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ROMÂNIA ÎN ANUL 1990

REFORMÃ, TRANZIÞIE, SPERANÞE

Teodor NICOLAESCU

Societatea româneascã începe ultimul deceniu al secolului XX sub
semnul unei profunde crize (morale, politice, sociale, dar, mai ales,
economice) însã, totodatã, punându-ºi mari speranþe în democratizare ºi în
tranziþia cãtre economia de piaþã.

Dacã anul 1989 jaloneazã în istoria devenirii României, în mod
simultan, punctul culminant al unei dictaturi aberante ºi momentul exploziei
populare a Revoluþiei din Decembrie, 1990 va rãmâne, hotãrât, în istoria
românilor, ca anul Reformei.

Rãdãcinile crizei care afecteazã în prezent România sunt adânci,
mergând aproape 50 de ani pe firul istoriei pânã la momentul celui de-al
doilea rãzboi mondial dar, deopotrivã, existã ºi o multitudine de elemente
recente, specifice anului 1990, care îºi aduc ºi ele din plin contribuþia la crizã.

Pe de altã parte, existã speranþa! Speranþa cã o reformã radicalã va
descãtuºa energiile ºi forþele creative ale României ºi va înscrie þara noastrã
pe drumul restructurãrii, modernizãrii ºi dezvoltãrii economice. Dupã un
deceniu în care poporul român a suportat unul dintre cele mai dure
programe de austeritate (destinat, de altfel, acoperirii unor cheltuieli pentru
proiecte de nejustificat din punct de vedere economic), cetãþenii României
de astãzi sunt convinºi cã perpetuarea economiei centralizate nu le poate
aduce nimic bun. Ridicarea gradului de satisfacere a consumatorului,
întãrirea puterii de cumpãrare a veniturilor individuale, îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã, pot fi obþinute doar prin dezetatizarea economiei, prin
stimularea proprietãþii ºi iniþiativei private, prin liberalizarea preþurilor ºi prin
încurajarea concurenþei, inclusiv prin reducerea gradului de protecþie faþã de
produsele din import.

1) Situaþia economico-socialã ºi politicã a României în 1989
Economia româneascã a anului 1989 putea fi caracterizatã ca fiind o

structurã incoerentã a diferitelor sectoare, un sistem cu o centralizare
excesivã a organizãrii ºi conducerii economice ºi sociale, de o concepþie
autarhicã ºi retrogradã care a generat o activitate ineficientã ºi un nivel de
trai extrem de redus.
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Sistemul de planificare cu decizia excesiv de centralizatã ºi rigidã,
practicat vreme îndelungatã, a orientat cu prioritate resursele cãtre o
industrializare forþatã, fãrã nicio legãturã cu posibilitãþile reale ale þãrii,
ignorându-se tendinþele de pe plan internaþional ºi creând o economie
disproporþionatã, în care au fost neglijate agricultura, transporturile, turismul,
serviciile ºi asistenþa socialã.

Disproporþiile structurale grave ale economiei au apãrut deosebit de
pregnant în 1989, când nivelurile principalilor indicatori au scãzut faþã de
perioadele precedente.

Astfel, cu toate cã principalii factori de producþie au sporit în expresie
cantitativã (numãrul mediu al salariaþilor cu 2% ºi capitalul fix cu 4,9%),
rezultatele au arãtat o reducere, faþã de 1988, cu 2,2% pentru produsul
social total, cu 9,9% pentru venitul naþional, cu 2,1% pentru producþia
industrialã ºi cu 4,3% pentru producþia agricolã.

Cheltuielile materiale au ajuns sã reprezinte 68,3% din produsul
social în 1989, faþã de 65% în 1988.

Salariile au crescut mai rapid decât creºterea vânzãrilor cu amãnuntul
ºi a prestãrilor de servicii, alimentând astfel creºterea masei monetare ºi
sporind presiunile inflaþioniste din economie.

Numãrul locuinþelor repartizate populaþiei a scãzut cu 40%.
Industria producãtoare de bunuri de consum a fost ignoratã

utilizându-se doar, pânã la limitele uzurii fizice, capacitãþile de producþie
care puteau livra pentru export.

Cererea internã a fost ignoratã, importurile reduse la minimum
forþându-se exporturile, indiferent de indicatorii de eficienþã, într-o goanã
iraþionalã dupã mijloace de platã strãine. Aceastã goanã a fost alimentatã
de ambiþia de a rambursa înainte de scadenþã datoria externã acumulatã de
acelaºi regim în anii ‘70, pentru investiþii care nu au adus nimic. Sumele
risipite în van trebuiau plãtite cu orice preþ, deoarece insistenþa creditorilor
în direcþia restructurãrii economice ºi a reformãrii societãþii româneºti era
interpretatã ca fiind un amestec în treburile interne.

Ambiþia obþinerii “independenþei” a fost plãtitã prin menþinerea unui
aparat de producþie învechit, perpetuarea unor tehnologii neeficiente ºi
poluante, orientarea ºi structurarea defectuoasã a schimburilor economice
externe, desconsiderarea necesitãþilor economiei naþionale.

Politica de rambursare cu orice preþ ºi înainte de termen s-a
concretizat printr-o gestionare proastã a serviciului datoriei externe cu o
rigiditate extremã a utilizãrii disponibilitãþilor de mijloace de platã strãine. Se
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poate vorbi chiar de imobilizãri iraþionale ºi neutilizarea unor fonduri care ar
fi putut contribui la modernizarea ºi retehnologizarea unor capacitãþi de
producþie sau la acoperirea unor necesitãþi de consum ale populaþiei.

Lichidarea datoriei externe, în prima jumãtate a anului 1989, nu a
adus nicio reorientare în politica economicã a regimului Ceauºescu,
continuându-se restrângerea importurilor, ignorarea cererii interne ºi a
nivelului de trai al populaþiei, ca ºi forþarea iraþionalã a pieþelor de export.
Ultimele planuri megalomane vizau edificarea unei economii autarhice (în
care sã se poatã produce orice, evident, cu ignorarea costurilor) care sã
deþinã o rezervã de devize de cea. 20 miliarde dolari ºi o poziþie de creditor
absolut în fluxurile financiare internaþionale. Aceastã poziþie urma sã fie
atinsã prin interdicþia legalã de a apela la credite externe – aberaþie fãrã
precedent în istorie. Este, de asemenea, de semnalat cã acordarea de
credite de cãtre România nu respecta niciun criteriu de bonitate ºi eficienþã
economicã, ci constituia doar o extensie a politicii, ceea ce a produs ºi
continuã sã producã o multitudine de dificultãþi în procesul de recuperare a
creanþelor.

Aceste planuri, care înglobau ºi proiectele de construcþii faraonice, nu
luau în calcul poporul român decât ca o masã amorfã de sclavi, ale cãror
eforturi puteau fi exploatate nemãsurat, ca ºi celelalte resurse ale þãrii.

Exploatarea iraþionalã a resurselor economiei naþionale a adus
România în pragul unei crize fãrã precedent în istoria sa, conducând la o
epuizare mai mare decât cea produsã de o conflagraþie.

Evident, aceastã situaþie s-a dezvoltat pe fondul unei grave degradãri
a situaþiei sociale ºi politice. Eforturile de nivelare socialã au amestecat
toate pãturile sociale într-o singurã categorie, înãbuºind orice iniþiativã ºi
idee nouã, eliminând posibilitatea oricãrei opoziþii coerente sau a oricãrei
reformãri graduale a societãþii.

A fost afectatã grav însãºi fiinþa biologicã a poporului roman, ultimele
generaþii marcând o înrãutãþire a caracteristicilor medii psihomotorii pentru
mase largi de oameni, datoritã crizei de alimente, condiþiilor degradante de
viaþã ºi lipsei asistenþei medicale ºi sociale adecvate.

Sistemul educaþional, care reuºise sã producã personalitãþi ce ºi-au
adus din plin contribuþia la îmbogãþirea culturii universale, a fost, practic,
distrus în ultimii ani ai regimului Ceauºescu.

Campania de sistematizare a satelor a agravat exodul þãranilor cãtre
oraºe, început, de altfel, o datã cu construcþia economiei centralizate în
România, producând o crizã acutã în agricultura româneascã, ºi aºa în
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stare precarã, datoritã ºi sistemului colectivist impus cu forþa ºi lipsei
stimulentelor corespunzãtoare.

Din punct de vedere politic, anul 1989 a adus o nouã dezamãgire:
congresul partidului comunist a constituit doar un prilej de reafirmare a unor
dogme aberante, un concert de aplauze pentru “marele conducãtor” ºi ai
sãi, fãrã a sugera nici cea mai micã sensibilizare faþã de tendinþele
reformatoare pe care le înregistrau alte þãri est-europene.

Obtuzitatea ºi poate cã, într-o anumitã mãsurã, chiar venalitatea
grupului conducãtor al partidului comunist (unicul partid din România) au
transformat acest organism politic într-un schelet al aparatului represiv care
dubla aparatul de stat.

Practic, partidul comunist dispãruse înainte de sfârºitul anului 1989,
rãmânând doar un nomenclator de funcþii. Partea lui vie – care, teoretic, era
alcãtuitã din peste 3,5 milioane de membri – nu mai exista, deoarece pânã
ºi ultimele speranþe ale puþinilor idealiºti care credeau în posibilitatea unei
îmbunãtãþiri a situaþiei din România fuseserã spulberate. Minciunile grosiere
ºi promisiunile demagogice nu mai puteau acoperi adevãrul: România era o
þarã cu economia ruinatã, cu o populaþie pauperizatã, izolatã pe plan
internaþional, condusã, prin teroare, de un grup de iresponsabili cãtre un
dezastru iremediabil. Economia neagrã (paralelã), corupþia, abuzurile ºi
delicventa luaserã proporþii de neimaginat.

Opacitatea vârfurilor conducerii faþã de aspiraþiile populare, frica faþã
de dictator ºi aparatul sãu represiv, blocaserã orice variantã de reformare
paºnicã a societãþii româneºti.

Astfel, în momentul în care falimentul economic ºi politic al
comunismului devenise evident pe plan internaþional, iar iraþionalismul
dictaturii lui Ceauºescu sfida nu numai rãbdarea tradiþionalã a românilor,
dar ºi pe aceea a comunitãþii internaþionale, pentru România nu mai
rãmânea decât o singurã cale!

2) Revoluþia din decembrie

În decembrie 1989, nemulþumirea popularã atinsese o cotã la care
frica imprimatã în cei peste 40 de ani de comunism nu mai putea constitui o
frânã în calea exploziei sociale. Dezamãgirile acumulate numai în ultimul an
înglobau ºi contrastul dintre minciuna uriaºã a producþiei agricole record ºi
lipsa acutã de produse agroalimentare de pe piaþã. Nimeni nu mai dorea sã
înfrunte încã o iarnã în mizerie, frig ºi fricã, pentru a alimenta doar
grandomania clanului Ceauºescu. Încercarea de a închide ermetic România
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faþã de orice informaþie din exterior nu putea fi decât un eºec într-o lume a
interdependenþelor.

În lipsa televiziunii române (cu un program de numai douã ore zilnic)
toatã lumea urmãrea programele televiziunilor din URSS, Bulgaria,
Iugoslavia ºi Ungaria. Presa româneascã nu mai avea niciun cititor, datoritã
lipsei de conþinut.

Totuºi, la sfârºitul secolului XX, într-o lume a informaþiilor, o þarã nu
poate fi ermetic izolatã. Rolul mass-mediei strãine a fost considerabil în
declanºarea revoltei populare.

Transformãrile ireversibile din RDG, Cehoslovacia, Bulgaria nu
puteau fi ascunse populaþiei din România, dupã ce, vreme îndelungatã, în
România, evoluþiile din Polonia ºi Ungaria suscitaserã interesul tuturor.

În aceste condiþii, orice incident putea declanºa explozia finalã. Lipsa
informaþiilor alimenta zvonurile. Manifestaþiile de la Timiºoara nu au fost
cunoscute de populaþie decât prin intermediul posturilor de radio strãine, dar
nemulþumirea popularã a crescut foarte mult în momentul în care a devenit
evidentã încercarea de reprimare. Vizita dictatorului în Iran a fost
interpretatã ca o încercare de fugã, dar la întoarcerea sa, cuvântarea
televizatã a apãrut în ochii tuturor drept o nouã minciunã, o nouã sfidare.

Pe acest fond, slãbiciunea evidentã a dictatorului care a încercat sã
promitã câteva îmbunãtãþiri derizorii ale nivelului de trai a adus în stradã, în
Bucureºti, în ziua de 21 decembrie, câteva mii de oameni curajoºi care
apelau la trecãtori sã li se alãture.

Represiunea sângeroasã, de facturã medievalã, ordonatã ºi condusã
de Ceauºescu în noaptea de 21/22 decembrie 1989, a revoltat nu numai
întreaga populaþie civilã ºi cadrele militare, dar chiar ºi majoritatea cadrelor
din Ministerul de Interne ºi pe cei mai de vârf conducãtori militari (care
fãceau parte din conducerea aparatului de stat).

Astfel, în ziua de 22 decembrie 1989, în numai câteva ore, dictatorul
s-a gãsit izolat, dispozitivele militare de pe strãzi fraternizând cu zecile de
mii de bucureºteni ieºiþi în stradã. Moartea, în condiþii suspecte, a
generalului Milea, care a refuzat sã implice armata într-o bãtãlie cu propriul
popor – având la acea datã funcþia de ministru al apãrãrii naþionale – a rupt
ultima punte între dictator ºi corpul de conducere a armatei. A urmat o
perioadã de confuzie ºi anarhie, în care o serie de personalitãþi, cunoscute
pentru opoziþia lor la politica aberantã a dictatorului, s-au constituit în
Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale, într-o încercare de umplere a vidului
politic creat prin prãbuºirea totalã a structurilor dictatoriale în faþa revoltei



10

populare. Timp de câteva zile nu a existat un guvern bine organizat,
prioritarã fiind lupta pentru anihilarea rezistenþei opuse de grupuri fidele
dictatorului, provenite din fostul aparat represiv. De asemenea, era
necesarã de urgenþã introducerea unei relaþii de ordine ºi a unei structuri de
conducere în societatea româneascã pentru a asigura continuitate în
funcþionarea aparatului productiv, aprovizionarea populaþiei ºi
democratizarea societãþii româneºti.

Comunicatul Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale, difuzat la
televiziune în primele faze ale Revoluþiei, a enunþat abolirea tuturor
structurilor de putere ale dictaturii, instituirea unui guvern provizoriu având
ca mandat asigurarea libertãþii de exprimare, separarea puterilor în stat ºi
organizarea de alegeri libere.

Încã de la început, noua putere instituitã în România a creat baza
legalã a înfiinþãrii libere de formaþiuni politice, astfel încât, se poate spune
cã anul 1990 a debutat sub semnul unei noi vieþi politice. Au renãscut
partidele istorice, cu tradiþii puternice în viaþa politicã româneascã: Partidul
Naþional Þãrãnesc, Partidul Naþional Liberal, Partidul Social-Democrat, dar
au apãrut ºi o serie de formaþiuni politice noi.

3) Încercãri ºi frãmântãri: guvernul provizoriu, manifestarea
forþelor politice; CPUN ºi activitatea sa legislativã;
campania electoralã ºi alegerile

Îndatã dupã ce armele au tãcut, România a pãºit într-o perioadã a
luptelor politice. O serie de personalitãþi au pãrãsit organismele de
conducere constituite provizoriu pentru a se ralia noilor forþe politice apãrute
în arenã. Consensul realizat în decembrie a dispãrut, conturându-se un
proces de polarizare a opþiunilor politice. în jurul puterii provizorii exercitate
de CFSN au început sã se grupeze o serie de oameni cu opþiune social-
democratã (de centru-stânga), conturându-se tendinþa de formare a unei
grupãri politice democratice, care ºi-a anunþat intenþia de a participa la
viitoarele alegeri. Mase destul de largi de cetãþeni s-au alãturat partidelor
istorice plasate în opoziþie faþã de puterea provizorie. A fost constituit un
Consiliul Provizoriu de Uniune Naþionalã, ca for legislativ, care a inclus,
alãturi de membrii fostului CFSN (în proporþie de 50%) membri tuturor
formaþiunilor politice legal constituite pânã la acea datã. Acest parlament
provizoriu unicameral ºi-a început activitatea în luna februarie 1990,
adoptând o serie de decrete-legi, dupã dezbateri aprinse care au jucat un
rol însemnat în trezirea interesului pentru activitatea publicã. CPUN a
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adoptat Legea electoralã pe baza cãreia s-au organizat alegerile libere din
20 mai 1990 ºi care a constituit primul act democratic de esenþã
constituþionalã al noii Românii.

Legea electoralã constituie, ºi în prezent, baza juridicã a funcþionãrii
diferitelor organisme ºi structuri ale ordinii ºi puterii de stat din România.

Astfel, dupã ani de atrofiere politicã a societãþii româneºti, în perioada
ianuarie – mai 1990, cetãþenii României s-au trezit într-un climat de explozie
a pasiunilor ºi luptelor politice cu accente uneori amuzante, dar ºi cu
dezlãnþuiri tragice. A fost o perioada de rodaj politic deosebit de dur ºi dificil,
marcat de numeroase inconsecvenþe ºi bravade din partea tuturor celor
implicaþi, care a condus la o campanie electoralã de o violenþã de limbaj
deosebitã, atacuri la persoanã ºi chiar manifestãri de extremism.

Încãrcãtura politicã a acestei perioade a reþinui atenþia tuturor,
constituind componenta cea mai spectaculoasã a vieþii cotidiene, dar nu ºi
cea mai importantã.

În aceeaºi perioadã s-au întreprins o serie de mãsuri care au amorsat
ireversibil transformarea economiei româneºti, cu profunde implicaþii în plan
social.

Încã din primele zile ale noului guvern au fost abolite numeroase acte
normative ºi reglementãri cu conþinut antipopular ºi nedemocratic. S-a
renunþat la cartelarea produselor alimentare, la contribuþiile forþate impuse
populaþiei, au fost sistate investiþiile considerate ca irealizabile sau neeficiente,
s-au luat mãsuri pentru îmbunãtãþirea aprovizionãrii populaþiei, au fost
eliminate restricþiile la import ºi au fost sistate exporturile de produse
agroalimentare, au fost abolite restricþiile pentru consumul menajer de energie
electricã ºi termicã ºi au fost reduse tarifele de livrare. Au fost soluþionate
numeroase revendicãri ale colectivelor muncitoreºti din cele mai variate
domenii de activitate. Au fost abolite prevederile care interziceau, pentru
cetãþenii români, deþinerea ºi utilizarea de mijloace strãine de platã. Au fost
autorizate cãlãtoriile cu scop personal în strãinãtate, deþinerea de paºapoarte
individuale ºi s-a asigurat o sumã (este drept, extrem de limitatã) pentru
cetãþenii români care se deplaseazã în scopuri turistice în strãinãtate.

Au fost iniþiate, din primele momente, studii în vederea dezmembrãrii
monopolului economic al statului, studii finalizate prin adoptarea de cãtre
CPUN a Decretelor-Lege nr. 54 (privind desfãºurarea de activitãþi pe baza
liberei iniþiative) ºi nr. 96 (pentru stimularea investiþiilor strãine), ca ºi a
decretelor-lege care au redat independenþa, bazatã pe propriile statute,
cooperaþiei de consum ºi meºteºugãreºti.
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A fost sistat programul de sistematizare a satelor, a fost restituit
þãranilor dreptul de proprietate asupra terenurilor din jurul caselor proprii
(din vatra satelor) ºi li s-a acordat dreptul de a lua în folosinþã loturi de pânã
la 5000 mp de membru de familie.

În ceea ce priveºte reforma agrarã, s-a avut în vedere faptul cã cei
care au constituit cooperativele agricole deþin dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu care au intrat în asociere, dar timpul îndelungat de funcþionare
a cooperativelor a condus, fie la dezvoltarea, fie la degradarea
corespunzãtoare a proprietãþilor agricole, ceea ce face ca soluþionarea
judicioasã a problemei agrare sã fie de competenþa unor foruri legislative,
legitim constituite, pe baza alegerilor democratice.

Un alt aspect deosebit de important pentru guvernul provizoriu l-a
constituit preocuparea de a menþine în funcþiune aparatul productiv, pentru
a evita o degradare a condiþiilor de viaþã ale populaþiei, într-o economie cu
resursele epuizate ºi echipamentul industrial învechit ºi adus la limita uzurii.
La aceste dificultãþi s-a adãugat dezagregarea sistemului de organizare ºi
conducere a întreprinderilor. Deºi Legea 5/1978 (referitoare la
autoconducerea muncitoreascã) a fost abrogatã abia în iulie, prin adoptarea
Legii 15/1990 (privind reorganizarea întreprinderilor de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale), aceastã lege nu mai putea asigura
funcþionarea întreprinderilor, deoarece structurile de conducere prevãzute
nu mai existau. Practic, în ultima parte anilor ‘80, dublarea structurilor
administrative cu structurile partidului comunist produsese o adevãratã
substituire a conducerilor întreprinderilor. Dispariþia totalã a structurilor
partidului comunist, conjugatã cu criza de încredere în cadrele de
conducere (care fãceau parte în mod obligatoriu din structurile de partid) a
produs, la nivel de întreprindere, un vid de putere mai accentuat decât cel
de la nivel central. Doar pe alocuri, iniþiativa colectivelor din întreprinderi a
reuºit sã completeze rapid golurile. Consiliile de administraþie instituite prin
instrucþiunile CFSN nu au reuºit sã preia ferm conducerea întreprinderilor,
criza de autoritate accentuându-se pe mãsura renaºterii miºcãrii sindicale.

Decretul-Lege nr. 54/90 a iniþiat procesul dezvoltãrii unui sector privat
“ex-novo”, în economia româneascã. Deºi cu o mulþime de limitãri ºi cu
aplicarea îngreunatã de nenumãrate formalitãþi birocratice, acest act
normativ a spart canoanele economiei centralizate, autorizând desfãºurarea
unei game largi de activitãþi pe baza iniþiativei private. Succesele Guvernului
în sprijinirea iniþiativei private au fost mai degrabã modeste, organismul
constituit în acest scop – Comisia Naþionalã pentru Industrie Micã ºi Servicii
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– în loc sã funcþioneze ca un for de îndrumare, consultanþã ºi asistenþã
pentru întreprinzãtori, transformându-se într-o instanþã birocraticã de
avizare. Totuºi, pe baza Decretului 54 au fost autorizate peste 50.000 de
firme particulare, dintre care unele au înregistrat succese frumoase în
numai câteva luni de funcþionare, demonstrând încã o datã eficienþa
descãtuºãrii spiritului întreprinzãtor, bazat pe proprietatea privatã.

Decretul 96/90 a instituit un cadru nou pentru investiþiile strãine în
România, asigurând însemnate facilitãþi societãþilor mixte (scutite de impozit
pe 2 ani, facilitãþi fiscale în cazul reinvestirii profiturilor, garantarea
transferãrii profiturilor în valutã ºi a unei pãrþi din profiturile realizate în lei) ºi
autorizând funcþionarea în România a filialelor deþinute integral (100%) de
companiile strãine, cu aceleaºi facilitãþi.

A fost, de asemenea, modificat regimul reprezentanþelor firmelor
strãine, prin Decretul nr. 122/90.

Toate aceste mãsuri au fost însoþite, încã din decembrie 1989, de o
nouã abordare a relaþiilor României cu comunitatea internaþionalã.
Ministerul Afacerilor Externe a început imediat o activitate laborioasã de
semnalare a modificãrilor profunde din societatea romaneascã, de ieºire din
izolarea impusã de dictaturã, de reluare a unor legãturi tradiþionale. Între
acþiunile de acest gen se înscriu: declaraþia de recunoaºtere a Comunitãþilor
Economice Europene ºi stabilirea de legãturi diplomatice, decizia de
anulare a declaraþiei din 1988 referitoare la relaþiile României cu SUA,
negocierea acordului comercial ºi de cooperare economicã cu CEE (care a
fost semnat în 22 octombrie la Luxemburg) etc.

De asemenea, a fost constituit un organism guvernamental pentru
coordonarea ajutoarelor ºi asistenþei economice din strãinãtate, care a fãcut
demersurile necesare pentru includerea României în programele de
asistenþã ale “Grupului celor 24” pentru Europa de Est. România ºi-a afirmat
clar hotãrârea de a-ºi respecta obligaþiile care îi revin în baza Chartei ONU,
a Actului final al CSCE de la Helsinki, precum ºi a altor acorduri ºi
aranjamente internaþionale.

Amplul ajutor umanitar acordat României de comunitatea inter-
naþionalã, precum ºi simpatia cu care a fost susþinutã Revoluþia din
decembrie, nu au fãcut decât sã întãreascã opþiunea tuturor forþelor politice
din þara noastrã pentru o politicã de largã deschidere internaþionalã.

Statul român ºi-a schimbat fundamental atitudinea faþã de emigraþia
românã, considerând ca o obligaþie a sa promovarea unor legãturi cât mai
strânse cu românii din strãinãtate care, de acum înainte, pot beneficia de



14

sprijîn din partea oficialitãþilor româneºti ºi sunt încurajaþi sã viziteze melea-
gurile natale, sã investeascã în România sau, de ce nu, sã revinã acasã.

Realizãrile Guvernului provizoriu ºi ale Error! Bookmark not
defined.UN, în mod evident, nu s-au situat la nivelul aspiraþiilor, perioada
ianuarie-mai 1990 fiind marcatã ºi de o multitudine de frãmântãri ºi manifes-
tãri negative, între care escaladarea violenþei politice ºi tulburãrile
interetnice de la Târgu-Mureº ºi din alte zone din Transilvania.

Nu trebuie uitat însã cã posibilitãþile de implementare ale unor
reforme de substanþã erau limitate de caracterul provizoriu al puterii în stat,
de slãbiciunea instituþionalã a administraþiei, de gradul de pauperizare al
populaþiei ºi de lipsa totalã a unei experienþe a exerciþiului politic.

Pe acest fond, în campania electoralã au intrat peste 96 de formaþiuni
politice, ca ºi o serie de grupãri socioculturale ºi personalitãþi independente.
Fragmentarea extremã a opþiunilor ºi libertatea de opinie ºi-au gãsit
expresia în cca 1.000 de publicaþii, în majoritate noi.

A fost asigurat accesul tuturor formaþiunilor politice ºi al, candidaþilor
independenþi la posturile naþionale de radio ºi televiziune pentru
prezentarea programelor ºi susþinerea opþiunilor proprii. S-au acordat
subvenþii de la bugetul statului tuturor celor înscriºi în campania electoralã,
pentru susþinerea campaniei.

Alegerile din 20 mai s-au desfãºurat în prezenþa a numeroºi
observatori strãini, într-o atmosferã de calm, contrastând cu violenþa de
limbaj din timpul campaniei electorale. În timpul procesului electoral au
existat o serie de nereguli ºi au survenit multiple probleme, avându-ºi sursa
în organizarea defectuoasã mai degrabã decât în reaua intenþie din partea
administraþiei. În colegiile electorale ºi în birourile secþiilor de votare au avut
reprezentanþi toate forþele politice active în zona respectivã. Transparenþa
procesului electoral a fost asiguratã prin accesul neîngrãdit al mass-mediei
române ºi strãine, ca ºi al observatorilor strãini.

Votarea s-a fãcut prin vot universal direct, nominativ pentru preºedinte
ºi cu liste depuse de formaþiunile politice, pentru corpurile legiuitoare.

În general, opinia majoritarã a fost cã nu s-au înregistrat fraude care
sã influenþeze rezultatele alegerilor, opinie confirmatã ºi de observatorii
strãini prezenþi la faþa locului.

Alegerile, al cãror rezultat a fost confirmat de Curtea Supremã de
Justiþie, au consacrat instituirea unei noi ordini de stat a României: republicã
prezidenþialã, cu un parlament bicameral ºi guvern cu largi puteri executive.

În funcþia de preºedinte al Republicii a fost ales domnul Ion Iliescu, cu
peste 85% din voturile legal exprimate.
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În alegerile legislative, Frontul Salvãrii Naþionale a întrunit majoritatea
absolutã în ambele camere (peste 65%), urmat de Uniunea Democraticã a
Maghiarilor din România (peste 10%), Partidul Naþional Liberal (cca 7%),
Miºcarea Ecologistã, Partidul Naþional Tãrãnesc-creºtin ºi democrat,
Partidul Socialist-Democratic, Partidul Social-Democrat etc.

Prin legea electoralã a fost asiguratã reprezentarea în Parlament
(Camera deputaþilor) a tuturor minoritãþilor etnice din România, inclusiv a
celor care nu au întrunit numãrul de voturi necesar pentru ocuparea unui loc.

4) Confuzia postelectoralã; instaurarea puterii legitime;
reforma instituþionalã; demersuri legislative; rapoartele
asupra situaþiei economiei naþionale ºi stadiul reformei

Validarea rezultatelor alegerilor a fost urmatã de o perioadã de
confuzie ºi incertitudine. Frontul Salvãrii Naþionale, deºi câºtigase alegerile,
nu era o formaþiune politicã bine închegatã, ci, mai degrabã, o grupare largã
a maselor de cetãþeni în jurul unor aspiraþii democratice bazate pe
comunicatele din zilele revoluþiei, platforma-program a FSN ºi programul
economic al guvernului, prezentat în luna mai în faþa CPUN. Nu exista nicio
echipã guvernamentalã pregãtitã sã preia greaua sarcinã a reformei. Se
vehicula ideea alcãtuirii unui guvern de coaliþie. Parlamentul încã nu se
întrunise, iar autoritatea guvernului provizoriu se degrada de la o zi la alta.

În acest context, nemulþumirile ºi incertitudinea alimentau forme
anarhice de protest, grupând o serie de categorii ºi formaþiuni în jurul
manifestaþiei maraton din Piaþa Universitãþii (începutã în 24 aprilie).
Încercãrile guvernului de a stinge aceastã demonstraþie atât prin forþã, cât ºi
prin dialog se soldaserã cu insuccese. Pe acest fond, intervenþia poliþiei în
piaþã în ziua de 13 iunie a declanºat o reacþie adversã extrem de violentã ºi
o stare de anarhie, a cãrei escaladare prin intervenþia minerilor (care s-au
substituit forþelor de ordine în zilele urmãtoare) a dus la excese care au
afectat grav imaginea publicã a României în strãinãtate ºi a afectat
încrederea cetãþenilor în perspectivele de democratizare a societãþii
româneºti. Elucidarea fenomenelor din 13-15 iunie ºi stabilirea
responsabilitãþilor pentru aceastã crizã a constituit sarcina unei comisii
parlamentare special constituite în acest scop, ca ºi a justiþiei.

Cu acest handicap, la sfârºitul lunii iunie 1990 a fost constituit ºi
instalat noul guvern, alcãtuit din specialiºti ºi nu din figuri politice cunoscute,
cu excepþia premierului.

În Declaraþia-Program prezentatã camerelor reunite ale Parlamentului
de cãtre primul-ministru, acesta a expus intenþiile de guvernare echipei pe
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care o înfãþiºa spre aprobare forului legislativ, demonstrând cã existã un
plan coerent de trecere cãtre economia de piaþã pe care guvernul sãu este
hotãrât sã-l aplice. Votul Parlamentului a validat atât noul cabinet constituit,
cât ºi Declaraþia primului-ministru, care a cãpãtat astfel aspectul unui
mandat de guvernare.

Pentru a asigura transparenþa necesarã implementãrii programului de
reforme, Guvernul a editat ºi distribuit, în broºurã Programul de realizare ºi
coordonare a proiectelor de reformã (august 1990), care include ºi
detalierea ºi etapizarea principalelor mãsuri concrete avute în vedere de
guvern pânã în 1992 pentru asigurarea tranziþiei în economia de piaþã.

Chiar numãrul ºi structura noului guvern au constituit o noutate
absolutã: doar 24 de membri (faþã de peste 50 în vechile structuri) între
care: primul-ministru, 1 ministru asistent al primului ministru pentru reformã
ºi relaþia cu Parlamentul, 3 miniºtri de stat, 17 miniºtri ºi 2 secretari de stat
membri ai guvernului. Anunþarea listei noului guvern a furnizat opiniei publi-
ce o primã informaþie despre hotãrârea cu care se trecea la înfãptuirea unei
reforme radicale. Pânã în acest moment, modificãrile instituþionale fuseserã
mai degrabã reduse, fiind generate de desfiinþarea aparatului represiv ºi
reorganizarea forþelor de ordine publicã, de crearea unor noi organisme ale
administraþiei de stat ºi de reorganizarea instituþiilor de planificare ºi control
al economiei.

În aceeaºi perioadã (iunie-iulie), Parlamentul ºi-a început activitatea,
adoptând regulamentele de organizare ºi procedurã pentru cele douã
camere ºi pentru sesiunile comune în forma de Adunare constituantã.

Au fost adoptate actele normative privind aparatul propriu al
Parlamentului, cel al Preºedinþiei, ca ºi cele privind funcþiile nou constituite
în organele puterii de stat ºi retribuirea acestora. În continuare, o datã cu
dezbaterea primelor proiecte legislative avansate de guvern (Legea
restructurãrii ministerelor ºi instituþiilor centrale, Legea reorganizãrii
întreprinderilor de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, Legea
societãþilor comerciale, Legea registrului de comerþ, Legea reorganizãrii
administraþiei locale etc.) a demarat procesul de reformã ºi trecere la
economia de piaþã, ca ºi de democratizare a societãþii româneºti prin insti-
tuirea ºi respectarea ordinii constituþionale.

În octombrie 1990 au apãrut primele rapoarte asupra stãrii economiei
româneºti la nouã luni de la Revoluþie ºi asupra stadiului reformei.

Dintre concluziile acestor rapoarte sunt de reþinut cele care aratã
situaþia de crizã gravã în care se gãseºte economia ºi progresul prea lent
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(faþã de necesitãþile ºi aspiraþiile populare) al tranziþiei cãtre economia de
piaþã.

În perioada ianuarie-septembrie 1990, valoarea nou creatã în industrie
a scãzut cu 27,7%, productivitatea muncii cu 28,8%, dar cheltuielile au
sporit continuu, atât pe fondul consumurilor materiale necontrolate ºi al
sustragerii (deturnãrii) de resurse (numai indicele de consum de energie
electricã a crescut cu 23,7% pentru industria republicanã), cât ºi pe fondul
creºterii salariilor ºi altor drepturi bãneºti ale angajaþilor. Bugetul de stat
este, deocamdatã, echilibrat, dar efortul bugetar a crescut considerabil,
renunþarea la o serie de proiecte de investiþii fiind contrabalansatã de
majorarea substanþialã a cheltuielilor pentru cercetare, pentru destinaþii
edilitare ºi socioculturale, ba chiar politice, ºi în condiþiile realizãrii doar în
proporþie de 88,3% a veniturilor statului.

Puterea de cumpãrare a monedei naþionale s-a degradat, presiunile
inflaþioniste accentuându-se puternic.

Deºi România continuã sã aibã o poziþie de creditor net în fluxurile
financiare internaþionale, aceastã situaþie este datoratã, în principal,
dificultãþilor, de recuperare a creanþelor (îndeosebi datoritã crizei din Golf) ºi
neangajãrii, deocamdatã, a niciunor credite externe. Aceastã poziþie nu va
putea fi susþinuta multã vreme în condiþiile deteriorãrii puternice a balanþei
comerciale (deficit de cca 1,2 miliarde dolari) ºi utilizãrii necorespunzãtoare
a resurselor, nu avem datorie externã, nu avem însã nici disponibilitãþi,
rezerva de lichiditãþi internaþionale fiind practic epuizatã.

Finanþarea în continuare a importurilor (care sunt absolut necesare)
nu va putea fi fãcutã doar din încasãrile din export (exporturile au scãzut cu
54% faþã de 1989), ceea ce va face necesar apelul la credite externe. De
asemenea, efortul investiþional pentru restructurare ºi modernizare va
necesita finanþare din exterior.

Situaþia economiei naþionale este agravatã de dezagregarea sistemului
de legãturi economice dintre fostele þãri socialiste (CAER), de perspectiva
trecerii la decontarea în devize convertibile a schimburilor comerciale cu
URSS, ca ºi de deteriorarea conjuncturii economice internaþionale.

Pe de altã parte, implementarea programelor de reforme, ca ºi
gestionarea afacerilor curente în perioada de tranziþie sunt îngreunate de
tendinþa corpurilor legiuitoare de a se substitui puterii executive, fenomenul
este normal: în condiþiile în care timp de peste 40 de ani nu s-a putut
exercita niciun control public asupra executivului, temerile de derapaj cãtre
autoritarism ºi abuzuri sunt inerente, iar reprezentanþii aleºi ai naþiunii simt
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din plin responsabilitatea lor faþã de mãsurile care tind sã inducã modificãri
cu efecte greu de estimat. Totuºi, o þarã nu poate fi guvernatã de corpurile
legiuitoare, iar responsabilitatea guvernanþilor în faþa Parlamentului nu
trebuie sã fie invocatã ºi solicitatã pentru orice problemã imediat. Lipsa
Constituþiei ºi a unui cadru legislativ adecvat sporesc dificultãþile în relaþia
executiv-legislativ-justiþie.

Procesul legislativ este deosebit de lent ºi, din punct de vedere al
programului de reformã, ar fi preferabil sã avem cât mai repede o serie de
acte normative (chiar dacã ele nu au forma cea mai bunã), decât sã avem o
lege foarte bunã, dar cu întârziere.

Nu se vor putea înregistra progrese semnificative în tranziþia României
cãtre democraþie ºi economia de piaþã decât dupã ce va fi aºezat scheletul
legislativ al noului sistem socioeconomic. Un stat de drept se bazeazã pe
norme constituþionale, iar o economie de piaþã, pe uzanþe de comerþ,
legislaþie comercialã ºi tribunale comerciale. Trebuie sã avem, cât mai
repede, stabilite regulile jocului. Acestea vor putea fi perfecþionate ulterior,
dar jocul nu se poate desfãºura fãrã un set coerent de reguli stabilite de la
început. Pentru ca agenþii economici sã înceapã sã acþioneze fãrã a fi dirijaþi
de centru nu este suficientã autonomia; atunci când constrângerea
autoritãþii centrale dispare, ea trebuie înlocuitã prin coerciþia rezultatã din
exercitarea drepturilor de proprietate ºi din obligaþiile asumate prin clauze
contractuale. Nu se mai poate accepta coexistenþa legislaþiei unui sistem
bazat pe primatul dreptului administrativ ºi al proprietãþii de stat cu norme
specifice economiei de piaþã ºi nici ideea introducerii de reglementãri
tranzitorii. Demersurile legislative trebuie sã vizeze cadrul final, dispoziþiile
cu caracter tranzitoriu constituind o prerogativã a executivului (care trebuie
sã-ºi gestioneze tranziþia). În acest sens trebuie privite solicitãrile fãcute de
Guvern Parlamentului pentru competenþe lãrgite în perioada urmãtoare.

5) Programul de reformã economicã

Pe zidul unei clãdiri din Bucureºti, în apropierea fostului Comitet de
Stat al Planificãrii, încã mai poate fi cititã o inscripþie din zilele revoluþiei:
JOS MONOPOLUL ECONOMIC DE STAT.

Din acest punct de vedere, opþiunile populaþiei au fost clare încã de la
început: România trebuie sã se îndrepte cãtre economia de piaþã.

Nu existã în România nicio formaþiune politicã sau grupare sociocultu-
ralã sau profesionalã din al cãrei program sã lipseascã ideea tranziþiei cãtre
economia de piaþã. În dezbaterile teoretice din cercurile universitare ºi
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ºtiinþifice lucrurile sunt, de asemenea, clare: nimeni nu pune la îndoialã
avantajele economiei de piaþã. Este explicabil: am trãit peste 40 de ani într-
o economie dirijatã centralizat ºi ne-am bucurat din plin de “avantajele” ei –
stabilitate în sãrãcie, lipsuri cronice compensate cu supraofertã de
documente ºi discursuri, respect faþã de consumator (bineînþeles
consumatorul de pe pieþele de export), risipã, corupþie, bursa neagrã etc.

În mod evident, de economia de piaþã se leagã toate speranþele, dar
nu se poate întruni consensul în ceea ce priveºte cãile de obþinere a acestui
panaceu universal care este economia de piaþã – paradisul consumatorului
(cãci românul îºi doreºte sã fie ºi consumator, dupã ce a fost proprietar,
producãtor ºi beneficiar în cursul anilor ‘80).

Imediat dupã revoluþie, guvernul provizoriu a întreprins o serie de
mãsuri de naturã sã favorizeze descentralizarea activitãþii economice ºi a
constituit o comisie guvernamentalã însãrcinatã cu redactarea unui program
de tranziþie sub conducerea profesorului Tudorel Postolache, membru al
Academiei Romane.

Aceastã comisie, beneficiind de aportul tuturor colectivelor de
cercetare economicã din România, ca ºi de cel al multor echipe de
specialiºti din producþie ºi administraþie, în perioada ianuarie-aprilie a
întreprins o activitate amplã de documentare ºi cercetare, de analizã ºi
sintezã a experienþelor altor þãri ºi a demersurilor teoretice din gândirea
socioeconomicã universalã, realizând în final programul de trecere la
economia de piaþã care a fost prezentat de guvern Consiliului Provizoriu de
Uniune Naþionalã înainte de alegerile din luna mai.

De asemenea, principalele partide politice ºi-au definit în programele
lor opþiunile ºi alternativele proprii de reformã.

Au apãrut ºi variante individuale, produse ale unor economiºti români
din strãinãtate, care au fost amplu prezentate ºi dezbãtute în presã (Anghel
Ruginã, Constantin Cojocaru, Lionel Stoleru ºi alþii).

Pornind de la toate acestea, guvernul instalat ca urmare a alegerilor
ºi-a conturat un program specific, îmbinând necesitatea unei reforme rapide
cu obligaþia asumatã de formaþiunea politicã majoritarã (FSN) de acoperire
a costurilor sociale ale reformei ºi cu mãsurile cu caracter tranzitoriu impuse
de gestionarea treburilor curente.

Obiectivul guvernului, mandatat pentru doi ani cu realizarea reformei,
este de a asigura trecerea României la o economie de piaþã, bazatã pe
autonomia funcþionalã a agenþilor economici ºi preponderenþa proprietãþii
private, cu un tratament fiscal, legal ºi administrativ nediscriminatoriu,
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indiferent de forma de organizare ºi de proprietate ºi în care acþiunea
agenþilor economici sã nu fie îngrãditã decât de clauzele convenite cu
respectarea principiului libertãþii contractuale ºi de necesitãþile legale de
asigurare a unei concurenþe loiale, de prezervare a sãnãtãþii ºi moralei
publice ºi a intereselor decurgând din apãrarea naþionalã.

Desigur cã atingerea unui obiectiv atât de ambiþios într-o perioadã
scurtã de timp comportã un vast ansamblu de mãsuri care afecteazã toate
aspectele vieþii economice ºi sociale. Implicaþiile acestor mãsuri nu pot fi
estimate, ele pot fi doar intuite pe câteva direcþii, fiind dependente de o
multitudine de factori. Neexistând nici experienþã practicã ºi niciun punct de
vedere teoretic unanim acceptat în legãturã cu succesiunea optimã a
mãsurilor necesare, cea mai bunã soluþie pare a fi accelerarea ritmului de
implementare ºi respectarea principiului adoptãrii întregului pachet de
mãsuri, indiferent de conjuncturã, efectele urmând a fi cuantificate ºi tratate
adecvat pe parcurs. Este evident cã, înainte de a se putea adopta mãsuri,
de redresare economicã ºi ieºire din crizã, bazate pe principiile economiei
de piaþã, trebuie sã existe în stare funcþionalã mecanismele unei astfel de
economii. Adoptarea de mãsuri de redresare, prematur, nu ar face decât sã
perpetueze disfuncþionalitãþi specifice vechilor structuri economice, ar inhiba
perspectivele de restructurare permanentizând proasta alocare a resurselor
ºi penalizarea întregii societãþi prin erorile unor grupuri, înainte de a putea
analiza posibilitãþile de ieºire din crizã, trebuie modificat total sistemul,
pentru a permite utilizarea de criterii ºi metode specifice deciziei în condiþiile
economiei de piaþã. Înseºi semnalele recepþionate în prezent sunt
denaturate de lipsa instrumentelor corespunzãtoare pentru analizã ºi
decizie. Trebuie construit ºi un nou sistem informaþional care sã poatã
vehicula noua structurã a informaþiei economice.

a) Reforma instituþionalã
Administraþia ºi-a schimbat atât structura, cât ºi funcþiile. În perioada

iulie-august, toate ministerele ºi instituþiile centrale au fost reorganizate, per-
sonalul angajat fiind redus, dispãrând o serie de funcþii specifice economiei
de comandã ºi eliminând o multitudine de formalitãþi ºi proceduri de avizare
specifice sistemului de diluare a responsabilitãþii ºi competenþei la nivel
individual. Personalul din administraþia de stat a fost împrospãtat ºi întinerit,
fiind eliminate o serie de cadre compromise sau incompetente.

S-a produs ºi o deplasare a centrului de greutate dinspre ministerele
(acum departamentele) care rãspundeau de activitatea diferitelor ramuri
industriale cãtre Ministerul Finanþelor, Ministerul Muncii ºi Ocrotirilor
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Sociale, Ministerul Mediului. Au apãrut organisme guvernamentale noi,
necesare implementãrii programului guvernului: Agenþia Naþionalã pentru
Privatizare, Agenþia Românã pentru Promovarea Investiþiilor Strãine. Abia
din acest moment au cãpãtat substanþã realã unele mãsuri iniþiate în
perioada guvernului provizoriu, cum ar fi: asigurarea deplinei autonomii
pentru Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi pentru Camerele de
Comerþ ºi Industrie din teritoriu, reducerea dependenþei decizionale a
întreprinderilor faþã de ministere, evoluþia în direcþia desfiinþãrii centralelor
industriale.

Reforma administraþiei centrale a fost însoþitã de reforma adminis-
traþiei locale, a cãrei structurã a fost clarificatã prin lege. De asemenea,
legea a stabilit ca, pânã la desfãºurarea alegerilor locale, numirea
prefecþilor ºi primarilor sã fie de competenþa puterii centrale executive.

Evident, toatã aceastã reformã instituþionalã s-a desfãºurat cu o
multitudine de probleme ºi imperfecþiuni, chiar abateri de la spiritul legii. La
încheierea perioadei prevãzute de lege pentru reorganizarea ministerelor,
guvernul a constatat cazuri de inerþie, de umflare nejustificatã a aparatului,
de menþinere a unor cadre incompetente sau compromise, de abuzuri ºi
corupþie. De aceea, au fost adoptate noi mãsuri, între care cele mai
spectaculoase au fost cele de la începutul lunii octombrie (când au fost
eliberaþi din funcþii un numãr însemnat de secretari de stat, consilieri, ºi au
fost din nou reorganizate unele departamente). Evoluþia aparatului
administraþiei centrale ºi locale constituie o preocupare permanentã a
guvernului, care încearcã sã îmbine necesitatea asigurãrii unei stabilitãþi
instituþionale cu prevenirea instalãrii unui status-quo birocratic, inert la
schimbãri ºi favorizând mentalitãþi vechi.

b) O altã schimbare fundamentalã a constituit-o abandonarea planului
centralizat ca instrument de conducere a economiei. Imediat dupã revoluþie
sarcinile de plan ridicole ºi cu totul rupte de realitate au fost înlocuite cu
programe de fabricaþie elaborate la nivel de întreprindere, pe baza
resurselor ºi posibilitãþilor locale; nerealizarea chiar ºi a acestor programe
elaborate de întreprinderi, fãrã niciun fel de constrângeri, a pus în evidenþã
o problemã gravã; lipsa cadrelor capabile sã estimeze în mod corect
posibilitãþile productive ale întreprinderilor într-un mediu fluid, incert;
dificultatea de a acþiona în afara dirijismului. Aceste programe erau
însumate pe scarã ierarhicã ºi centralizate, iar la nivelul Ministerului
Economiei Naþionale se utilizau încã balanþe ºi repartiþii pentru un numãr
mare de produse. Pentru perioada urmãtoare, când statul continuã sã
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deþinã responsabilitatea aprovizionãrii populaþiei cu produse esenþiale, ca ºi
a asigurãrii funcþionãrii aparatului productiv în domenii de interes naþional ºi
în condiþiile în care agenþii economici nu au asigurat autonomia funcþionalã,
vor continua sã funcþioneze (dar la nivelul departamentelor de ramurã)
balanþe materiale, dar asigurarea lor se va realiza prin comenzi de stat.

Vor fi elaborate, de asemenea, niveluri orientative pentru realizarea
unor serii de produse ºi activitãþi necesare, pentru care producãtorii vor fi
stimulaþi prin subvenþii. De asemenea, se are în vedere susþinerea unor
activitãþi cu efecte de antrenare a modernizãrii ºi eficientizãrii economiei prin
pârghii economico-financiare ºi fiscale adecvate.

c) Un pas însemnat în direcþia reformei a fost fãcut prin adoptarea
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea întreprinderilor de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale. Aceastã lege este destinatã sã instituie
un nou mod de organizare, pe baze comerciale, în condiþii de autonomie
funcþionalã a sectorului de stat, organizare compatibilã cu principiile eco-
nomiei de piaþã ºi care sã faciliteze transferul proprietãþii. De fapt, este
vorba de transformarea fostului sector socializat de stat în sector public,
menit sã poatã funcþiona în noile condiþii. Acest act normativ a fost inspirat
din legislaþia care definea modul de organizare ºi funcþionare a sectorului
public din România antebelicã. Legea nr. 15 conþine, de asemenea,
prevederi care lanseazã programul de privatizare al guvernului, definind
totodatã ºi modalitãþile de închiriere, concesionare ºi arendare a activelor
din patrimoniul întreprinderilor de stat. O altã prevedere semnificativã este
aceea referitoare la dreptul oricãrei unitãþi reorganizate pe baza legii sã
desfãºoare activitãþi de comerþ exterior, sã reþinã în conturi proprii ºi sã dis-
punã de 30%, iar de la 1 ianuarie 1991, de 50% din venitul net în valutã.

Aceastã prevedere, coroboratã cu dispoziþiile referitoare la
organizarea de licitaþii valutare pentru agenþii economici interesaþi, sunt de
naturã sã confere o autonomie funcþionalã realã, fãrã interferenþele
autoritãþii centrale.

În acelaºi timp, Legea 15 limiteazã posibilitatea subvenþionãrii de la
buget a întreprinderilor nerentabile.

De asemenea, a fost adoptatã Legea societãþilor comerciale, ca ºi
proiectul privind Registrul de comerþ (care actualizeazã ºi completeazã
prevederile vechiului Cod Comercial Român). Sunt pregãtite, de asemenea,
proiecte legislative corespunzãtoare pentru procedura de faliment a
societãþilor comerciale (inclusiv cu capital integral de stat), pentru ajutorul
de ºomaj ºi reîncadrarea în muncã.
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Odatã adoptate ºi intrate în vigoare, toate aceste acte normative vor
institui un regim legal uniform pentru toþi agenþii economici, raporturile dintre
aceºtia urmãrind sã se stabileascã pe baza prevederilor Codului Comercial
ºi Codului Civil, fãrã ingerinþe administrative.

d) Pornind de pe aceste baze, Guvernul României s-a lansat,
începând cu 1 noiembrie 1990, în declanºarea procesului de liberalizare a
preþurilor, ca o continuare a acþiunii de destrãmare a legãturilor directe
dintre întreprinderi ºi bugetul statului. Mãsurile de asigurare a protecþiei
sociale care sunt avute în vedere marcheazã transferul de la subvenþiona-
rea producãtorilor cãtre susþinerea prin efort bugetar a populaþiei ale cãrei
venituri ºi posibilitãþi reduse nu permit suportarea unor majorãri de preturi.
Sistemul de preþuri ale economiei de tip socialist este definitiv abolit,
preþurile urmând sã fie formate pe baza negocierii libere între agenþii
economici, în funcþie de jocul cererii ºi ofertei pe piaþã, cu excepþia cazurilor
în care pe piaþã existã mai puþin de trei ofertanþi. La preþul de vânzare se
aplicã un impozit pe circulaþia mãrfurilor prestabilit pe categorii de produse,
în cote procentuale, valabile în mod egal pentru toþi agenþii economici, atât
pentru mãrfurile din producþia internã, cât ºi pentru cele din import.

Acest mecanism instituie o piaþã de materii prime pe care au acces cu
ºanse teoretic egale atât întreprinderile de stat, cât ºi cele particulare,
societãþile cooperatiste sau persoanele fizice, piaþã inexistentã anterior.

Prevederile de liberalizare a preþurilor, coroborate cu autonomia
funcþionalã realã a întreprinderilor – care pot dispune conform propriilor
interese de patrimoniul propriu – pun, de asemenea, bazele dezvoltãrii unei
pieþe libere pentru bunurile industriale (echipamente, utilaje, tehnologii,
capital fix, în general).

În perspectivã, pieþele materiilor prime urmeazã sã se dezvolte ºi prin
încurajarea de cãtre guvern a înfiinþãrii unor burse de mãrfuri. Este în
actualitate proiectul ambiþios al instituirii în România a primei burse din lume
pentru hârtie de ziar ºi nu putem uita faptul cã în þara noastrã au funcþionat
cu succes burse de cereale, de cherestea ºi alte produse tradiþionale.

e) O continuare fireascã o constituie reformarea sistemului financiar-
bancar, pentru a permite “alimentarea” reformei (ºi a economiei) cu
combustibilul absolut necesar: numerar, credit, efecte de valoare.

Prin legea ºi statutul Bãncii Centrale se instituie o bancã de emisiune
care îºi asumã elaborarea ºi aplicarea politicii monetare ºi de credit, politicii
de curs a monedei naþionale ºi gestionarea balanþei de plãþi externe. În
domeniul cursului de schimb al leului, mãsurile întreprinse imediat dupã
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cãderea regimului comunist au vizat eliminarea practicii cursurilor multiple,
prin instituirea cursului de schimb unic al leului, stabilit sãptãmânal de cãtre
Banca Naþionalã. Leul a fost devalorizat cu peste 30% în raport cu dolarul
SUA – în ianuarie 1990, ºi cu încã 75% de la 1 noiembrie 1990, în
încercarea de cãutare a unui nivel de echilibru. Se are în vedere asigurarea,
cât mai rapid cu putinþã, a convertibilitãþii monedei naþionale, de fapt,
obligaþie asumatã de România din momentul aderãrii la Fondul Monetar
Internaþional. Banca Centralã se forjeazã prin separarea Bãncii Naþionale de
sucursalele sale, care se reorganizeazã ca bãnci comerciale autonome ºi
constituie, alãturi de bãncile de stat preexistente (Banca Agricolã, Banca de
Investiþii, Banca Românã de Comerþ Exterior) ºi de bãncile private în curs
de formare, osatura noului sistem bancar. Sunt prevãzute acþiuni de
liberalizare a activitãþilor de credit ºi asigurãri, inclusiv prin autorizarea
bãncilor cu capital strãin ºi a filialelor bãncilor strãine.

În vederea dezvoltãrii posibilitãþilor de concentrare ºi atragere a
capitalurilor necesare finanþãrii activitãþii întreprinderilor, va fi stimulatã
organizarea pieþei capitalurilor sub forma burselor de valori, în prezent, este
studiatã legislaþia necesarã implementãrii cât mai rapide în economia
româneascã a unei astfel de instituþii care va putea facilita transferul
proprietãþii din sectorul public în sectorul privat, precum ºi între agenþii
economici din sectorul privat, ca ºi atragerea acumulãrilor de capital pentru
investiþii.

Reforma sistemului financiar-bancar este strâns legatã de reforma
radicalã a finanþelor publice. Se are în vedere promovarea ºi în continuare a
principiului echilibrului bugetar, în condiþiile introducerii unui buget “tare” ºi a
prevenirii utilizãrii necorespunzãtoare a veniturilor statului. Subvenþiile buge-
tare vor fi reorientate prin reducerea masivã ºi eliminarea subvenþiilor
acordate întreprinderilor ºi sporirea sumelor destinate programelor de
asistenþã socialã ºi acordarea de compensaþii pentru majorãrile de preþuri.
Se vor modifica substanþial sursele de formare a veniturilor statului,
îndeosebi prin reforma fiscalã menitã sã pregãteascã terenul pentru
introducerea taxei asupra valorii adãugate. Vor dispãrea prelevãrile directe
din rezultatele financiare ale activitãþii întreprinderilor de stat ca surse prin-
cipale ale alimentãrii bugetului. Posibilitãþile executivului de a utiliza
resursele bugetare vor fi restrânse prin Legea Bugetului.

f) Pentru rezolvarea problemei agrare au fost pregãtite Legea fondului
funciar, care a fost adoptatã, Legea societãþilor cooperatiste ºi Legea
cadastrului.
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Aceste acte normative vizeazã restaurarea micii proprietãþi agricole ºi
libertãþii de asociere a producãtorilor, dar instituie un regim care sã previnã
speculaþiile cu terenuri ºi utilizarea necorespunzãtoare a suprafeþelor
productive.

g) Programul de privatizare, pregãtit printr-o serie de mãsuri, urmeazã
sã capete consistenþã începând cu 1991. Conceptul de privatizare, în
accepþiunea programului guvernului constã în sprijinirea creºterii ponderii
sectorului privat în economie, atât prin dezvoltarea proprietãþii private, cât ºi
prin transferul pe scarã largã a proprietãþii asupra activelor aflate în
proprietatea statului. Elementele pe care se bazeazã sunt Legea 15, Legea
societãþilor comerciale, Legea registrului de comerþ, prevederile încã în
vigoare ale Codului comercial, Hotãrârea Guvernului privind inventarierea ºi
evaluarea patrimoniului, precum ºi reformele din toate sectoarele
economiei, (dar îndeosebi cele din domeniul financiar-bancar).

Procesul de evaluare a patrimoniului întreprinderilor de stat, de
dimensionare a capitalului social ºi de reorganizare sub forma societãþilor
comerciale este în plinã desfãºurare ºi urmeazã sã se încheie în aprilie
1991. La acea datã, 30% din capitalul social al societãþilor comerciale for-
mate pe baza legii va fi transferat Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, care
va emite bonuri de valoare ce vor fi distribuite în mod egal ºi gratuit tuturor
cetãþenilor þãrii formând un disponibil de capital în vederea preluãrii
ulterioare de participaþii la întreprinderi individualizate. Agenþia Naþionalã
pentru Privatizare va funcþiona asemãnãtor unui fond comun de plasament.
În procesul privatizãrii se are în vedere ºi stimularea participãrii capitalului
strãin prin investiþii de portofoliu sau investiþii directe. În acest scop, regimul
investiþiilor strãine a fost în mod constant îmbunãtãþit.

h) Evident, nu trebuie ignoratã componenta socialã a programului de
reforme. Guvernul este hotãrât sã întreprindã toate mãsurile pentru sporirea
calitãþii vieþii, dar realitatea economicã este posibil sã impunã într-un viitor
nu prea îndepãrtat ºi unele mãsuri de austeritate, dacã reforma nu va fi
implementatã rapid sau nu va da rezultatele scontate.

Toate aceste elemente sugereazã doar complexitatea reformei pe
care Guvernul este hotãrât sã o promoveze. În mod evident, gestionarea
problemelor curente ale tranziþiei este departe de a se derula cu succes, dar
în ceea ce priveºte Reforma, s-au fãcut paºi deosebit de însemnaþi, fiind
declanºatã o tendinþã ireversibilã.



COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU STATISTICÃ

STAREA ECONOMIEI ROMÂNEªTI LA 31.XII.1990

Populaþia României la 1 ianuarie 1991 se estimeazã la 23.190
milioane locuitori, fiind în scãdere faþã de 1 ianuarie 1990 cu circa 20.000
persoane datoritã emigraþiei (plecaþi cu aprobare de stabilire a domiciliului în
strãinãtate) care a depãºit sporul natural al populaþiei.

Produsul social ºi venitul naþional, indicatori ce caracterizeazã
evoluþia de ansamblu a economiei, au înregistrat în anul 1990, potrivit
calculelor provizorii, o reducere de circa 15%, respectiv 10-11%, faþã de
anul 1989. Scãderea s-a datorat, îndeosebi, rezultatelor negative din
industrie, construcþii, transporturi precum ºi la producþia agricolã vegetalã.
Realizãrile din circulaþia mãrfurilor, telecomunicaþii ºi alte ramuri s-au situat
în 1990 peste nivelul anului precedent.

Resursele economiei naþionale în anul 1990 formate din producþia
internã ºi din import au fost destinate în proporþie de peste 92% pentru
fondul de consum ºi sub 8% pentru fondul de acumulare, comparativ cu
81,3% ºi respectiv 18,7% cât au reprezentat în anul 1989.

Volumul total de investiþii în economia naþionalã a însumat circa 162
miliarde lei, cu 35% mai puþin faþã de anul precedent. La sfârºitul anului
1990, fondurile fixe existente în economia naþionalã reprezentau 3.600
miliarde lei, în creºtere cu 2% fatã de 31 decembrie 1989.

Au fost construite 48.500 locuinþe noi, 42.565 din acestea fiind
finanþate din fondurile statului, cu 12.388 mai puþin decât în 1988.

• Producþia globalã agricolã realizatã în anul 1990 a fost cu 3% mai
micã faþã de anul 1989.

• În 1990 valoarea producþiei globale de construcþii-montaj (antreprizã +
regie) a fost de 84,3 miliarde lei, situându-se sub nivelul anului
precedent cu circa 28%.

• Volumul total al mãrfurilor transportate a fost de 2.094 milioane tone,
cu 26% mai puþin decât în anul 1989.

• Productivitatea muncii pe un salariat, realizatã în anul 1990 a fost în
construcþii montaj, în antreprizã ºi regie de 207,7 mii lei (reprezentând
78,9%) faþã de nivelul anului 1989), în transportul feroviar de 108,9
mii lei (76,3%), iar în transportul auto de 120,7 mii lei (77,5%).
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• Numãrul cãlãtorilor transportaþi în municipii ºi oraºe cu mijloace de
transport în comun a fost de 2.509 milioane cãlãtori, cu circa 20% mai
mic decât în anul 1989.

• În anul 1990 s-a distribuit un volum de apã potabilã de 2.700 milioane
mc., aproximativ la nivelul anului precedent ºi un volum de energie
termicã de 36,4 milioane Gcal., respectiv cu 17% mai mult faþã de
anul 1989.

• În anul 1990 fondul de marfã cu care a fost aprovizionat comerþul de
stat ºi cooperatist a crescut faþã de anul 1989 cu 19%, în principal pe
seama importului de bunuri de consum care a sporit de aproape patru
ori.

Principalii indicatori ai economiei naþionale

Realizãri
anul 1990

În% faþã
de anul

1989
Producþia marfã industrialã – miliarde lei 1.209,0 80,2
Productivitatea muncii în industria republicanã – mii
lei/persoanã 323,5 78,9
Volumul investiþiilor din fondurile statului – miliarde lei 150,8 65,0
• Construcþii-montaj – miliarde lei 68,3 64,9
Export – total, miliarde lei 134,2 57,9
 – cliring, în ruble – mil. ruble 2.690,3 58,0
 – devize convertibile – mil. dolari 3.467,1 57,9
Import – total, miliarde lei 206,5 112,6
 – cliring, în ruble – mil. ruble 4.373,7 85,3
 – devize convertibile mil. dolari 5.131,9 147,9
Livrãrile de mãrfuri cãtre fondul pieþei din producþia
internã – miliarde lei 278,3 97,2
Desfacerile de mãrfuri cu amãnuntul prin comerþ de stat
ºi cooperatist – miliarde lei 356,0 113,2
Prestãrile de servicii pentru populaþie de cãtre unitãþile de
stat ºi cooperatiste (inclusiv activitãþile de transport,
telefonie ºi gospodãrire comunalã) – miliarde lei 89,8 102,9

Notã: Datele valorice sunt exprimate în preþuri curente, iar dinamicile sunt calculate în
condiþii metodologice ºi de preþuri comparabile.
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Veniturile ºi cheltuielile bãneºti ale populaþiei

Anul
1989

1.I.-
30.IX.
1989

1.I.-
30.IX.
1990

Realizãri
1.I.-30.IX 1990
în % faþã de

1.I.-30.IX.1989
Veniturile bãneºti ale populaþiei – mld. lei 431,1 314,3 389,4 123,9
Cheltuielile bãneºti ale populaþiei – mld. lei 405,1 300,2 340,8 113,5
Creºterea disponibilitãþilor bãneºti ale
populaþiei – mld. lei 26,0 14,1 48,6 -

Disponibilitãþile bãneºti ale populaþiei

Existent la Existent la
31.XII.
1989

30.IX.
1990

30.IX.1990
în % faþã de
31.XII.1989

Disponibilitãþi bãneºti ale populaþiei – total – mld. lei 276,9 325,5 117,6
 – depuneri la CEC 201,7 238,1 118,0
 – existent în numerar 75,2 87,4 116,2

Indicele preþurilor de consum al populaþiei

- în lunile noiembrie ºi decembrie, comparativ cu luna octombrie 1990 -
Octombrie 1990 = 100

noiembrie decembrie
TOTAL GENERAL 123,4 137,7
 – mãrfuri alimentare 120,4 126,5
 – mãrfuri nealimentare 124,7 159,9
 – servicii 127,0 128,3

Producþia principalelor produse industriale

Denumirea produselor UM Realizãri
în anul
1990

În % faþã
de anul

1989
Cãrbune net (preparat) mii tone 38.183,2 62,2
Þiþei extras mii tone 7.928,9 86,4
Gaze naturale extrase (la 150C ºi 760 mm. Hg) mil. mc 28.335,6 86,1
Plumb în concentrate1) tone 24.703 65,6
Zinc în concentrate1) tone 35.564 65,3
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Denumirea produselor UM Realizãri
în anul
1990

În % faþã
de anul

1989
Cupru în concentrate1) tone 31.725 67,6
Energie electricã – mil. mil. KWh 64.161,1 84,7
din care: energie electricã produsã în termocentrale pe

cãrbuni2) mil. KWh 21.139,9 70,7
Energie termicã livratã prin centrale de termoficare ºi
termice2) mii Gcal. 58.303,1 95,3
Oþel brut3),5) mii tone 9.686,6 67,7
Laminate finite pline din oþel la cald mii tone 6.787,4 66,1
Table ºi benzi laminate din oþel la rece mii tone 755,4 68,2
Þevi din oþel sudate ºi laminate la cald mii tone 1.059,4 76,6
Aluminiu ºi aliaje din aluminiu tone 177.785 63,4
Plumb3) tone 19.788 49,6
Zinc tone 11.464 33,4
Cupru rafinat electrolitic tone 24.703 74,5
Laminate din aluminiu ºi din aliaje de aluminiu tone 44.347 122,8
Motoare electrice sub 0,25 KW mii buc. 2.302,9 87,2
Motoare electrice de 0,25 KW ºi peste4) mii KW 5.230,8 33,8
Transformatoare ºi autotransformatoare cu putere peste
10 KVA4) mii KVA 5.589,0 81,8
Elemente ºi baterii de acumulatoare cu plumb mii KWh 800,0 75,9
Mijloace de automatizare electrotehnice4) mii lei 2.886,5 100,3
Frigidere mii buc. 363,6 85,9
Mijloace de automatizare electronice4) mii lei 2.809,4 77,2
Radioreceptoare ºi radiocasetofoane mii buc. 477,9 74,2
Televizoare mii buc. 401,1 78,5
Produse de mecanicã finã, opticã, echipamente hidraulice
ºi pneumatice mil. lei 8.396,5 77,6
Rulmenþi mii buc. 100.654 70,5
Utilaje pentru exploatare geologicã, foraj ºi exploatare
sonde5) mil. lei 3.563,5 65,2
Excavatoare buc. 871 91,4
Tractoare buc. 25.556 104,5
Autoturisme de oraº tip Dacia buc. 62.490 70,3
Autoturisme de oraº tip Oltcit buc. 21.671 71,0
Autoturisme de teren buc. 15.087 72,4
Autobuze buc. 1.186 84,5
Autocamioane, autotractoare ºi autoºasiuri vandabile buc. 8.531 59,5
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Denumirea produselor UM Realizãri
în anul
1990

În % faþã
de anul

1989
Locomotive electrice, Diesel electrice ºi Diesel hidraulice
ptr. linii magistrale buc. 140 76,9
Vagoane pentru transportat mãrfuri5) buc. 6.888 66,9
Þiþei supus la prelucrare mii tone 23.663,7 77,3
Benzine mii tone 4.666,8 76,8
Motorine mii tone 6.232,0 75,0
Pãcurã (inclusiv recuperãri) mii tone 8.121,0 79,8
Uleiuri minerale (inclusiv uleiuri regenerate) mii tone 366,0 71,6
Etilenã mii tone 243,0 73,1
Propilenã mii tone 180,6 69,5
Acid sulfuric (MH) mii tone 1.111,5 65,9
Sodã calcinatã mii tone 639,6 71,2
Sodã causticã mii tone 555,7 72,4
Îngrãºãminte chimice (100% substanþã activã) mii tone 1.742,0 62,2
Antidãunãtori (100% substanþã activã) tone 11.118 64,4
Fibre poliesterice tone 59.581 83,4
Fibre polinitrilacrilice (melanã) tone 35.334 82,5
Fibre poliamidice (relon) textile pentru þesãturi ºi tricotaje tone 10.938 90,0
Cauciuc sintetic tone 102.045 68,4
Policlorurã de vinil ºi viniliden, inclusiv copolimeri (100%) tone 154.867 76,0
Anvelope auto-tractor avion mii buc. 3.702,7 76,1
Lacuri ºi vopsele tone 123.956 80,3
Medicamente pentru uz uman mil. lei 4.157,4 85,1
Sãpun tone 33.069 113,9
Detergenþi tone 86.050 78,9
Produse cosmetice ºi de parfumerie mil. lei 1.646,8 86,2
Ciment (în echivalent 80% clincher) mii tone 10.383,0 78,3
Geamuri – total mii mp 56.649 74,3
Obiecte sanitare din porþelan ºi semiporþelan tone 16.564 83,1
Plãci de faianþã ºi majolicã pentru pereþi mii mp 4.283 76,0
Plãci din aºchii de lemn mii mp 33.883,5 67,0
Plãci fibrolemnoase mii tone 183,7 69,0
Mobilier6) mil. lei 15.587,0 88,6
Hârtie tone 431.950 77,9
Þesãturi7) mii mp 882,2 75,9
din care: – þesãturi bumbac ºi tip bumbac mii mp 543,7 75,0

   – þesãturi lânã ºi tip lânã mil. mp 115,4 77,6



31

Denumirea produselor UM Realizãri
în anul
1990

În % faþã
de anul

1989
Tricotaje7) mil. buc. 184,4 77,1
Confecþii textile7) mil. lei 22.167,6 84,5
Încãlþãminte mii per. 74.279 76,5
din care: – încãlþãminte cu feþe din piele naturalã mii per. 29.344 86,1
Sticlãrie menaj6) mil. buc. 102,6 74,9
Uleiuri comestibile mii tone 269,4 108,5
Produse zaharoase de cofetãrie ºi patiserie8) mii tone 181,4 63,9
Vin pentru consum mii hl 4.355,8 67,7
Bere (12%) mii hl 12.511 90,7
Carne tãiatã în abatoare din fondul de stat, inclusiv
organe ºi grãsimi porcine8) mii tone 955,4 131,4
Preparate din carne8) mii tone 350,8 131,1
Peºte pescuit în ocean mii tone 83,9 57,1
Lapte de consum mii hl 5.194 93,4
Produse lactate proaspete (în echivalent 3,5% grãsime) mii hl 4.305 158,3
Unt tone 32.816 73,0
Brânzeturi8) tone 91.303 118,5

1) Departamentul Minelor.
2) Departamentul Energie Electrice ºi Termice.
3) Departamentul Industriei Metalurgice.
4) Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronice ºi Mecanicii Fine.
5) Departamentul Industriei Construcþii de Maºini.
6) Departamentul Industrializãrii Lemnului.
7) Departamentul Industriei Textile ºi Pielãriei.
8) Ministerul Agriculturii ºi alimentaþiei.

Producþia principalelor culturi agricole vegetale
obþinutã în 1990, comparativ cu 1989

Producþia în 1990
(fizic la recoltare)

Diferenþe(±) în 1990
faþã de 1989

Totalã
- mii tone

Medie la
ha - kg

Prod. totalã
- mii tone

Prod. medie
- kg/ha

Cereale boabe – total 17.173,5 -1.205,8
Grâu ºi secarã 7.379,0 3.213 -556,2 -152
Orz ºi orzoaicã 2.679,6 3.577 -756,7 -898
Ovãz 234,0 1.622 +66,3 +35
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Producþia în 1990
(fizic la recoltare)

Diferenþe(±) în 1990
faþã de 1989

Totalã
- mii tone

Medie la
ha - kg

Prod. totalã
- mii tone

Prod. medie
- kg/ha

Porumb boabe 6.809,6 2.756 +47,8 +284
Orez 66,5 1.666 -3,7 +244
Mazãre boabe 49,4 950 -49,1 -67
Fasole boabe 57,5 550 -86,1 -110
In pentru fibrã 53,2 2.502 -74,0 +686
Cânepã pentru fibrã 72,1 4.336 -41,8 +1.864
Floarea-soarelui 556,2 1.409 -99,6 -103
Rapiþã 10,9 831 -7,1 -79
Soia boabe 141,2 742 -162,7 +149
In pentru ulei 28,0 562 -20,8 -60
Ricin 1,6 297 -5,0 +47
Sfeclã de zahãr 3.277,7 20.149 -3.493,4 -6.316
Tutun 14,2 843 -13,3 +46
Cartofi de toamnã 2.830,9 11.498 -1.061,2 -1.731
Legume (câmp + solarii) – total 2.225,5 - -1.236,1 -
Pepeni verzi ºi galbeni 381,6 11.242 +165,9 +2.541
Struguri 954,0 4.245 +39,5 +74
Fructe total 1.453 - -127,2 -

• Ca urmare a aplicãrii Decretului lege nr. 42/1990 privind atribuirea de
terenuri agricole în folosinþa populaþiei au avut loc mutaþii sensibile în
structura suprafeþelor cultivate, pe categorii de deþinãtori.
− Gospodãriile populaþiei au deþinut în anul 1990, o suprafaþã arabilã

de 2,7 mil. hectare (28,3% din suprafaþa arabilã a þãrii), cu 1,5
milioane hectare mai mult decât faþã de 1989.

− Pe culturi, gospodãriile populaþiei au deþinut 35,8% din suprafaþa
totalã cultivatã cu cereale (63,2% la porumb ºi sorg), 64,3% la
cartofi de toamnã, 46,3% la legume în ogor propriu.

• Din producþia totalã de cereale boabe realizatã în anul 1990, peste o
treime s-au obþinut de cãtre gospodãriile populaþiei, faþã de 10,8% în
1989; la porumb boabe mutaþia este mai pronunþatã: peste 74% din
producþie s-a obþinut de cãtre gospodãriile populaþiei faþã de 25,1% în
anul precedent.
− De la începutul anului recoltã 1990 pânã la 31.XII s-au preluat la

fondul de stat 3.747,6 mii tone grâu ºi secarã (cu 1.570,1 mii tone
mai puþin faþã de perioada corespunzãtoare a anului precedent),
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1.334,1 mii tone orz ºi orzoaicã (-387,2 mii tone), 484,5 mii tone
porumb ºi sorg (-1.377,6 mii tone), 484,3 mii tone floarea-soarelui
ºi rapiþã (80,9 mii tone), 3.439,5 mii tone sfeclã de zahãr (-3.323,5
mii tone), 229,8 mii tone cartofi de toamnã (-740,6 mii tone);

• În anul 1990 s-au preluat la fondul de stat 1.422,6 mii tone carne (cu
290,4 mii tone mai mult faþã de anul precedent), 18.096,8 mii hectolitri
lapte de vacã (+703,2 mii hectolitri) ºi 3.328,0 milioane ouã (+783,2
mil. buc.).

Efectivele de animale în întreprinderile agricole de stat (DAS)
ºi unitãþile agricole cooperatiste la 31 decembrie 1990

- mii capete -
Existent la 31.XII.1990 În% faþã de 31.XII.1989

DAS Unitãþi
cooperatiste

DAS Unitãþi
cooperatiste

Bovine 842,2 2020,5 86,7 65,9
Vaci, bivoliþe ºi junici 251,9 600,9 86,8 58,2
Porcine 5.708,0 2.441,0 104,1 108,5
Scroafe de prãsilã 482,9 244,4 94,5 84,4
Ovine ºi caprine 1.849,4 3.082,3 89,3 55,9

Notã: Scãderea masivã a efectivelor de bovine, ovine ºi caprine din unitãþile agricole
cooperatiste a fost determinatã de desfiinþarea unor unitãþi sau ferme zootehnice,
animalele trecând în cea mai mare parte la gospodãriile populaþiei.

Producþia de lapte ºi ouã în întreprinderile agricole de stat (DAS)
ºi unitãþile agricole cooperatiste în anul 1990

U.M. Realizãri 1990 În% faþã de
1989

DAS Unitãþi
coope-
ratiste

DAS Unitãþi
coope-
ratiste

Lapte de vacã ºi bivoliþã (3,5% grãsime)
– producþie totalã

mil. hl. 7.328,7 10.610,2 101,3 79,8

Producþia medie pe vacã furajatã litri 3.228 1.723 109,9 109,7
Ouã – producþia totalã mil.buc. 2.950,3 1.108,2 138,9 132,3
– producþia medie pe o pasãre ouãtoare buc. 205 202 130,6 132,0
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Livrãrile principalelor mãrfuri cãtre fondul pieþei din producþia internã

Denumirea produsului U.M. Realizãri
anul 1990

În% faþã de
anul 1989

Carne tãiatã mii tone 498,5 183,4
Preparate din carne mii tone 350,4 138,0
Conserve din carne mii tone 39,8 169,4
Grãsimi de porcine mii tone 9,8 105,4
Peºte mii tone 38,1 72,2
Semiconserve din peºte mii tone 17,2 36,4
Conserve din peºte mii tone 19,4 308,7
Lapte de consum mii hl. 5.268,5 97,1
Produse lactate proaspete mii hl. 4.335,1 178,3
Lapte praf tone 5.114,0 87,0
Brânzeturi mii tone 80,3 140,3
Unt mii tone 36,1 152,9
Margarinã mii tone 22,7 64,6
Ulei comestibil mii tone 213,1 107,6
Pâine mii tone 2.924,3 103,2
Fãinã mii tone 173,0 100,2
Mãlai mii tone 315,4 79,4
Paste fãinoase mii tone 51,0 60,8
Orez mii tone 12,6 48,8
Zahãr mii tone 367,2 110,0
Produse zaharoase mii tone 140,7 98,5
Produse de patiserie mii tone 78,7 69,4
Conserve din legume mii tone 141,7 71,5
Pastã de tomate mii tone 42,7 108,5
Conserve din fructe mii tone 79,9 98,0
Cartofi mii tone 657,6 77,9
Legume - total mii tone 745,0 74,7
Fructe mii tone 402,5 125,7
Ouã mil. buc. 2.692,0 128,0
Bere mii hl. 12.879,0 94,2
Vin mii hl. 2.539,0 86,2
Þesãturi de bumbac ºi tip bumbac mil. mp 79,1 86,0
Þesãturi lânã ºi tip lânã mil. mp 13,8 82,8
Þesãturi mãtase ºi tip mãtase mil. mp 15,2 72,7
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Denumirea produsului U.M. Realizãri
anul 1990

În% faþã de
anul 1989

Perdele mil. mp 15,4 88,6
Confecþii textile mil. lei 19.188,1 85,4x)

Produse tricotate (inclusiv ciorapi) mil. lei 14.042,1 80,8x)

Încãlþãminte total mil. per. 62,3 78,6
Radioreceptoare mii buc. 354,7 68,6
Televizoare mii buc. 380,8 120,4
Frigidere ºi congelatoare mii buc. 249,1 125,0
Maºini de spãlat rufe mii buc. 192,6 84,8
Maºini de cusut mii buc. 31,4 95,4
Aspiratoare de praf mii buc. 124,3 77,5
Maºini aragaz mii buc. 234,2 102,6
Maºini ºi sobe cu combustibil solid mii buc. 160,4 78,9
Becuri electrice mil. buc. 48,3 108,1
Baterii electrice mil. buc. 40,2 61,5
Vase din tablã emailate mii buc. 21.787,0 87,2
Autoturisme de oraº mii buc. 44,9 71,5
Mobilã mil. lei 7.302,9 101,7x)

Cherestea mii mc 163,0 150,8
Ciment mii tone 358,5 137,8
Var mii tone 70,3 98,2
Geamuri mii mp 5.450,9 118,4
Detergenþi mii tone 85,3 79,9
Lacuri ºi vopsele tone 12.450,7 74,4
Sãpun – total tone 22.037,7 104,8
Anvelope auto mii buc. 821,4 89,9
Lemne foc mii tone 2.184,5 119,9
Cãrbuni – total mii tone 1.379,8 57,8
Benzine mii tone 981,5 228,1
Gaze lichefiate mii tone 225,8 113,5
Medicamente mil. lei 5.095,5 97,2x)

Tractoare buc. 3.233
x) Calculat din valori în preþuri comparabile.
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Indicele preþurilor de consum al populaþiei în lunile noiembrie
ºi decembrie, comparativ cu luna octombrie 1990

Octombrie 1990 = 100
Noiembrie Decembrie

PE GRUPE DE PRODUSE ALIMENTARE

TOTAL MÃRFURI ALIMENTARE 120,4 126,5
Cereale, produse de morãrit ºi panificaþie 106,0 107,3
- din care:  – pâine 100,0 100,5

 – produse de franzelãrie 101,9 101,8
 – specialitãþi de panificaþie 148,7 147,5

Cartofi 109,5 113,4
Legume ºi conserve de legume 117,0 135,5
Fructe, struguri, citrice 127,8 141,8
Ulei, slãninã, grãsimi 100,2 100,0
Carne, preparate, conserve din carne 105,8 103,9
Peºte ºi conserve de peºte 101,1 103,0
Lapte, brânzeturi, unt ºi îngheþatã 104,0 111,6
Ouã 122,7 132,9
Compot de fructe, dulceaþã, gem 118,4 139,3
Miere de albine 127,6 163,7
Zahãr ºi produse zaharoase 125,,4 127,2
Din care: – zahãr rafinat 100,0 100,0
 – produse zaharoase 188,5 194,5
Cacao ºi cafea  94,4  92,9
Bãuturi nealcoolice 116,9 157,7
Bere, vin, alte bãuturi alcoolice 229,2 241,7
Alte produse alimentare 164,3 197,9

PE GRUPE DE PRODUSE NEALIMENTARE

TOTAL MÃRFURI NEALIMENTARE 124,7 159,9
Îmbrãcãminte 107,6 144,5
Încãlþãminte 132,4 186,0
din care: – din piele naturalã 143,6 202,6

 - pentru bãrbaþi 160,4 235,7
 - pentru femei 142,1 204,7
 - pentru copii 103,6 101,5
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Octombrie 1990 = 100
Noiembrie Decembrie

 – din înlocuitori, feþe textile,
cauciuc, mase plastice 111,1 154,6

Produse de uz casnic 150,0 244,6
 din care: – mobilã 189,6 277,0
Articole chimice 104,8 125,3
Produse culturale, sportive 134,3 142,0
Articole de igienã, cosmetice, ºi medicale 112,8 123,9
Combustibili, lubrefianþi 101,8 101,8
Tutun, þigãri, chibrituri, accesorii 169,0 177,8
Materiale de construcþii ºi instalaþii 171,4 215,0

PE GRUPE DE SERVICII

TOTAL SERVICII 127,0 128,3
Confecþionat, reparat ºi curãþat 148,2 153,4
din care: – îmbrãcãminte 141,5 154,6

 – curãþãtorii 181,5 175,8
 – încãlþãminte 150,8 158,5
 – mobilã 171,7 142,4

Alte servicii cu caracter industrial 124,6 132,0
Manoperã pentru construcþii noi ºi reparaþii 137,3 138,0
Chirie 100,0 100,0
Energie electricã 100,0 100,0
Gaze, încãlzire centralã 100,0 100,0
Apã, canal, salubritate 157,6 158,2
din care: – apã potabilã 148,4 152,8

 – canalizare 157,6 154,8
 – gunoi menajer 166,8 167,1

Cinema, teatre, muzee, meditaþii 140,1 141,2
Reparaþii auto, electronice ºi lucrãri foto 158,7 167,7
din care: – auto 177,2 183,5

 – electronice 139,8 152,8
 – foto 133,5 139,1

Îngrijire medicalã 103,3 106,0
Igienã ºi cosmeticã 145,8 154,8
din care: – frizerie bãrbaþi 159,0 174,6

 – coafurã femei 140,9 146,1
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Octombrie 1990 = 100
Noiembrie Decembrie

Transport urban 178,5 177,3
din care: – exclusiv abonamente 185,8 184,6

 – abonamente 100,0 100,0
Alte feluri de transport 218,6 218,6
din care: – CFR 229,8 229,8

 – abonamente CFR 100,0 100,0
 – rutier 164,9 162,5
 – abonamente auto 100,0 100,0
 – aerian 220,0 220,0
 – fluvial 291,1 292,4

Poºte, telefon, telegraf 100,0 100,0
Locuinþe ºi alte construcþii 147,5 183,2
Alimentaþie publicã 111,9 118,0
Alte servicii 151,0 151,0
din care: – plata cazãrii în unitãþi hoteliere 213,5 205,6

Numãrul întreprinzãtorilor particulari autorizaþi
în baza Decretului-lege nr. 54/1990 înfiinþaþi pânã la data de 17.XII.1990

TOTAL Din care
Întreprin-
dere micã

Asociaþie
lucrativã

Asociaþie
familialã

Persoanã in-
dependentã

TOTAL GENERAL 97.499 23.026 3.996 20.045 50.423
I. PRODUCÞIE-COMERÞ
- total 32.850 7.023 940 12.097 12.790
II. SERVICII – total 64.649 16.003 3.056 7.948 37.642

Notã: Datele prezentate au fost extrase din Buletinul de informare publicã al Comisiei
Naþionale pentru Statisticã, nr. 12/1990.



CENTRUL DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

EVOLUÞIA ECONOMIEI AMERICANE
LA SFÂRªITUL ANULUI 1990

1. Situaþia conjuncturalã a economiei americane la sfârºitul
anului 1990

La începutul lunii ianuarie 1991 Administraþia Preºedintelui Bush –
prin dl. Michael Boskin, Chairman al consilierilor economici – a recunoscut
oficial cã economia SUA se aflã în recesiune, existând o scãdere a
produsului naþional brut cu 3,4% în trim. IV 1990 ºi cu 1,3% în trim. I 1991,
dupã care se aºteaptã o creºtere între 0,3-1,0% în trim. II 1991, 2,0% în
trim. III ºi 2,8% în trim. IV 1991. Ultimele rapoarte date publicitãþii, cuprind
date referitoare la lunile noiembrie ºi decembrie 1990, precum ºi unele
evenimente recente, contureazã imaginea unei îngrijorãri crescânde a
oficialitãþilor privind deteriorarea stãrii economice ºi, în consecinþã, o mai
mare disponibilitate în adoptarea unor mãsuri care sã stopeze cursul
descendent al acesteia.

Rata ºomajului a crescut la 6,1% în decembrie, de la 5,9% în noiem-
brie, fiind cea mai mare ratã înregistratã din iunie 1987. Efecte economice
majore ale ºomajului se fac constatate în reþinerea consumatorilor privind
achiziþionarea de mãrfuri ºi servicii, precum ºi în scãderea încasãrilor pentru
bugetul federal provenind din taxele asupra venitului.

Vânzãrile cu amãnuntul au scãzut în luna noiembrie cu 0,1%, ºi
aceasta în pragul sezonului-cheie al vânzãrilor prilejuite de sãrbãtorile de
iarnã, fiind prima scãdere lunarã înregistratã în 1990, în condiþiile în care
consumul reprezintã primul factor, ca pondere, în susþinerea creºterii
produsului naþional brut. Vânzãrile de autovehicule au scãzut în anul 1990
cu 5,1% faþã de 1989, situându-se la nivelul cel mai scãzut, înregistrat în
anul 1983, cheltuielile în sectorul construcþiilor atingând în noiembrie nivelul
cel mai scãzut din ultimii doi ani. Este însã de remarcat cã, în luna
noiembrie au scãzut ºi vânzãrile, în magazinele de mãrfuri generale, cu
0,4% faþã de luna octombrie.

Deficitul comercial în luna octombrie 1990 a atins cea mai mare
valoare din ultimii doi ani ºi jumãtate (11,6 mild. dolari), în condiþiile în care
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exportul, al doilea factor de creºtere ca pondere, a înregistrat un spor de
numai 8,6% (34,77 mild. dolari), faþã de 12,2% (46,38 mild. dolari) creºterea
importului.

Deficitul comercial accentueazã presiunile asupra dolarului, în
continuã scãdere faþã de alte valute (Indexul J.P. Morgan, luând în
considerare 15 valute liber convertibile aratã o depreciere a valorii dolarului
cu 6% de la începutul anului 1990), în timp ce creºterea importurilor este de
naturã sã adânceascã recesiunea, menþinând o ratã înaltã a ºomajului ºi o
tensiune concurenþialã deosebitã.

Din ianuarie pânã în noiembrie 1990 55.000 de companii s-au
declarat în faliment cu un debit echivalent cu 1,1% din produsul naþional
brut. Rata înaltã a falimentelor dau naºtere temerii cã recesiunea se poate
transforma în depresiune, punând în alarmã mecanismul financiar-bancar,
care ºi aºa este suprasolicitat, ºi acþioneazã cu prea multã prudenþã,
neîndeplinindu-ºi rolul de susþinãtor activ al dezvoltãrii economice.

Fondurile mobilizate în scopuri investiþionale au înregistrat în 1990
cea mai mare pierdere din ultimii 16 ani, iar rata medie a profitului
rambursat – de 6,27% – a fost cu foarte puþin superioarã ratei medii a
dobânzilor realizate pentru depunerile în conturi bancare (6,16%).

În trim. III 1990 investiþiile strãine în SUA au înregistrat o scãdere netã
de 2,4 mil. dolari, în contrast cu trimestrul corespunzãtor al anului precedent
când investiþiile strãine în SUA înregistrau o creºtere netã de 5,8 mild.
dolari. Ca urmare a scãderii cererii, ascuþirii concurenþei ºi lipsei de fonduri
disponibile, comenzile pentru bunuri manufacturate înregistreazã scãderi
importante, iar evoluþia preþurilor a luat o turnurã deflaþionistã. Urmãrindu-se
scãderea stocurilor în reþelele de desfacere, comenzile cãtre producãtori au
scãzut cu 5,9% în noiembrie (scãderea fiind cu 10,2% la bunurile de
folosinþã îndelungatã), lãsând puþine speranþe într-o îmbunãtãþire rapidã a
situaþiei economice.

Indexul de creºtere al preþurilor principalelor produse se aºteaptã sã
marcheze – pentru prima oarã în decembrie 1990 (date oficiale nefiind încã
publicate) – o scãdere cu 0,2%, atribuitã scãderii preþurilor produselor
energetice ºi alimentare, în timp ce preþurile produselor nesupuse influenþei
variaþiei de preþ a produselor energetice înregistreazã o creºtere modestã
de numai 0,2% în decembrie, dupã o creºtere de 0,3% în noiembrie.

În primele 11 luni ale anului 1990 rata inflaþiei, mãsuratã pe creºterea
preþurilor bunurilor de consum, a fost de 6,4% (pe o bazã anualã), faþã de
4,6% în 1989, diferenþa atribuindu-se aproape integral creºterii preþurilor
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produselor energetice. Ca urmare a acestei situaþii a devenit clar cã lupta
împotriva recesiunii reprezintã obiectivul prioritar al organismelor
guvernamentale ºi private cu rol regulator în economie.

La 19 decembrie 1990 The Federal Reserve a redus rata de scont
(discount rate) de la 7,0 la 6,5% ceea ce a determinat în scurt timp
scãderea ratei dobânzilor la împrumuturile pe termen scurt între marile
bãnci (federal founds rate) sub 7,25% iar cu începere din 2 ianuarie
scãderea ratei dobânzilor la împrumuturile acordate principalelor firme
comerciale de cãtre marile bãnci (prime rate) de la 10,0 la 9,5%.

Uºurarea condiþiilor de creditare este de aºteptat sã impulsioneze
investiþiile ºi creºterea cheltuielilor de consum, ducând la înviorarea
economiei. Îngrijorarea persistã însã, deoarece pe fondul unei economii
slãbite pot apãrea reacþii greu previzibile ºi controlabile. În acest context
este de semnalat promptitudinea cu care The Federal Deposit Insurance
Corp ºi The Federal Reserve au intervenit pentru îndepãrtarea urmãrilor
falimentului lui Bank of New England, al treilea mare faliment bancar din
1980 încoace, în SUA. Scopul declarat al acestei intervenþii a fost mãrirea
încrederii în sistemul bancar ºi prevenirea unei crize bancare majore care s-
ar putea produce pe fondul slãbirii lichiditãþilor în circuitul bancar ca urmare
a blocãrii fondurilor în investiþii imobiliare falimentare.

2. Previziuni asupra evoluþiei recesiunii

Existã o largã diversitate de opinii ale experþilor cu privire la evoluþia
pe termen scurt a recesiunii ºi cãile depãºirii acesteia. Întrebãrile la care se
încearcã sã se rãspundã se referã la durata ºi amploarea recesiunii, sectoa-
rele cele mai afectate ºi mãsurile ce ar trebui întreprinse de guvern pentru
diminuarea efectelor negative ºi preîntâmpinarea unei evoluþii nedorite.

Procedând cu oarecare artificialitate se pot distinge trei categorii de
pãreri: punctul de vedere oarecum convenþional, împãrtãºit ºi de Casa Albã,
cã greul a trecut ºi economia se va reînviora la sfârºitul primãverii ºi
previziunile unei minoritãþi mai pesimiste, cã recesiunea poate fi mai de
lungã duratã ºi mai grea decât se estimeazã în general, luându-se în
considerare fie unele condiþii economice deosebite, fie evaluarea impactului
unui rãzboi de duratã în Golful Persic.

Prima categorie considera recesiunea ca o corecþie necesarã a
exceselor economice ale deceniului ‘80-‘90 cu o scãdere a creºterii de pânã
la 2% în trim. IV 1990, urmatã de o relansare treptatã a activitãþii economice
în 1991. Factorii care vor lucra în sensul recuperãrii dinamismului economic
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sunt: tendinþa de scãdere a ratei dobânzilor, un rãzboi scurt în Golful Persic
urmat de revenirea preþurilor þiþeiului la nivelul avut înaintea declanºãrii
crizei, menþinerea dinamismului exporturilor, creºterea cererii de consum
intern, în primul rând ca urmare a încrederii sporite a consumatorilor ºi, în al
doilea rând, datoritã faptului cã nivelul stocurilor este la limita minimã. Este
asertatã în continuare ideea cã sectorul imobiliar va avea o recuperare mult
mai dificilã ºi mai lentã.

Un grup de economiºti, subliniind faptul cã aceastã recesiune se
dezvoltã în alte condiþii decât cele precedente (74-75 ºi 81-82), introduc în
ecuaþie elemente cu un grad mai mare de incertitudine ºi, implicit, de
pesimism. Se are în vedere, în special, fragilitatea sistemului bancar, lipsa
acutã de lichiditãþi, scãderea valorii bunurilor imobiliare ale corporaþiilor ºi
individualilor în combinaþie cu un nivel înalt al datoriilor.

Câteva date ar putea contura mai concret acest punct de vedere.
Aceastã recesiune pare atipicã, deoarece ea nu are la bazã niciun

volum excesiv al stocurilor de mãrfuri (în noiembrie stocurile de mãrfuri se
aflau la un nivel de 378,24 mild. dolari, reprezentând necesarul pentru
consum pe 1,4 luni), nicio creºtere excesivã a preþurilor sau inflaþiei ca
urmare a presiunii exercitatã de creºterea preþurilor produselor energetice
(rata inflaþiei mãsuratã pe creºterea preþurilor bunurilor de consum fiind doar
de 6,4% pe primele 11 luni în 1990, faþã de 4,6% în 1989). Construirea în
ultimii ani a unei suprastructuri de angajamente financiare bazate pe
gajarea valorilor imobiliare, urmatã de scãderea cu aproape 25% a acestor
valori în 1989/1990, chiar sub nivelul balanþei ipotecare, precum ºi utilizarea
a cca 60% din câºtiguri pentru plata datoriilor acumulate (de douã ori mai
mult decât în decada 70-80) a condus la o lipsã de lichiditãþi disponibile ºi o
creºtere a prudenþei angajãrii acestora, de la nivelul bãncilor care au ridicat
rata dobânzii ºi au limitat finanþarea investiþiilor, pânã la nivelul companiilor
care au redus drastic stocurile ºi comenzile ºi la cel al consumatorilor, care
au restrâns cumpãrarea de locuinþe ºi bunuri de folosinþã îndelungatã cu
mai mult de 12% în 1990 faþã de 1989.

Apariþia recesiunii ºi afectarea, în special, a sectorului serviciilor
(financiar-bancar, desfacerea cu amãnuntul) este ilustratã ºi de creºterea
spectaculoasã a falimentelor în sectorul serviciilor (cu peste 19% în ultimele
11 luni), unele înregistrãri sub protecþia Capitolului 11 privind companii de
rãsunet: First Republic Bancorp, Bank of New England, Easter Airline, PAN
AM, Macy’s.
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Plecând de la premisele dezvoltãrii atipice ale acestei recesiuni ºi ale
existenþei unor elemente cu grad mare de incertitudine, precum ºi de la
opinia cã trim. IV 1990 a înregistrat deja o diminuare cu cca 4% a
produsului naþional global, având în vedere tendinþa de creºtere a ratei
ºomajului peste 7%, a taxelor federale cu 21 mild. dolari ºi a taxelor
percepute de unele state cu încã 10 mild. dolari, o parte din experþi
considerã insuficientã lupta împotriva recesiunii purtatã cu mijloacele lui
Federal Reserve (controlul raþei dobânzilor) ºi cer intervenþia mai hotãrâtã a
statului, în speþã sporirea cheltuielilor bugetare pentru programe publice. De
altfel, K. Galbraith a afirmat în Senat cã, dacã a fost o greºealã purtarea
unor uriaºe deficite bugetare de-a lungul unei decade când nu erau
necesare, ar fi ºi mai eronat sã se inverseze politica tocmai când economia
este într-o perioadã de recesiune.

Soluþia iniþierii unor noi reglementãri bugetare, care sã asigure o
sporire considerabilã a consumului, pare însã puþin probabilã în viitorul
apropiat, dat fiind cã bugetul se aflã sub presiunea rãzboiului din Golf,
estimându-se la 30 mild. dolari costul staþionãrii forþei expediþionare
americane în Peninsula Arabã ºi la 2 mild. dolari/zi de conflict operaþional.
De altfel, surprinzãtoarea hotãrâre a anulãrii celui mai mare program al
Pentagonului, construcþia avionului A-12 (57 mild. dolari) poate fi
interpretatã ºi prin prisma cãutãrii unor soluþii pentru cheltuielile militare
operaþionale în exces.

Cea de a treia grupã de economiºti care analizeazã evoluþia
recesiunii au în vedere, în mod deosebit, influenþa negativã pe care ar putea
eventual sã o aibã un rãzboi prelungit în Golful Persic. Creºterea preþurilor
þiþeiului spre 40 dolari pe baril înseamnã scãderea cu 1% a creºterii
economice. Impactul asupra preþurilor ar forþa Federal Reserve sã-ºi
suspende eforturile îndreptate spre scãderea ratei dobânzilor, iar
împrumuturile externe ale SUA pentru acoperirea deficitului bugetar ar
acþiona în sensul mãririi acesteia.

Aºa cum am arãtat de la început, primul scenariu privind evoluþia
recesiunii este – în general – acceptat, însã o parte din amendamentele pe
care încearcã sã le introducã cea de-a doua grupã de experþi în vederea
redresãrii economiei s-ar putea, de asemenea, sã aibã câºtig de cauzã.
Estimarea de cãtre The Federal Deposit Insurance Corp. a unei pierderi de
5 mild. dolari din fondul de protecþie a depozitelor bancare, ca urmare a
falimentelor estimate în anul 1991 ºi criza din sistemul de economii ºi
împrumuturi, sunt fenomene care, pe fondul recesiunii, se pare cã vor
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determina intervenþia mai profundã a statului în mecanismul economic,
Casa Albã urmãrind crearea unui sistem supra-regulator al bãncilor, asocia-
þiilor de economii ºi a altor servicii financiare.

ªi încã o precizare. În SUA, recesiunea este definitã oficial ca evoluþia
în douã trimestre consecutive spre restrângerea (micºorarea) creºterii
economice. Ca urmare, este recunoscutã dupã 6 luni de restrângere a
produsului naþional global. Aceastã definiþie nu satisface, în totalitate, unele
foruri americane acreditând ideea unor precizãri. Astfel, prin legea Cramm
Rudman se prevede posibilitatea renunþãrii la limitarea deficitului bugetar în
caz de recesiune, adicã în cazul când în douã trimestre consecutive
creºterea realã este sub 1% sau se înregistreazã o creºtere negativã pe o
anumitã perioadã de timp.

Biroul Naþional de Cercetãri Economice (The National Bureau of
Economic Research), prestigioasa instituþie privatã socotitã ca un arbitru în
probleme economice controversate, defineºte recesiunea ca pe o perioadã
de recidivã a declinului în producþia totalã, venituri, utilizarea forþei de
muncã ºi comerþ, perioada întinzându-se uzual între 6 luni ºi un an ºi fiind
marcatã, printr-o largã rãspândire a contractelor în principalele sectoare
economice.

Alen Greenspan, Chairman la The Federal Reserve System,
principalul organism federal de control financiar-monetar, propunând ca
scop prioritar al acestei instituþii controlul inflaþiei, defineºte recesiunea ca
pe o cumulare a restrângerii activitãþii economice ºi nu ca pe o simplã
restrângere mãsuratã timp de câteva luni asupra produsului naþional global,
indicator a cãrui valoare poate fi schimbatã de Departamentul Comerþului cu
prilejul revizuirilor statistice periodice.



ECOMOND DATA NR. 9/1990

CENTRUL DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

- CIDE – Serviciul PREDIF -

Evoluþia cotaþiilor de bursã ºi a preþurilor de
tranzacþie ale principalelor mãrfuri pe pieþele externe

Denumire produs Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie
%

C02A COSITOR 99,75% MIN $/tonã 6.132,86 5.703,18 -7,01
C02G PLUMB 99,97% MIN $/tonã 702,23 626,64 -10,77
C02C CUPRU GRAD A $/tonã 2.589,81 2.492,57 -3,76
C025 NICHEL $/tonã 8.583,57 8.116,47 -4,86
CM22 ALUMINIU PRIMOR 99,7% $/tonã 1.604,48 1.522,94 -5,09
CZ21 ZINC 99,995% MIN $/tonã 1.277,86 1.265,94 -0,94
CM2R ARGINT $/kg 134,29 130,99 -2,46
C02M AUR LINGOURI $/kg 12.278,39 12.119,23 -1,30
C030 OÞEL BETON $/tonã 330,53 323,60 -2,10
C031 OÞEL COMERCIAL $/tonã 346,13 346,13 +0,00
C033 PROFILE IPN UPN SECÞIUNE 600 mm $/tonã 385,13 385,13 +0,00
C034 TABLÃ GROASÃ PESTE 10 mm $/tonã 409,50 409,50 +0,00
C035 TABLÃ MEDIE 3-1 mm $/tonã 399,75 399,75 +0,00
C036 TABLÃ SUBÞIRE LAMINATÃ LA RECE $/tonã 309,57 358,31 +15,74
C038 BANDÃ LAMINATÃ LA CALD, RULOURI $/tonã 344,18 329,07 -4,40
C037 TABLÃ ZINCATÃ 17-20 gr. ÎN RULOURI $/tonã 565,75 565,00 -0,14
C0MM BENZINÃ CO 98/99, 0,25g/l Pb $/tonã 315,73 255,81 -18,98
C00F NAFTA $/tonã 308,80 265,15 -14,14
C008 MOTORINÃ 53-57 ID $/tonã 299,50 272,24 -9,11
C00B PÃCURÃ 1% SULF $/tonã 145,22 145,66 +0,30
C00D PÃCURÃ 3,5% SULF $/tonã 135,90 141,50 +4,12
C012 CAUCIUC NATURAL RSS NR. 1 $/tonã 904,73 895,57 -1,02
C017 CAUCIUC NATURAL RSS NR. 5 $/tonã 797,06 784,64 -1,56
C040 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 26,3
kg/buc. ºi peste $/tonã 1.828,75 1.855,00 +1,43
C043 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 24
kg/buc. ºi peste $/tonã 1.488,50 1.441,00 -3,20
C064 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 3 $/tonã 116,60 121,53 +4,22
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Denumire produs Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie
%

P060 LÂNÃ SPÃLATÃ MERINOS FIN 19 microni $/tonã 10.499,77 10.522,00 +0,21
P063 LÂNÃ SPÃLATÃ COMEBACK 25 microni $/tonã 4.448,78 4.443,72 -0,12
C050 LÂNÃ TOPSURI MERINOS 70 ‘S MEDIU $/tonã 10.069,44 10,194,50 +1,24
C053 LÂNÃ TOPSURI CROSSBRED 58 ‘S
SUPER $/tonã 5.873,62 5.936,36 +1,06
C055 BUMBAC AMERICAN MEMPHIS M 1 3/32
inch $/tonã 1.819,68 1.862,92 +2,37
C060 GRÂU AMERICAN ROªU DE IARNÃ NR. 2 $/tonã 93,17 93,81 +0,68
C063 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 2 $/tonã 88,86 92,46 +4,05
C090 ZAHÃR DIN TRESTIE, BRUT $/tonã 259,78 249,09 -4,12
C092 ZAHÃR RAFINAT $/tonã 308,86 305,40 -1,13
C101 CAFEA ROBUSTA $/tonã 1.122,66 1.216,19 +8,33
C103 CACAO ACCRA GHANA $/tonã 1.326,73 1.222,34 -7,87
C072 ULEI FL. SOARELUI 2% ACIZI GRAªI,
ORICE ORIGINE $/tonã 498,63 509,86 +2,25

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier PREX.

Evoluþia indicilor preþurilor de export ai RFG

Denumire produs Aug. 1990
Aug. 1990

Sep. 1990
Sep. 1990

Varia-
þie%

A. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CONSTRUCÞIILOR DE MAªINI
I003 MAªINI UNELTE PENTRU PRELUCRAREA
METALELOR PRIN AªCHIERE 124,70 124,80 +0,08
I004 STRUNGURI ªI STRUNGURI AUTOMATE 127,40 127,60 +0,15
I005 MAªINI DE FREZEAT 119,20 119,20 +0,00
I128 MAªINI DE ªLEFUIT, LAPUIT ªI POLIZAT 127,80 127,80 +0,00
I022 POMPE HIDRAULICE 115,60 115,90 +0,25
I029 MAªINI AGRICOLE 109,30 110,20 +0,82
I030 TRACTOARE 109,00 109,00 +0,00
I056 ARMÃTURI 109,60 109,60 +0,00
I062 AUTOTURISME 106,60 106,70 +0,09
I063 AUTOTURISME PÂNÃ LA 1,5 L CAPACITATE
CILINDRICÃ 106,70 106,70 +0,00
I064 AUTOTURISME PESTE 1,5 L CAPACITATE
CILINDRICÃ 106,60 106,70 +0,09
I066 AUTOCAMIOANE FURGONETE 114,10 114,30 +0,17
I073 MOTOARE ªI GENERATOARE ELECTRICE 117,90 117,90 +0,00
I079 CABLURI 115,50 116,60 +0,95
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Denumire produs Aug. 1990
Aug. 1990

Sep. 1990
Sep. 1990

Varia-
þie%

I088 FRIGIDERE 102,20 102,20 +0,00
I097 APARATE RADIO 93,20 93,20 +0,00
I098 TELEVIZOARE 85,80 85,60 -0,24
I091 CORPURI ELECTRICE DE ILUMINAT 118,40 118,40 +0,00
I093 LÃMPI DE DESCÃRCARE 95,40 95,20 -0,21
B. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CHIMICE
I501 ANVELOPE 95,50 95,50 +0,00
I502 PRODUSE ANORGANICE 89,20 89,90 +0,78
I503 PRODUSE ORGANICE 85,50 85,80 +0,35
I504 MATERIALE PLASTICE ªI CAUCIUC SINTETIC 95,70 96,30 +0,62
C. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI TEXTILE ªI CONFECÞIILOR
I546 FIRE TEXTILE 92,80 93,50 +0,75
I547 Filamente celulozice ºi sintetice 93,40 93,80 +0,42
I549 Fire de lânã 97,60 99,60 +2,04
I550 Fire de bumbac 85,60 86,60 +1,16
I553 Þesãturi din fibre chimice 102,80 102,80 +0,00
I554 Þesãturi din fire filament sintetice ºi celulozice 104,00 104,50 +0,48
I555 Þesãturi de lânã 104,10 104,10 +0,00
I556 Þesãturi de bumbac 114,30 114,30 +0,00
I558 Tricoturi din fibre ºi filamente sintetice 103,50 103,50 +0,00
I559 Tricoturi din bumbac ºi lânã 103,20 103,20 +0,00
I566 Îmbrãcãminte exterioarã din tricot 113,10 113,60 +0,44
I567 Îmbrãcãminte exterioarã tricot din fibre chimice 110,30 109,50 -0,73
I569 Îmbrãcãminte exterioarã tricot din bumbac 116,20 111,30 -4,22
I572 Lenjerie tricotatã 109,40 109,60 +0,18
I573 Covoare ºi acoperitori textile 97,40 97,50 +0,10
D. PRODUSE DIN DOMENIUL PIELÃRIEI ªI ÎNCÃLÞÃMINTEI
I537 Piei fine 97,70 98,00 +0,30
I538 Articole din piele, inclusiv confecþii din piele ºi
încãlþãminte 107,40 107,40 +0,00
I539 Articole din piele, exclusiv confecþii din piele 112,10 112,10 +0,00
I540 Încãlþãminte 105,20 105,30 +0,09
E. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI LEMNULUI
I577 Cherestea 115,90 115,80 -0,09
I579 Celulozã din lemn 92,40 87,20 -5,63
I583 Hârtie brutã sau neînnobilatã 103,40 102,90 -0,49
I584 Hârtie de scris ºi tipar 101,20 100,30 -0,89
I585 Hârtie kraft ºi pentru ambalaje 99,90 100,80 +0,90
I586 Carton brut sau neînnobilat 92,80 92,80 +0,00
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Denumire produs Aug. 1990
Aug. 1990

Sep. 1990
Sep. 1990

Varia-
þie%

I587 Hârtie ºi carton cretat, hârtie pergaminatã 95,60 95,10 -0,53
I588 CONFECÞII DIN HÂRTIE ªI CARTON, TIPÃRITURI 105,00 105,20 +0,19
F. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCÞII
I609 CIMENT ªI VAR 103,80 103,80 +0,00
I610 CERAMICÃ TEHNICÃ ªI SANITARÃ 110,30 110,40 +0,09
I611 PLÃCI CERAMICE ªI CERAMICÃ DE CONSTRUCÞII 107,20 107,20 +0,00
I612 STICLÃ PLANÃ 113,10 113,10 +0,00
G. PRODUSE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR
I509 ANIMALE VII 85,10 84,80 -0,36
I510 CARNE ªI PRODUSE DIN CARNE 98,10 96,90 -1,23
I511 Carne de vitã, inclusiv preparate 94,40 94,10 -0,32
I512 Carne de porc, inclusiv preparate 106,90 100,30 -6,18
I513 Preparate din peºte 122,20 126,90 +3,84
I514 LAPTE, PRODUSE LACTATE, OUÃ 94,00 94,20 +0,21
I515 Lapte lichid ºi praf 90,40 91,30 +0,99
I516 Brânzeturi 103,60 103,60 +0,00
I521 Sroturi 64,90 67,00 +3,23
I522 Preparate furajere 90,60 89,60 -1,11
I526 LEGUME ªI FRUCTE PROASPETE ªI CONSERVATE 107,80 140,20 +30,05
I527 ZAHÃR ªI DULCIURI 98,20 97,00 -1,23
I528 BÃUTURI ALCOOLICE 94,80 94,70 -0,11
I531 Vin 83,80 83,60 -0,24
I534 PRODUSE DIN TUTUN 122,50 122,20 -0,25

Notã: Având în vedere cã indicii sunt calculaþi pe baza preþurilor exprimate în mãrci vest-
germane, variaþia preþurilor în dolari SUA se va determina cu ajutorul
coeficientului de apreciere sau depreciere a mãrcii faþã de dolar în perioada
respectivã.

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier PREX; date preluate dupã publicaþia PREISE,
Fachserie 17, Statistische Bundesamt Wiesbaden.

Evoluþia mãrcii vest-germane faþã de dolarul SUA

Cotaþii: 1 dolar = n unitãþi naþionale
Denumire valutã Aug. 1990

Aug. 1990
Sep. 1990
Sep. 1990

Variaþie%

DMK0 MARCA VEST-GERMANÃ 1,5698 1,5698 +0,00

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier VALEX.



49

- CIDE – PREDIF -

Evoluþia cursurilor valutare (medii lunare)

Bursa valutarã de la Londra

Cotaþii: 1 dolar = n unitãþi naþionale
Denumire valutã Nov. 1990 Dec. 1990 Variaþie%

STG0 LIRA STERLINÃ (a) 1,9659 1,9246 +2,10
DMK0 MARCA VEST GERMANÃ 1,4824 1,4950 +0,84
SFR0 FRANC ELVEÞIAN 1,2540 1,2783 +1,93
DFL0 GULDEN OLANDEZ 1,6719 1,6860 +0,84
BFRC FRANC BELGIAN C (b) 30,5626 30,8639 +0,98
BFRF FRANC BELGIAN F (c) 0,0000 0,0000
FFR0 FRANC FRANCEZ 4,9906 5,0745 +1,68
LIT0 LIRA ITALIANÃ 1114,5263 1126,3889 +1,06
YEN0 YEN JAPONEZ 128,9000 133,4972 +3,56
DKR0 COROANÃ DANEZÃ 5,6836 5,7569 +1,28
NKR0 COROANÃ NORVEGIANÃ 5,7900 5,8611 +1,22
SKR0 COROANÃ SUEDEZÃ 5,5520 5,6183 +1,19
SCHA ªILING AUSTRIAC 10,4253 10,4994 +0,71
PORT ESCUDO PORTUGHEZ 130,2909 132,2112 +1,47
SPAI PESETA SPANIOLÃ 93,5952 95,2293 +1,74
FINL MARCA FINLANDEZÃ 3,5522 3,6059 +1,51
GREE DRAHMA GRECEASCÃ 151,9367 155,4589 +2,31
CAN0 DOLAR CANADIAN 1,1628 1,1597 -0,26
AUST DOLAR AUSTRALIAN 1,2953 1,3031 +0,60
NEWZ DOLAR NOUA ZEELANDÃ 1,6310 1,6728 +2,56
LIBL LIRA LIBANEZÃ 0,0000 0,0000
SAAR RYAL ARABIA SAUDITÃ 3,7498 3,7475 -0,06
SING DOLAR SINGAPOREZ 1,7063 1,7256 +1,13
MALL RINGGIT MALAYEZIAN 2,6887 2,7029 +0,52
DHK0 DOLAR HONG KONG 7,8004 7,8019 +0,01
US0I INDICE DOLAR SUA 0,0000 0,0000

Bursa valutarã de la New York

ARGE AUSTRAL ARGENTINIAN 5241,3185 4982,8421 -4,93
VENE BOLIVAR VENEZUELAN 49,3147 49,6947 +0,77
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KUWA DINAR KUWAITIAN 0,0000 0,0000
INDI RUPIA INDIANÃ 17,9586 18,0000 +0,23

Cotaþii la Moscova

ROUB RUBLA 0,5502 0,5530 +0,50

Unitãþi monetare

DST0 DREPTURI SPECIALE TRAGERE (a) 1,4440 1,4284 +1,08
UC00 UNITATE DE CONT (a) 1,3811 1,3697 +0,82

Notã: Variaþia se referã la dolarul SUA.

(a) Cotaþie inversã; (b) Curs comercial; (c) Curs financiar.

Sursa: Banca de date IEM – fiºier VALEX.
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INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALÃ

CARACTERISTICI ALE REGIMURILOR
INVESTIÞIILOR EXTERNE DE CAPITAL PRACTICATE
ÎNTR-O SERIE DE ÞÃRI EUROPENE OCCIDENTALE

Sofia ANDREOIU

I. Definirea investiþiei externe de capital

Extragem din Dicþionarul juridic de comerþ exterior, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1986, urmãtoarea definiþie a investiþiei externe:
plasarea unui capital în sectorul industriei, agriculturii, comerþului etc. de
cãtre o persoanã fizica sau juridicã în afara graniþelor þãrii de reºedinþã.
Investiþiile externe sunt de douã categorii: a) investiþiile externe directe care
constau în participarea la capitalul social al unei întreprinderi strãine;
participarea poate fi minoritarã sau majoritarã (cazuri în care iau naºtere
societãþi mixte, de regulã de producþie ºi/sau comercializare) sau sã
acopere subscrierea în proporþie de 100% a capitalului social convenit prin
documentele de constituire; participarea poate avea loc fie cu numerar, fie
în natura (în acest ultim caz maºinile, utilajele, echipamentele, know-how-ul
etc. trebuind sã fie evaluate în bani pentru a se putea calcula aportul la
capital al pãrþilor); b) investiþiile externe de portofoliu care reprezintã forma
indirectã de investiþii ºi anume achiziþiile de hârtii de valoare, în special în
acþiuni, precum ºi de obligaþiuni de stat ori ale societãþilor comerciale.

II. Scurte informaþii geografice ºi economice asupra þãrilor
selectate pentru analizã

În mod arbitrar, am ales un numãr de ºase state europene în vederea
analizãrii regimurilor juridice aplicate de aceste þãri investiþiilor externe de
capital. Acestea sunt Austria, Danemarca, Grecia, Portugalia, Spania ºi
Turcia. În mod lapidar, câteva date de ordin general despre aceste þãri ne
aratã cã majoritatea sunt þãri mici sau de mãrime medie, cu populaþie puþin
numeroasã, ºi cu excepþia Turciei, venitul mediu pe locuitor în anul 1988 a
fost peste 3.500 dolari SUA. Singurele þãri cu o contribuþie mare a
agriculturii în realizarea venitului naþional sunt Grecia ºi Turcia.
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Þara Supra-
faþa

(km2)

Populaþia
(mil. loc.)

1988

PNB mil.
US $
1988

PNB/loc.
US $
1988

Ritm
creºtere%
1980-88

Ponderea
(%) agri-
culturii în

PNB

Consum
calorii/zi
de loc.
1986

Austria 83.849 7.573 117.644 15.560 1,7 7 3 3.428
Danemarca 43.069 5.133 94.792 18.470 2,3 5 5 3.633
Grecia 131.986 10.003 48.040 4.790 0,1 18 16 3.688
Portugalia 92.082 10.162 37.260 3.670 1,9 ... 9 3.151
Spania 504.783 38.997 301.829 7.740 2,0 ... 6 3.359
Turcia 700.576 53.772 68.600 1.280 3,0 30 17 3.229

Sursa: The World Bank Atlas, 1989.

Din aceste date putem afirma cu certitudine apartenenþa Turciei la
þãrile în curs de dezvoltare, apartenenþa Austriei, Danemarcei ºi Spaniei la
þãrile capitaliste dezvoltate ºi credem cã, deºi în aceeaºi din urmã
categorie, Grecia ºi Portugalia ar putea fi considerate recent industrializate.

III. Strategia atragerii resurselor externe de capital

În lumea contemporanã, a revoluþiei tehnico-ºtiinþifice ºi a
interdependenþelor profunde, nicio þarã din lume, dacã doreºte sã aibã o
economie competitivã ºi o dezvoltare socialã civilizatã, nu se poate izola,
nu-ºi poate permite sã se dezvolte numai prin eforturi proprii. Politicile
economice de închidere, de orientare spre interior, de substituire a
importurilor, s-au dovedit ºi se dovedesc pentru toate þãrile care le-au
adoptat, dezastruoase.

Izolarea de forþele competiþiei internaþionale, spre deosebire de
integrarea în economia mondialã, nu a dus decât la ineficientã ºi stagnare
economicã, la probleme acute legate de inflaþie, ºomaj, lipsa materiilor
prime, balanþa de plaþi externe, cu consecinþe directe în planul vieþii sociale,
a standardului de viaþã al populaþiei.

Integrarea în circuitul economic mondial, competitivitatea pe termen
lung a unei economii, se realizeazã pe mai multe cãi, una dintre acestea
fiind atragerea de resurse externe de capital. Prin aceasta se realizeazã o
adevãratã transfuzie de tehnologie ºi tehnicã avansatã, se susþine ajustarea
structuralã a producþiei sociale la cerinþele contemporane de dezvoltare, se
efectueazã absorbþia forþei de muncã, creºterea productivitãþii, a
potenþialului de export ºi de competitivitate pe noi pieþe de know-how etc.
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Strategia atragerii resurselor externe de capital pe diferite canale eco-
nomice are douã elemente de bazã, care conduc la succesul sau insuccesul
obiectivelor acesteia. În primul rând, atitudinea guvernamentalã faþã de
atragerea resurselor externe de capital, coroboratã cu atitudinea ºi gradul
de intervenþie a guvernului, a sectorului de stat în viaþa economicã. În al
doilea rând, climatul economic oferit fluxurilor de resurse externe de capital.

Aceste elemente de bazã se realizeazã, în practicã, prin existenþa
unui cadru juridic adecvat al investiþiilor externe de capital ºi prin aplicarea
efectivã a lui în viaþã.

A. Atitudinea faþã de investiþiile externe de capital

Regimul investiþiilor externe de capital, reglementãrile ºi regulile lui,
precum ºi punerea lui în aplicare constituie o reflectare în plan juridic ºi
practic a rolului pe care ºi-l asumã guvernul în viaþa economicã a unei þãri, a
intervenþiei ºi influenþei sectorului de stat în viaþa economicã, a atitudinii gu-
vernamentale faþã de sectorul privat ºi în final faþã de investiþiile externe de
capital.

În þãri cu guvernãri democratic parlamentare, cum sunt toate cele
ºase þãri europene alese pentru analizã, rolul ºi gradul de influenþã ºi
intervenþie a statului în viaþa economicã a þãrii este bine definit ºi bine
sprijinit pe structurile administrative ºi juridice ºi nuanþat prin nivelul de
dezvoltare a economiei þãrii ºi influenþa altor factori de ordin local, regional
ºi chiar internaþional. Astfel, întâlnim între aceste þãri exemple de þãri ale
cãror guverne au adoptat o strategie a trecerii treptate spre o economie de
piaþã, prin reducerea gradului de intervenþie a guvernului în economie ºi
privatizarea unei serii de întreprinderi de stat (ca în Turcia) sau de reducere
ºi îmbunãtãþire a rolului statului în economie, îndepãrtarea privilegiilor ºi
protecþiei de care se bucurã sectorul de stat, din constituþie ºi stimularea
concurenþei între sectorul privat ºi cel naþionalizat al economiei (ca în
Portugalia), þãri în care guvernul îºi asumã un rol activ în formularea politicii
economice ºi exercitã un puternic control în economie prin controlul politicii
salariilor ºi al reþelei bancare (Grecia) etc., dar ºi þãri în care participarea
statului în societãþi mixte este consideratã ca un vehicul convenabil pentru
susþinerea absorbþiei forþei de muncã ºi a restructurãrii industriei ºi în care
privatizarea diferitelor unitãþi cu participare de stat la capital se efectueazã
acolo unde se dovedeºte soluþia economicã optimã (Austria) sau în care, în
general, activitãþile economice nu sunt supervizate sau controlate de stat,
principalul rol al guvernului în economie fiind asigurarea funcþionãrii în
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ordine a pieþelor de capital, intervenind activ în finanþarea firmelor cu
probleme (Danemarca).

În toate aceste þãri, statul deþine monopolul sau participarea
majoritarã în anumite activitãþii economice, în principal în exploatarea ºi
prelucrarea resurselor naturale, în anumite operaþiuni bancare, asigurãri,
servicii publice, producþia de armament etc., dar cum, în general, sectorul
de stat genereazã în toate economiile probleme de tipul superechipare,
productivitate redusã a muncii, conducere necompetitivã, birocraþie, datorii
mari la bãncile creditoare º.a., o serie de monopoluri sunt puse sub semnul
desfiinþãrii (Austria, Turcia), se duc campanii susþinute împotriva birocraþiei
(Danemarca, Portugalia, Turcia) ºi politici ferme orientate spre sprijinirea
mecanismelor de piaþã ºi privatizarea întreprinderilor de stat (Austria,
Portugalia, Spania, Turcia).

Ilustrarea acestor afirmaþii se regãseºte în tabelul 1.
1. Ca o consecinþã a atitudinii faþã de sectorul privat ºi a influenþei ºi

gradului de intervenþie a statului în economie, atitudinea tuturor guvernelor
din þãrile avute în vedere, faþã de investiþiile externe de capital se dovedeºte
a fi de atragere ºi încurajare.

a. Aceastã atitudine, prin criteriile cu care opereazã în atragerea ºi
încurajarea investiþiilor externe de capital este nuanþatã în funcþie de nivelul
ºi obiectivele de dezvoltare ale fiecãrei þãri. Astfel, în þãrile industrializate, cu
sisteme administrativ-politice bine puse la punct, opereazã câteva criterii de
ordin general care vizeazã ocuparea forþei de muncã, majorarea competitivi-
tãþii pe termen lung a þãrii în circuitul economic mondial, sprijinirea mãsurilor
antipoluante ºi în mod deosebit a eforturilor de cercetare-dezvoltare.

Aceste criterii care stau la baza încurajãrii ºi acceptãrii în þarã a
investiþiilor externe de capital, fãrã a fi excluse, sunt completate în strategia
de atragere a capitalurilor strãine. În celelalte þãri ºi care au economii recent
industrializate (Grecia, Portugalia) ºi chiar în curs de dezvoltare (Turcia) prin
abordarea cooperãrii ºi asistenþei în domeniul resurselor externe de capital
într-o manierã exhaustivã, în care investiþiile externe de capital sunt
considerate premisã a refacerii ºi dezvoltãrii economiei naþionale; surse de
înnoire tehnologicã ºi iniþiativã economicã; sursã de venituri valutare din
export ºi de substituire a importurilor; mijloc de dezvoltare a regiunilor
rãmase în urmã ale þãrii; mijloc de perfecþionare a calificãrii forþei de muncã
etc.; ºi în care criteriile având în vedere aceste considerente sunt de un
ordin mult mai detaliat. (O serie din criteriile care opereazã în evaluarea
atragerii ºi acceptãrii de investiþii externe de capital, în þãrile analizate se
regãsesc în tabelul 3).
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b. Aceastã atitudine de încurajare ºi atragere activã a investiþiilor
externe de capital se traduce în practicã prin regimuri liberale privind
investiþiile externe de capital.

Existã regimuri ale investiþiilor externe de capital nuanþate de la
ultraliberale, în care investiþiile externe de capital nu au nevoie de nicio
aprobare administrativã pentru a se constitui într-o societate comercialã, a
funcþiona º.a.m.d. pe teritoriul þãrii gazdã, la regimuri liberale cu anumite
rezerve, în care acceptarea investiþiilor externe de capital este în funcþie de
anumite criterii corespunzãtoare intereselor ºi obiectivelor economice ale
þãrii gazdã ºi este conjugatã cu recurgerea la anumite instrumente
administrative ºi de politicã economicã pentru orientarea fluxurilor de
resurse externe de capital cãtre domeniile ºi zonele de interes naþional.

Danemarca, þarã puternic dezvoltatã, are cel mai liberal regim al
investiþiilor externe de capital, între þãrile analizate, în cadrul acestui regim
nu sunt prevãzute sectoare de activitate economicã interzise investiþiilor
externe de capital, singurul sector în care sunt introduse restricþii este cel al
producþiei de armament unde nu se permite o participare strãinã integralã
(de 100%). De asemenea, deoarece statul are autoritate asupra tuturor
resurselor naturale ale þãrii, firmele private angajate în exploatãri petroliere
ºi miniere nu sunt excluse, pot funcþiona, dar numai pe bazã concesionarã,
fãrã sã se facã vreo deosebire între investitorul strãin ºi cel autohton.

Austria, la rândul ei, oferã investitorilor strãini un regim fãrã restricþii
sau cu restricþii minime, legate de sectoarele considerate de importanþã
naþionalã ºi care sunt interzise investitorilor strãini de capital (armament ºi
explozivi, domeniile în care statul deþine monopolul asupra producþiei: sare,
etil-alcool ºi tutun). În practicã, însã, în ciuda reglementãrilor deosebit de
liberale ºi a acordurilor cu CEE, care interzic intervenþia directã a guvernului
în a restricþiona investiþiile, suplimentar faþã de reglementãrile legale,
guvernul mai utilizeazã uneori tactici indirecte de restrângere a influxurilor
de capitaluri strãine (ex. refuzul de a acorda autorizaþii de extindere a noilor
centre comerciale, aici cantonându-se interesul detailiºtilor strãini pentru noi
investiþii) ºi de dirijare a lor cu precãdere spre activitãþile productive.

O serie din þãrile analizate ºi-au liberalizat politica lor faþã de investiþiile
externe de capital ca urmare a aderãrii la Comunitatea Economicã
Europeanã, aceasta impunând þãrilor membre eliminarea discriminãrilor
juridice sau administrative faþã de investitorii comunitari, în cazul în care
acest lucru nu ar pune în pericol sãnãtatea, securitatea ºi ordinea publicã.

Astfel, luând ca exemplu ultimele trei sosite în Piaþa Comunã, în
Spania nu existã sectoare interzise, iar sectoarele în care se impun restricþii
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sunt cele considerate de importanþã naþionalã; în Grecia, se rezervã dreptul
guvernului de a respinge propuneri în sectoarele considerate adecvat
dezvoltate (dacã nu se propune o producþie integral destinatã exportului) ºi
se restricþioneazã numai participarea în sectorul bancar ºi cel al serviciilor
publice, iar în Portugalia interdicþiile (armament, rafinarea þiþeiului,
petrochimice, metalurgie, siderurgie, servicii publice, exploatarea resurselor
naturale nereînnoibile) ºi restricþiile sunt, de asemenea, nuanþate în funcþie
de avantajele speciale pe care le pot aduce aceste investiþii în dezvoltarea
tehnologicã sau în pãtrunderea pe noi pieþe (tabelul 2).

Interesant, devine, însã, cazul Turciei, în care se poate afirma cã
atitudinea de atragere ºi încurajare a investiþiilor externe de capital a
rezultat în urma schimbãrii strategiei globale de dezvoltare, survenitã dupã
anul 1980. Din experienþa acestei þãri balcanice, în curs de dezvoltare, care
prin noua strategie economicã adoptatã dupã anul 1980 a înregistrat
succese economice notabile (creºterea PNB de la 4,2% în 1982 la 8% în
1986, majorarea volumului valoric al exporturilor de la 2,9 miliarde dolari
SUA în 1979 la 11,7 miliarde în 1988 ºi a ponderii producþiei industriale în
exporturile totale de la 35% în 1979 la 77% în 1988) se cuvine sã
evidenþiem politicile economice adoptate care au contribuit la aceste
succese ºi care au dus la adoptarea unui regim nou, liberalizat al investiþiilor
externe, care reflectã atitudinea de atragere ºi încurajare a investiþiilor în
þarã ºi de creare a unui climat economic favorabil acestor investiþii. Acestea,
alãturi de obiectivele ºi mãsurile de punere a lor în aplicare se referã la:

I. Redefinirea rolului guvernului în economie ºi programul de privatizare
a economiei, cu obiectivele principale: redefinirea rolului guvernului ºi
limitarea activitãþilor guvernamentale (la apãrare, sãnãtate publicã, în-
vãþãmânt, infrastructurã, servicii publice) în scopul îmbunãtãþirii nive-
lului de trai al populaþiei ºi privatizarea sectorului public, prin deschi-
derea lui atât în faþa capitalului privat autohton cât ºi internaþional.

II. Reducerea intervenþiei guvernamentale în activitatea economicã ºi
îmbunãtãþirea climatului economic, prin mãsuri care au vizat
eliminarea controlului asupra preþurilor ºi a programului impus
întreprinderilor economice de cãtre stat, liberalizarea comerþului ºi a
fluxurilor valutare, liberalizarea reglementãrilor de import ºi export (cu
un nivel al protecþiei vamale ºi bugetare a producãtorilor locali revãzut
ºi ajustat continuu) simplificarea procedurilor de acceptare a investiþiilor
externe de capital, crearea cadrului legal progresiv în domeniul pieþei
de capitaluri, al investiþilor externe, zonelor de leasing ºi libere.
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III. Îmbunãtãþirea infrastructurii financiare publice ºi private permit
adoptarea de politici pozitive în ce priveºte dobânzile, pentru a
îmbunãtãþi nivelul economisirilor ºi a optimiza alocãrile de capital,
punerea în aplicare a unor cursuri de schimb zilnic ajustabile, realiste
în vederea promovãrii exporturilor ºi optimizãrii distribuþiei de valute
strãine, introducerea reformei fiscale pentru a întãri finanþarea publicã
ºi în acelaºi timp pentru a îmbunãtãþi distribuþia veniturilor,
deschiderea cãtre sistemul bancar internaþional etc.
Prin exemplul Turciei am vrut sã evidenþiem ºi faptul afirmat la

început cã atitudinea guvernamentalã faþã de atragerea de resurse externe
de capital se sprijinã într-o deosebitã mãsura pe atitudinea ºi gradul de
intervenþie a guvernului, a sectorului de stat în viaþa economicã.

O atitudine de atragere ºi încurajare a investiþiilor externe de capital
nu se poate baza decât pe liberalizarea ºi deschiderea diferitelor sectoare
ale economiei în faþa iniþiativei întreprinzãtorilor particulari autohtoni, pe
reducerea intervenþiei guvernamentale în activitãþile economice, a
birocraþiei, descentralizarea deciziilor economice ºi pe crearea unui cadru
legal a unei infrastructuri adecvate care sã susþinã prin climatul oferit
aceastã deschidere.

Rolul primordial al guvernului rãmâne asigurarea bunãstãrii populaþiei
þãrii, a sãnãtãþii, securitãþii, educaþiei, serviciilor ºi ordinii publice, prin
crearea cadrului ºi climatului adecvat pentru atingerea acestor scopuri,
pentru realizarea creºterii ºi dezvoltãrii economice a þãrii. Intervenþia
acestuia în activitãþile economice trebuie circumscrisã treptat la sectoarele
care privesc direct îndeplinirea acestui rol.

Urmãrind gradul de influenþã în viaþã economicã a sectorului de stat ºi
în celelalte þãri analizate, se observã limitarea intervenþiei statului în econo-
mie la sectoarele amintite mai sus, a monopolului sau a participãrii sale ma-
joritare într-un numãr restrâns de activitãþi economice numai în þãrile puter-
nic industrializate. În celelalte þãri, chiar ºi în cazul în care s-au adoptat pro-
grame economice care au înclinat balanþa în favoarea întreprinderilor parti-
culare, întreprinderile de stat deþin încã o pondere importantã în economie.

O caracteristicã interesantã a regimului investiþiilor externe de capital
adoptat de Turcia este tendinþa de indigenizare dupã o anumitã perioadã de
timp a investiþiilor realizate cu capital strãin. Astfel, fãrã sã limiteze
participarea strãinã la capital sunt totuºi preferate societãþile la care sã
participe ºi capitalul autohton ºi, de asemenea, modelele “build-operate-
transfer” (BOT), “build-lease-transfer” (BLT) sau “complete-operate-transfer”
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(COT) prin care dupã un numãr de ani proprietatea proiectului se va
transfera guvernului þãrii gazdã. ModeIul BOT (construieºte-exploateazã-
transferã) poate fi descris pe scurt astfel: un investitor internaþional care
câºtigã licitaþia, pentru realizarea unui proiect de investiþie, va proiecta
operaþiunea, va aduna ºi asigura fondurile pentru construirea, deþinerea
conducerea ºi administrarea proiectului, contra garanþiei guvernului gazdã
cã va prelua produsele uzinei pentru o perioadã de timp (10-15 ani) la un
preþ plãtit pentru produs /serviciu pe timpul respectivei perioade la un nivel
suficient sã acopere costurile legate de serviciul datoriei, funcþionarea ºi
menþinerea investiþiei ºi sã asigure un randament al capitalului care sã
atragã investitori. La sfârºitul perioadei, când toþi banii mobilizaþi pentru
realizarea proiectului au fost returnaþi ºi capitalul social (nu mai puþin de
15% din costurile totale ale investiþiei) a fost repatriat, proprietatea
proiectului se va transfera guvernului þãrii gazdã, fãrã niciun fel de speze. O
entitate adecvatã a þãrii gazdã va dori sã investeascã pânã la un anumit
grad (%) al capitalului social al societãþii care urmeazã sã se formeze, în
vederea achiziþionãrii ºi operãrii proiectului. Riscurile de forþã majorã din
timpul construcþiei ºi funcþionãrii sunt în sarcina guvernului gazdã. Plata
pentru produsele sau serviciile realizate se va face în devize strãine,
utilizând acelaºi coº de valute care au stat la baza finanþãrii proiectului.

B. Climatul economic oferit fluxurilor de resurse externe
de capital

Gradul în care se lasã atrase resursele externe de capital ºi calitatea
investitorilor strãini atraºi într-un teritoriu depinde în mare mãsurã de
climatul economic oferit, de condiþiile date.

1. Între componentele de bazã care concurã la crearea unui climat
economic favorabil se numãrã în primul rând siguranþa investiþiilor externe
de capital într-un teritoriu, siguranþã consfinþitã în practicã printr-o serie de
condiþii oferite investitorilor strãini. Între acestea se numãrã:

a. tratamentul egal faþã de investiþiile autohtone ºi cele strãine de
capital (acestea având prin reglementãrile legale specifice aceleaºi
drepturi cât ºi obligaþii);

b. garantarea transferului profiturilor ºi dividendelor ºi repatrierea
capitalului în eventualitatea lichidãrii sau vânzãrii investiþiei.

Toate þãrile analizate oferã, prin regimul investiþiilor externe proprii,
condiþii egale de tratament investitorilor în economia naþionalã, fie ei
autohtoni sau strãini ºi le garanteazã fãrã restricþii (excepþie fãcând numai
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Grecia care favorizeazã, în acest caz, investitorii care corespund criteriilor
de investiþie productive ºi de acordare a stimulentelor) transferul în strã-
inãtate a profiturilor ºi dividendelor ºi repatrierea capitalului, dupã îndeplinirea
cerinþei de platã a impozitelor ºi de constituire a rezervelor legale.

c. o altã condiþie care conferã siguranþã investiþiilor strãine de capital
într-o anumitã þarã este politica de naþionalizare adoptatã în þara
respectivã. În þãrile analizate, indiferent de regulile specifice adop-
tate prin care exproprierea poate avea loc, ceea ce se observã
este faptul cã se practicã sistemul plãþii unei compensaþii adecva-
te, prin care firma naþionalizatã sã fie despãgubitã, realizându-se ºi
prin aceastã politicã un climat de siguranþã a investiþiilor (tabelul 1);

d. nu în ultimul rând, ca important în crearea unui climat de siguranþã
se gãseºte ºi participarea unei þãri la o serie de acorduri bi ºi
multilaterale ºi la organizaþii internaþionale. La nivel bi ºi
multilateral existã o serie de înþelegeri, care urmãresc crearea unui
cadru favorabil ºi de siguranþã iniþiativelor economice ºi de
reglementare în comun a problemelor legate de investiþiile externe
de capital pe teritoriile þãrilor participante, între care amintim:
codurile OCDE (ex. “Codul de liberalizare a miºcãrilor de capital ºi
a tranzacþiilor invizibile”), acordurile bi ºi multilaterale în materia
investiþiilor între diferite þãri, a soluþionãrii diferendelor care pot
apãrea ca urmare a realizãrii unor investiþii strãine de capital în
anumite þãri (Convenþia ICSID = International Center for Settlement
of Investment Disputes) ºi a garantãrii investiþiilor (MIGA =
Multinational Investment Guaranter Agency) de evitare a dublei
taxãri, acorduri privind protecþia proprietãþii industriale etc.

2. Între alte elemente care consolideazã un climat economic proprice
atragerii investiþiilor externe de capital într-o þarã sunt de mare importanþã ºi:

a. domeniile de activitate oferite, prin deschiderea tuturor domeniilor
de activitate permise sectorului particular autohton, în faþa
investiþiilor externe de capital (tabelul 2); acest aspect a fost
discutat þinând seama de caracterul liberal sau restrictiv al
regimurilor investiþiilor externe de capital analizate;

b. nelimitarea cotei de participare a capitalului strãin în diversele
proiecte de investiþii. Cum se poate vedea din tabelul 2, limitarea
cotei de participare a capitalului strãin la investiþii în þãrile analizate
este strict legatã de domeniile de activitate în care este
restricþionatã participarea capitalului strãin (Danemarca: producþia
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de armament; Grecia: domeniul bancar, Portugalia sub rezerva ob-
þinerii unor avantaje deosebite în ce priveºte dezvoltarea tehnologi-
cã ºi pãtrunderea pe noi pieþe; Spania, Turcia unde se preferã
constituirea de societãþi la care sã participe ºi capitalul autohton).
Celelalte domenii, necuprinse pe lista sectoarelor interzise sau cu
restricþii sunt deschise participãrii integrale a capitalului strãin.

c. nerestricþionarea participãrii investitorilor strãini la conducerea
executivã ºi tehnicã. Din tabelul 5 se poate observa cã niciuna
dintre þãri nu limiteazã conducerea societãþii cu capital strãin la
naþionalii þãrii gazdã, singurele cerinþe exprese legate de
conducerea societãþilor cu capital strãin fiind introduse numai de
Danemarca (directorii sã fie rezidenþi în Danemarca sau cetãþeni ai
þãrilor membre - CEE) ºi Portugalia (directorii rezidenþi în þarã, cu
permis valabil de muncã).

d. eliminarea birocraþiei printr-un cadru organizatoric ºi mecanisme
administrative adecvate.

La acest ultim punct se înscriu cu deosebire þãrile care au trecut la
liberalizarea regimului investiþiilor externe de capital prin care au simplificat
cât mai mult posibil ºi procedurile de aprobare a investiþiilor externe de
capital ºi de constituire a societãþilor cu participare strãinã la capital ºi au re-
dus verigile administrative implicate în procesul acceptãrii în þarã a investiþii-
lor strãine; în toate aceste þãri, procesul aprobãrii investiþiilor strãine de capi-
tal are un caracter automat (Austria, Danemarca, Portugalia, Spania) sau
semiautomat (Grecia, Portugalia – pentru investiþiile necomunitare, Turcia)
formalitãþile de aprobare nedepãºind mai mult de 60 de zile din momentul
prezentãrii cererii, coordonarea ºi responsabilitãþile directe legate de acest
proces revenind unei singure instituþii care trebuie sã rezolve solicitãrile în
termene operative (tabelele 2 ºi 3). Un exemplu în ceea ce priveºte crearea
unui cadru organizatoric adecvat unei soluþionãri eficiente ºi operative a
ofertelor de investiþii externe de capital îl oferã “Directoratul pentru investiþii
strãine” unica instituþie în Turcia care îndrumã ºi ajutã investitorii strãini în
explorarea oportunitãþilor de investiþii în þarã, primeºte, verificã ºi evalueazã
propunerile de investiþii externe, acordã aprobãrile necesare ºi emite
licenþele, permisele, autorizaþiile legate de realizarea unei investiþii strãine,
asistã investitorii strãini în relaþiile cu alte autoritãþi guvernamentale etc.
Aceastã instituþie este caracterizatã în reputata publicaþie internaþionalã
(care oferã informaþii de afaceri), Investing, Licensing and Trade, editatã de
Business International Corp., drept “una dintre instituþiile care funcþioneazã
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cel mai bine în domeniul serviciilor publice” în Turcia. Într-o þarã în care
tradiþia culturalã ºi geograficã precum ºi dezvoltarea economicã susþin
menþinerea birocraþiei ºi a lipsei de operativitate în toate domeniile
activitãþilor umane, tocmai instituþia care are responsabilitãþi unice legate de
atragerea investiþiilor strãine de capital oferã cele mai bune servicii. Acest
unic amãnunt, în afara studierii politicilor economice adoptate spre
dezvoltare ºi restructurare economicã ºi a strategiei de atragere a
resurselor externe de capital în realizarea dezvoltãrii economice, ne aratã
cât de mare este interesul Turciei de a atrage investiþii externe de capital în
þarã ºi de a le utiliza cât mai eficient în realizarea obiectivelor de perspectivã
ale restructurãrii ºi dezvoltãrii economice. Nu trebuie sã uitãm cã
liberalizarea regimului investiþiilor externe de capital în Turcia nu este o
consecinþã a aderãrii la CEE (deºi Turcia are cerere de aderare depusã din
1987) ca în cazul celorlalte þãri membre CEE (Danemarca, Grecia,
Portugalia, Spania), ci a strategiei economice adoptate de a atrage, de a
învinge concurenþa puternicã din zonã, de a deveni, prin dezvoltarea sa
economicã, placã turnantã între Europa, Orientul Mijlociu ºi Asia.

Tot în plan administrativ, în toate aceste þãri analizate (cu singurã
excepþie, Spania) nu este neglijat un aspect deosebit de important al
atragerii resurselor externe de capital ºi anume, acela al bunei informãri ºi
asistenþei operative asigurate potenþialilor investitori prin organizarea de
oficii guvernamentale specializate care asistã investitorii în gãsirea
amplasamentului sau partenerilor de investiþii etc., eliminând timpul pierdut,
precaritatea informaþiilor ºi alergãtura pe la toate ministerele pentru a afla
toate cele necesare iniþiativei de a investi. Este demn de semnalat, de
exemplu, faptul cã într-una din þãri, Portugalia, pentru facilitatea contactelor
ºi informãrii investitorilor strãini este dedicatã acestui domeniu o broºurã
bilunarã, denumitã “Sã investim”, editatã în limba englezã ºi germanã ºi
care prezintã cazuri de investiþii strãine realizate în þarã, analizeazã regle-
mentãrile noi care apar în domeniu ºi întocmeºte liste cu oportunitãþile
deschise investitorilor strãini, în special în proiecte de societãþi cu
participare mixtã la capital.

De asemenea, lumea oamenilor de afaceri poate obþine informaþii la zi
despre condiþiile în care se pot realiza relaþii de afaceri în aceste þãri (din
sãptãmânalul Business Europe sau Business International sau despre
situaþia politicã ºi economicã pe termen mediu în principalele þãri europene
(prin sãptãmânalul European Forecasting Service) ºi ale Orientului Mijlociu,
în cazul Turciei (prin Middle East Forecasting Study), informaþii privind
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evoluþia cursurilor de schimb ale valutelor naþionale (în revista bianualã
Cross-Rates) sau a practicilor renumerãrii locale în 25 de þãri ale lumii (între
care ºi Danemarca, Grecia, Portugalia, Spania, Turcia în Position Evaluation
and Renumeration Service) º.a.m.d. enumerând numai publicaþiile
internaþionale editate de Business International Corp., New York, SUA.

3. Toate þãrile analizate, interesate sã atragã investiþiile strãine de
capital, pentru care concureazã puternic cu alte þãri europene, mãresc
gradul de atractivitate a regimului naþional privind investiþiile externe ºi prin
programe sau reglementãri bine puse la punct de stimulare a investiþiilor.
Prin mãsurile de stimulare adoptate ºi criteriile de acordare a lor diverºilor
investitori, aceste reglementãri ºi programe urmãresc un dublu scop: în
primul rând acela de a oferi avantaje pentru a atrage, a stimula investiþiile ºi
în al doilea rând acela de a diviza ºi utiliza investiþiile în domeniile de
activitate ºi zonele geografice de interes pentru obiectivele majore ale
dezvoltãrii economiei naþionale.

Criterii de atragere ºi stimulare a investiþiilor externe de capital
(Sumar)

Nr.
crt.

Criterii Aus-
tria

Dane-
marca

Gre-
cia

Portu-
galia

Spa-
nia

Tur-
cia

1. Investiþii productive x x x x x x
2. Promovarea dezvoltãrii tehnologiilor de vârf,

a inovaþiei ºi modernizãrii în industrie x x x x x x
3. Producþie destinatã exporturilor x x x x x
4. Crearea de noi locuri de muncã x x x x x
5. Îmbunãtãþirea ºi diversificarea producþiei

industriale – producerea de mãrfuri/servicii
netradiþionale x x x

6. Creºterea productivitãþii muncii x
7. Prelucrarea/utilizarea materiilor prime locale x x x x
8. Utilizarea surselor alternative de energie;

economisirea energiei x x
9. Utilizarea mãrfurilor/serviciile locale x
10. Producerea de mãrfuri cu valoare mare

adãugatã la nivel naþional x x
11. Generare venituri în valutã ºi substituirea

importurilor x x
12. Dezvoltarea agriculturii x x x
13. Dezvoltarea regiunilor þãrii x x x x
14. Ridicarea standardului de viaþã al localnicilor x
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Nr.
crt.

Criterii Aus-
tria

Dane-
marca

Gre-
cia

Portu-
galia

Spa-
nia

Tur-
cia

15. Dependenþã micã de sursele interne de
capital x

16. Ridicarea calificãrii forþei de muncã locale x x
17. Pãtrunderea pe noi pieþe x x x
18. Nemajorarea volumului poluãrii industriale x x x
19. Sprijinirea eforturilor de cercetare-dezvolare x x x

 Sursa: Investing, Licensing and Trade, Business International Corporation, New York,
SUA, 1986, 1987.

Criteriile generale de atragere, selectare ºi stimulare a investiþiilor
externe de capital în þãrile analizate ºi redate mai sus ilustreazã prioritãþile
economice de ansamblu avute în vedere în atragerea, stimularea ºi
orientarea resurselor externe de capital.

Stimulentele acordate în baza acestor criterii (stimulente de naturã
bugetarã-subvenþii, financiarã-credite în condiþii avantajoase, fiscale-
reduceri de taxe ºi impozite) urmãresc încurajarea activitãþilor de investiþii
per se, nu persoanã fizicã sau juridicã angajatã în aceste activitãþi (aceastã
caracteristicã este datã de tratamentul egal aplicat investitorilor strãini ºi
autohtoni, regãsit în toate regimurile privind investiþiile externe analizate),
urmãresc atragerea ºi stimularea activitãþilor de investiþie prin oferirea de
avantaje (în principal reducerea cheltuielilor de investiþie ºi realizarea unui
randament atrãgãtor al capitalului investit) care sã învingã concurenþa
existentã în acest plan.

IV. Concluzii

Din analiza tuturor elementelor caracteristice ale strategiilor privind
investiþiile externe de capital adoptate în cele ºase þãri europene analizate
se poate afirma faptul cã, în condiþiile economice contemporane în care
þãrile indiferent de dezvoltarea lor economicã, concureazã puternic pentru
folosirea resurselor externe de capital în dezvoltarea ºi propãºirea
economicã,

1. Atitudinea pe care o adoptã guvernele lor faþã de aceste resurse este
de:

− atragere ºi încurajare;
− utilizare a acestor resurse în domeniile ºi amplasamentele care

rãspund obiectivelor de dezvoltare, de realizare a competitivitãþii
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internaþionale ºi de cucerire a noi pieþe de absorbþie a forþei de
muncã locale ºi a tehnologiilor avansate pe plan mondial.

2. Atitudinea favorabilã privind gradul de deschidere a economiilor
naþionale, faþã de fluxurile externe de capital este coroboratã cu atitudinea
guvernelor faþã de sectorul privat al economiilor naþionale ºi gradul de
influenþã a sectorului de stat în economie.

3. Atitudinea de atragere ºi încurajare prezintã diferenþieri de nuanþã:
− este permisivã, în economiile în care investiþiile au atins limite

considerate suficiente, ceea ce face necesarã punerea accentului
pe latura calitativã a eficienþei investiþiilor externe de capital ºi nu
pe cea cantitativã;

− este activã, vizând atragerea unui volum cât mai mare de resurse
externe în vederea suplimentãrii resurselor proprii limitate, a
valorificãrii resurselor naþionale naturale ºi de forþã de muncã;

− ºi selectivã, în funcþie de rezultatele economice previzibile ale
investiþiilor de sectoarele ºi zonele (mai puþin dezvoltate, de
regulã) în care urmeazã sã se concretizeze investiþiile externe de
capital, de efectele negative în plan economic (asupra concurenþei
în unele sectoare ale economiei naþionale) ºi ecologice
(respectarea standardelor de poluare a mediului înconjurãtor)

Toate aceste nuanþe se regãsesc în cazul majoritãþii þãrilor analizate,
având însã preponderenþe diferite în politicile generale urmate în domeniu
de statele respective, în funcþie de factorii principali þinând de nivelul
dezvoltãrii socioeconomice ºi de obiectivele pe termen mediu ºi lung
urmãrite în acest domeniu.

4. Cãile de atragere ºi cele de utilizare a acestor resurse externe de
capital, cadrul legislativ (format din suma reglementãrilor legale privind
investiþiile externe de capital, dar ºi a altor reglementãri de naturã
economicã legate de oferirea unui cadru stabil, sigur ºi favorabil) ºi climatul
economic oferit, mobilitatea sistemelor ºi mecanismelor administrative sunt
astfel reglementate ºi puse la punct încât sã garanteze succesul proiectelor
de investiþii acceptate ºi în final avantaje reciproce, atât pentru investitorii
strãini cât ºi pentru dezvoltarea economicã ºi socialã a þãrii.
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Tabelul 1

Factori politico-economici care influenþeazã regimul investiþiilor
externe de capitel într-o þarã

Þara 1. Atitudinea faþã de sectorul privat
AUSTRIA Sectorul privat este menþinut ºi sprijinit de cãtre guvern.

Proprietatea de stat ºi participarea statului în societãþi mixte1

este consideratã ca un vehicul convenabil pentru susþinerea
absorbþiei forþei de muncã ºi a restructurãrii industriei. În
acelaºi timp, guvernul va privatiza unitãþile economice de stat
acolo unde acest lucru se dovedeºte soluþia optimã pentru
rezolvarea problemelor.

DANEMARCA Sistemul întreprinderilor private este puternic, politica
economicã având o puternicã orientare spre bunãstarea
socialã. În general, activitãþile economice nu sunt supervizate
sau controlate de stat, ducându-se o campanie susþinutã
împotriva birocraþiei.

GRECIA Sunt adoptate o serie de mãsuri care sã stimuleze sectorul
privat sã investeascã. În vederea depãºirii problemelor
economice ale þãrii.
Se exercitã control asupra creditelor acordate pentru
constituirea capitalului social ºi/sau investire, în scopul evitãrii
utilizãrii acestora în scopuri speculative.

PORTUGALIA Climatul faþã de sectorul privat este extrem de favorabil.
Reglementãrile CEE care prevãd liberalizarea în câteva
domenii-cheie ale vieþii economice au fost deja adoptate, iar
adoptarea este etapizatã într-o perioadã de tranziþie. Se
urmãreºte reducerea ºi îmbunãtãþirea rolului statului în
economie, îndepãrtarea privilegiilor ºi protecþiei de care se
bucurã sectorul de stat, din constituþia þãrii ºi stimularea
concurenþei între sectorul privat ºi cel naþionalizat al economiei.

SPANIA Guvernul, în general, sprijinã întreprinderile private ºi investiþiile
strãine în vederea dezvoltãrii economiei ºi a creãrii de noi locuri
de muncã. De asemenea, sprijinã puternic mecanismele
economiei de piaþã.

TURCIA Se experimenteazã trecerea spre o economie de piaþã, prin
reducerea gradului de intervenþie a guvernului în economie ºi
privatizarea unei serii de întreprinderi de stat.

                                                          
1 Societãþi mixte – societãþi în care participarea de capital este atât publicã, cât ºi privatã.
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2. Atitudinea faþã de investiþiile strãine de capital
AUSTRIA Atitudine pragmaticã faþã de propunerile de investiþii strãine

care vizeazã crearea de noi locuri de muncã sau introducerea
de tehnologii care sã contribuie la competitivitatea pe termen
lung a þãrii. Sunt oferite stimulente generoase ºi
subvenþionarea activitãþilor de cercetare-dezvoltare.

DANEMARCA Atitudine de atragere a unui volum important de investiþii
strãine. A extins tratamentul aplicat investitorilor din CEE ºi
celor din afara comunitãþii, conform “Codului OCDE asupra
miºcãrilor de capital”.

GRECIA Guvernul încurajeazã activ înfiinþarea de societãþi cu capital
strãin considerând cooperarea ºi asistenþa în domeniul
resurselor externe de capital drept o premisã a refacerii econo-
miei naþionale. Totuºi, autoritãþile locale ºi guvernamentale
adoptã un stil de muncã birocratic ºi îngust în interpretarea
reglementãrilor privind investiþiile.

PORTUGALIA A fost adoptat un nou “Cod al investiþiilor externe” (august
1986), reflectând liberalizarea miºcãrilor de capital ºi valutare ºi
a drepturilor de a înfiinþa societãþi cu capital strãin, stimulente
mai simple ºi mai atractive acordate investitorilor, eliminarea
amânãrilor birocratice printr-un sistem de autorizare semi-
automat. Portugalia este deosebit de interesatã în atragerea de
capital strãin pentru care concureazã puternic cu alte þãri sud-
europene ºi cu Irlanda.

SPANIA Guvernul a introdus o serie de mãsuri menite sã liberalizeze ºi
sã ofere o mai mare flexibilitate regimului investiþiilor strãine
pentru a face mai atractivã participarea investitorilor strãini la
diferite proiecte economice. Investiþiile strãine de capital sunt
considerate drept surse de înnoire tehnologicã, venituri din
export ºi iniþiativã economicã.

TURCIA Prin politica economicã adoptatã se recunoaºte necesitatea
îmbunãtãþirii condiþiilor oferite investitorilor strãini. Programul
guvernamental privind investiþiile a deschis numeroase domenii
pentru investitorii strãini, în special domeniul bancar, agricol ºi
al exploatãrilor miniere. S-a iniþiat o gamã largã de stimulente
fiscale pentru investitorii strãini.
3. Gradul de influenþã în viaþa economicã a sectorului de stat

AUSTRIA Guvernul deþine monopolul asupra producþiei de sare, etil-
alcool ºi tutun. Are o participare majoritarã la reþeaua radio-TV,
compania naþionalã de transport aerian ºi o serie de sectoare
productive: industria minierã ºi metalurgicã, industria chimicã ºi
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petrochimicã. Autoritãþile guvernamentale controleazã 99% din
producþia de gaze naturale, 92% de energie electricã ºi 57%
din distribuþia de apã, cu 50-90% participare în majoritatea
centralelor hidroelectrice.

DANEMARCA Principalul rol al guvernului în economie este asigurarea
funcþionãrii în ordine a pieþelor de capital, intervenind activ în
finanþarea firmelor cu probleme. Deþine monopolul sau
participarea majoritarã în activitãþile de cãi ferate, aeroporturi ºi
telecomunicaþii. Mai deþine acþiuni în siderurgie. Statul are auto-
ritate asupra tuturor resurselor naturale, acestea putând fi
exploatate de sectorul privat prin concesionare.

GRECIA Guvernul îºi asumã un rol activ în formularea politicii economi-
ce: stabileºte obiectivele dezvoltãrii economice ºi prin procedu-
rile de aprobare a investiþiilor ºi stimulentele acordate încura-
jeazã atât investitorii locali cât ºi pe cei strãini sã contribuie la
aceste obiective. Statul exercitã un control puternic în econo-
mie prim controlul politicii salariilor ºi al reþelei bancare. Parti-
cipã direct în toate sectoarele economice prin investiþii proprii.

PORTUGALIA Sectorul de stat avea în 1987 contribuþii modeste la valoarea
nou creatã în cadrul venitului naþional abordând numai 5% din
totalul forþei de muncã.

SPANIA Proprietatea de stat este extensivã în industrie ºi în unele
servicii publice exercitând controlul de monopol (uneori prin
societãþi mixte cu capital public ºi privat) asupra serviciilor de
poºtã ºi telefon, TV, distribuþia tutunului ºi a produselor
petroliere ºi în cãile ferate.

TURCIA Programul economic actual a înclinat balanþa în favoarea
întreprinderilor particulare dar întreprinderile economice de stat
continuã sã joace un rol important în economie (peste 25% din
valoarea nou creatã ºi absorbþia forþei de muncã în industrie).
Reþeaua firmelor de stat se extinde într-o gamã largã de
activitãþi în afara celor rezervate exclusiv statului. Totuºi, o serie
de monopoluri de stat au fost puse sub semnul desfiinþãrii.
4. Politica de naþionalizare

AUSTRIA Legea reglementeazã exproprierea cu o compensaþie rezonabilã.
DANEMARCA Reguli specifice prin care exproprierea poate avea loc numai

dacã: 1) este în interesul public; 2) este adoptatã o lege specialã
ºi 3) se plãteºte compensaþie integralã firmei implicate.

GRECIA Legea interzice exproprierea activelor deþinute de strãini cu
excepþia perioadei de rãzboi ºi atunci numai cu o compensaþie
adecvatã. În practicã, guvernul va acþiona pe aceastã cale ori de
câte ori va considera necesar.
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PORTUGALIA Deºi constituþia stipuleazã ca toate naþionalizãrile sunt
ireversibile, multe dintre proprietãþile expropriate au fost fie
redate proprietarilor fie aceºtia au fost despãgubiþi.

SPANIA Naþionalizarea respectã principiul compensãrii.
TURCIA Se recurge la etatizare numai în caz de faliment sau de salvare

a unor activitãþi.

Tabelul 2

Legi ºi reglementãri privind admiterea în þãrile analizate
a investiþiilor strãine de capital

Þara Cerinþele pentru aprobarea investiþiilor
strãine

Excluderea sau admiterea limitatã a
investiþiilor strãine

Cerinþe generale Cerinþe în cazuri
speciale

Sectoare
interzise

Sectoare cu
restricþii

Limitarea
participãrii

Austria Toate investiþiile
strãine (cu excepþia
celor în numerar)
necesitã aprobarea
Bãncii Naþionale.

Investiþiile în dome-
niul bancar ºi al a-
sigurãrilor necesitã
autorizaþia specialã
din partea Ministe-
rului de Finanþe.

Producerea
de arme ºi ex-
plozivi. Dome-
niile în care
statul deþine
monopolul.

Nu existã. Nu existã.

Danemarca Investiþiile strãine ca-
re depãºesc un capi-
tal social de 10 mili-
oane coroane daneze
pe an, necesitã apro-
barea Ministerului In-
dustriei (datã în max.
10 zile) care permite
investitorului sã im-
porte capitalul nece-
sar ºi aprobarea Mi-
nisterului Justiþiei, ca-
re permite achiziþio-
narea de teren sau
clãdiri (se obþine în
câteva sãptãmâni.

Reglementãri spe-
ciale se aplicã în
domeniul exploatã-
rilor petroliere ºi
miniere în care
firmele private pot
funcþiona numai pe
baza concesionarã.

Nu existã. Producerea de
armament.

Nu sunt im-
puse limite
pentru cota
de participa-
re ce poate fi
deþinutã de
un partener
strãin, cu ex-
cepþia secto-
rului de ar-
mament
unde nu se
permite par-
ticiparea
strãinilor de
100%.

Grecia Toate investiþiile strã-
ine necesitã aproba-
rea Ministerului Eco-
nomiei Naþionale.

Nu existã. Guvernul poa-
te respinge
propuneri în
sectoarele pe
care le consi-
derã adecvat
dezvoltate (da-
cã producþia
nu este desti-
natã integral
exportului).

Cu excepþia
domeniului
bancar ºi a
serviciilor pu-
blice unde in-
vestitorii strãini
nu pot avea o
participare ma-
joritarã nu e-
xistã restricþii.

Numai în do-
meniul ban-
car participa-
rea strãinã la
capital este
limitatã la
40% din ca-
pitalul social.

Portugalia Sistem automat a-
proape (“declaraþie
prealabilã”) pentru
investitorii comunitari
ºi sistem de aprobare

Nu existã. Industria de
armament;
rafinarea þiþe-
iului, industria
petrochimicã

Investitorii pri-
vaþi (autohtoni
sau strãini) pot
funcþiona în ba-
za unor con-

În domeniile
restricþionate
(col. 4) gu-
vernul poate
autoriza con-
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Þara Cerinþele pentru aprobarea investiþiilor
strãine

Excluderea sau admiterea limitatã a
investiþiilor strãine

Cerinþe generale Cerinþe în cazuri
speciale

Sectoare
interzise

Sectoare cu
restricþii

Limitarea
participãrii

semiautomat (“apro-
bare prealabilã”) pen-
tru investitori neco-
munitari în care “Insti-
tutul pentru investiþii
stãinie” examineazã
în termen de 10 zile
cererile pentru inves-
tiþii strãine dupã care
în termen de 20 zile
Ministerul Finanþelor
aprobã începerea ne-
gocierilor. Acordul fi-
nal în urma negocieri-
lor se publicã în
Diario de Republica.

de bazã, pro-
ducþia meta-
lurgicã ºi ºi-
derurugicã,
servicii publi-
ce, poºtã ºi
telecomuni-
caþii TV, tran-
sport public
(fãrã vehicule
uºoare în
principalele
centre urba-
ne); funcþio-
narea aero-
porturilor ºi
porturilor ma-
rine.

tracte tempora-
re în urmãtoa-
rele sectoare:
- activitãþi le-

gate de ordi-
nea publicã,
securitate
sau sãnãtate;

- producerea
ºi comerciali-
zarea arma-
mentului,
muniþiei etc.;

- activitãþi care
implicã deþi-
nerea, utiliza-
rea sau ex-
ploatarea bo-
gãþiilor publi-
ce nereînnoi-
bile.

stituirea de
societãþi în
care cel pu-
þin 50% din
capitalul so-
cial sã fie
deþinut de
sectorul pu-
blic, în cazul
în care o ast-
fel de socie-
tate oferã
avantaje
speciale în
ce priveºte
dezvoltarea
tehnologicã
sau pãtrun-
derea pe noi
pieþe.

Spania Aprobarea noilor pro-
iecte cu participare
strãinã de capital este
automatã pentru a-
probare toate cazuri-
le. Astfel:
- investiþiile cu parti-

cipare strãinã pânã
la 50% din capital
nu au nevoie decât
de autorizarea unui
notar ºi înregistra-
rea firmelor la Re-
gistrul ministerului
economiei ºi al fi-
nanþelor;

- unde este cerut
control administrativ
acesta este exerci-
tat de Directoratul
General pentru
Tranzacþii Externe.

Se aplicã reguli mai
stricte de verificare
ºi aprobare în cazul
proiectelor de in-
vestiþii privind apã-
rarea naþionalã (ex-
ploatarea minereu-
rilor strategice, ser-
vicii publice, inclu-
siv telecomunicaþii,
TV ºi radio) trans-
porturile aeriene ºi
jocuri de noroc.

Nu existã. Sunt permise
investiþii strãi-
ne fãrã apro-
bare prealabilã
pentru 40%
participare strã-
inã în companii
de transport
marin, de pro-
ducere a arme-
lor ºi explozivi-
lor ºi companii
care produc
numai pentru
piaþa internã;
25% participa-
re strãinã în
companiile de
transporturi
aeriene ºi ser-
vicii publice ºi
firmele de jo-
curi de noroc;
15% participa-
re strãinã la
bãnci nou con-
stituite. Alte
sectoare strict
reglementate
în ce priveºte
investiþiile strã-
ine sunt presa,
radioul, distri-
buirea gazelor

Existã anu-
mite domenii
(col. 4) în
care partici-
parea strãinã
este strict re-
glementatã.
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Þara Cerinþele pentru aprobarea investiþiilor
strãine

Excluderea sau admiterea limitatã a
investiþiilor strãine

Cerinþe generale Cerinþe în cazuri
speciale

Sectoare
interzise

Sectoare cu
restricþii

Limitarea
participãrii

naturale, indus-
tria extractivã
ºi cinematogra-
ficã.

Turcia Autoritatea unicã care
aprobã investiþiile
strãine este “Directo-
ratul pentru investiþii
strãine” subordonat
guvernului.

Nu existã. Sectoarele în
care statul
deþine mono-
pol deºi chiar
ºi în unele do-
menii de mo-
nopol de stat
(ex. producþia
de tutun) s-a
permis forma-
rea de socie-
tãþi cu partici-
pare strãinã
la capital în
vederea
orientãrii pro-
ducþiei spre
export.

Nu existã. Nu sunt apli-
cate limite
participãrii
strãine la ca-
pital, deºi
sunt prefera-
te societãþile
la care sã
participe ºi
capitalul au-
tohton.

Tabelul 3

Legi ºi reglementãri cu privire la procedurile pentru autorizarea
investiþiilor directe de capital strãin

Þara Proceduri generale Proceduri în caz de oferte de
achiziþii de:

Evaluare Condiþii de autorizare terenuri ºi
clãdiri

Acþiuni ale unor
întreprinderi

Austria Nu se prevãd proceduri
speciale pentru evaluare,
dar atitudinea oficialã faþã
de investiþiile strãine este
orientatã cãtre facilitarea
investiþiilor care creeazã
noi locuri de muncã sau
introduc tehnologii care
contribuie la competitivi-
tatea economicã pe ter-
men lung a Austriei.

Autorizaþia este cu
precãdere automatã.

Se acordã auto-
rizaþii investitorilor
strãini sã achiziþi-
oneze terenuri ºi
clãdiri numai în
scopuri produc-
tive.

Nu existã proceduri
speciale, procedu-
rile aplicate se în-
scriu în categoria
cerinþelor de bazã
pentru aprobarea
investiþiei strãine.
Uneori influxurile de
capital sunt limitate
la investiþiile produc-
tive ºi vânzarea de
acþiuni ºi obligaþiuni
strãinilor, temporar
restricþionatã.

Danemarca Nu se prevãd proceduri
speciale pentru evaluare.

Aprobãrile guverna-
mentale, de rutinã
sunt acordate într-
un regim liberal.

Aprobãri autori-
zate pentru achi-
ziþii de terenuri ºi
clãdiri.

Investitorii strãini
pot achiziþiona
întreprinderi în
aceleaºi condiþii cu
firmele locale.
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Þara Proceduri generale Proceduri în caz de oferte de
achiziþii de:

Evaluare Condiþii de autorizare terenuri ºi
clãdiri

Acþiuni ale unor
întreprinderi

Grecia Criteriile care stau la ba-
za aprobãrii unei investiþii
strãine sunt: promovarea
producþiei de produse ne-
tradiþionale, dezvoltarea
exporturilor, creºterea
productivitãþii, amplasa-
rea în regiuni mai puþin
dezvoltate, introducerea
de tehnologii de vârf, dez-
voltarea agriculturii ºi in-
dustriei extractive, creºte-
rea rolului Greciei ca
punct de aprovizionare
pentru pieþele Orientului
Mijlociu ºi Europei.

Ministerul Econo-
miei Naþionale tre-
buie sã rãspundã
cererilor de Autori-
zare a investiþiilor
strãine de capital în
termen de 60 zile.

Firmele strãine
pot achiziþiona
terenuri ºi clãdiri,
liber, în Grecia cu
excepþia unor
zone speciale
(ex. un numãr din
insulele din Ma-
rea Ionianã ºi
Egee ºi de-a lun-
gul graniþelor cu
Albania, RSFI,
Bulgaria ºi
Turcia).

Achiziþionarea de
acþiuni ale unei
firme greceºti este
aprobatã numai în
cazul în care
urmãreºte un scop
productiv (tradus
prin extinderea sau
modernizarea
unitãþii respective).

Portugalia Proiectele prezentate de
investitori strãini necomu-
nitari sunt evaluate ºi
eventual negociate (cu
Institutul pentru investiþii
strãine ºi ministerele rele-
vante, alte entitãþi publice
ºi private, interesate) în
lumina efectului lor asu-
pra economiei ºi viabilitã-
þii lor. Aceste evaluãri iau
în considerare proiecte
care: 1) creeazã noi locuri
de muncã; 2) genereazã
venituri în valutã sau duc
la substituirea importuri-
lor; 3) prelucreazã resur-
sele naturale; 4) utilizea-
zã mãrfurile ºi serviciile
autohtone; 5) contribuie
la modernizarea indus-
triei; 6) amplaseazã uzina
în zone sau regiuni mai
puþin dezvoltate; 7) pro-
duc mãrfuri ºi servicii ne-
tradiþionale sau îmbunã-
tãþesc calitatea celor tra-
diþionale; 8) introduc teh-
nologii avansate; 9) pro-
duc mãrfuri cu valoare
mare adãugatã la nivel
naþional; 10) depind puþin
de sursele interne de ca-
pital; 11) ºcolarizeazã
muncitorii locali; 12) nu
majorea-zã volumul po-
luãrii industriale.

Reglementãrile pri-
vind regimul investi-
þiilor strãine de ca-
pital stabilesc prin-
cipiul general al
constituirii de inves-
tiþii strãine în ace-
leaºi condiþii cu in-
vestitorii autohtoni.
Sistemul declaraþiei
prealabile, sistem
automat de aproba-
re a investiþiei con-
stã în prezentarea
bine fundamentatã
a proiectului pentru
investiþii strãine”
care are la dispozi-
þie 2 luni sã ia o de-
cizie. În cazul în ca-
re nu anunþã nicio
decizie dupã acest
termen, investiþia
este consideratã
aprobatã.

Investitorii strãini
pot achiziþiona
terenuri (ºi în
zona ruralã numai
în scopul constru-
irii de clãdiri) ºi
clãdiri respectând
procedurile de
aprobare prin
“Institutul pentru
investiþii strãine”.

Nu existã restricþii
speciale diferite de
regulile generale
privind
evaluarea ºi apro-
barea investiþiilor
(necesarã aproba-
rea în cazul în care
investitorul strãin
care are o participa-
re de 25% într-o so-
cietate localã do-
reºte sã o majoreze
la 30% sau mai
mult).
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Þara Proceduri generale Proceduri în caz de oferte de
achiziþii de:

Evaluare Condiþii de autorizare terenuri ºi
clãdiri

Acþiuni ale unor
întreprinderi

Spania Nu se prevãd proceduri
de evaluare.

Condiþiile de autori-
zare a investiþiilor
strãine au fost libe-
ralizate ºi investiþiile
în societãþi cu parti-
ciapre majoritarã
strãinã beneficiind,
cu excepþia anumi-
tor domenii de acti-
vitate, de aprobare
automatã din partea
DGTE.

Investiþiile în bu-
nuri imobiliare
sunt supuse veri-
ficãrii administra-
tive a DGTE pen-
tru: proprietatea
asupra unor tere-
nuri în zone rura-
le sau urbane,
spaþii comerciale
ºi achiziþionarea a
mai mult de trei
locuinþe sau uni-
tãþi în aceeaºi
clãdire. Proprie-
tãþile achiziþionate
pentru activitatea
unei societãþi se
supun regulilor ce
privesc investiþiile
directe de capital.

Investiþiile strãine
de portofoliu sunt
supuse aceloraºi
reguli ca investiþiile
directe de capital.

Turcia “Directoratul pentru inves-
tiþii strãine” aprobã consti-
tuirea proiectelor de in-
vestiþii, apoi cererile pen-
tru acordarea de stimu-
lente pentru investiþiile
propuse sunt evaluate de
cãtre “Organizaþia pentru
planificarea de stat” pe
baza unui ghid al stimu-
lentelor pentru investiþii,
care cuprinde o listã pozi-
tivã a sectoarelor încura-
jate ºi o listã negativã a
sectoarelor care nu pri-
mesc stimulente.

Aprobarea de a in-
vesti acordatã de
“Directoratul pentru
investiþii strãine”
conferã investitori-
lor strãini aceleaºi
drepturi ºi obligaþii
ca a celor autohtoni.

Achiziþionarea de
bunuri imobiliare
este liberã. Re-
stricþii de achiziþi-
onare de terenuri
se referã numai la
zonele minicipale,
zonele militare ºi
la o suprafaþã mai
mare de 30 ha
pentru care se
cere aprobarea
Consiliului de mi-
niºtri.

Nu se aplicã legi
speciale fiind tratate
ca investiþii strãine
de capital având
nevoie numai de
aprobarea “Direc-
toratului pentru
investiþii strãine”.

Tabelul 4

Legi ºi reglementãri cu privire la înfiinþarea ºi funcþionarea societãþilor
cu participare strãinã la capital

Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

Austria Nu existã restricþii
în ce priveºte forma
legalã a societãþii.
Înfiinþarea de filiale
ale unor societãþi

Toate stimulentele a-
cordate investitorilor
autohtoni sunt acor-
date ºi investitorilor
strãini, urmãrindu-se

Regim egal aplicat atât
investitorilor strãini cât ºi
celor autohtoni

Nu existã restric-
þii. Banca acordã
automat autoriza-
þie pentru transfe-
rul în strãinãtate a
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Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

strãine necesitã
aprobarea ministe-
rului de ramurã.

aceleaºi obiective ale
dezvoltãrii economice
a þãrii.

capitalului ºi divi-
dendelor proveni-
te din investiþie
aprobate cât ºi a
dobânzilor ºi credi-
telor aprobate.

Danemarca Nu existã restricþii
în ce priveºte forma
legalã a societãþii.
Înfiinþarea de filiale
ale unor societãþi
strãine necesitã
aceleaºi aprobãri
ca orice altã inves-
tiþie.

Investitorii autoh-toni ºi
cei strãini sunt trataþi la
fel în acordarea de sti-
mulente pentru promo-
varea inovaþiei în in-
dustrie, a exporturilor,
crearea de locuri de
muncã în regiunile în
dezvoltare, sprijinirea
mãsurilor antipoluante
ºi a eforturilor de cer-
cetare-dezvoltare.

Nu existã re-
stricþii privind
împrumuturile
externe, dar
acestea trebu-
ie sã aibã un
termen mai
mare de 1 an.
Se aplicã ace-
laºi regim tu-
turor investito-
rilor.

Regim egal
aplicat in-
vestitorilor
strãini cât ºi
celor autoh-
toni cu ex-
cepþia cã
personalul
strãin trimis
în Danemar-
ca de firme
nerezidenþi-
ale în þarã
pentru un
termen mai
mic de 3 ani
primeºte o
reducere
anualã de
8.000 DKr
pentru 2 ani,
plus 5% din
venitul brut
anual pânã
la o reduce-
re maximã
de 25%.

Nu existã restricþii
valutare asupra
transferurilor, dar
societãþile trebuie
sã constituie un
fond legal de re-
zervã.

Grecia Nu existã restricþii
în ceea ce priveºte
forma legalã a unei
întreprinderi. Statu-
tul de înfiinþare a
unei societãþi cu
participare strãinã
trebuie notificat la
notariat ºi aprobat
de Ministerul Co-
merþului, care emite
decretul care auto-
rizeazã funcþiona-
rea întreprinderii.
Atât statutul cât ºi
decretul trebuie
publicate în “Gaze-
ta Oficialã”. Filialele
societãþilor strãine
necesitã aprobarea
Ministerului Comer-
þului.

Regim egal aplicat
investitorilor strãini cât
ºi celor autohtoni.

Tratament
egal investi-
torilor strãini
ºi autohtoni.

Regim egal
aplicat atât
investitorilor
strãini, cât
ºi celor au-
tohtoni. Sti-
mulente fis-
cale sunt
acordate tu-
turor firme-
lor, dar vari-
azã în func-
þie de am-
plasarea în
teritoriu
(gradul de
dezvoltare
a regiunii).

Societãþile cu parti-
cipare strãinã care
au un caracter pro-
ductiv menit sã
contribuie la dez-
voltarea economiei
Greciei pot transfe-
ra anual pânã la
10% din capital, cât
ºi dividende egale
cu 12% din capita-
lul nerepatriat la un
an dupã importul
de capital, dacã vo-
lumul total al valu-
tei necesare aces-
tui scop nu depã-
ºeºte 30% din ve-
niturile în valutã re-
alizate în acelaºi
an. Firmele care se
calificã pentru sti-
mulente de export
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Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

pot transfera într-o
mãsurã mai mare
fãrã însã a depãºi
70% din veni-turile
în valutã în anul
respectiv. Firmele
care nu corespund
criteriilor de investi-
þii productive trebu-
ie sã-ºi plaseze
profiturile într-un
cont blocat din care
pot transfera în
strãinãtate numai
cu aprobarea
Bãncii Greciei.

Portugalia Nu existã restricþii
în ce priveºte forma
legalã a societãþii.
Pentru constituirea
unei societãþi inves-
ti torul trebuie sã
publice statutul so-
cietãþii în “Diorio de
Governo” ºi un ziar
local ºi sã înregis-
treze societatea la
departamentul fis-
cal al “Ministerului
de Finanþe” ºi “Re-
gistrul de comerþ”,
ºi în cazul unei SA
trebuie format un
depozit de 10% din
capital la “Caixa
Geral de Depositos”
care rãmâne la dis-
poziþia conducerii
firmei. Filialele se
constituie prin în-
scrierea în “Regis-
trul comercial” pe
baza unei serii de
documente care sã
ateste hotãrârea
companiei mame
de constituire a
filialei, alocarea de
capital, existenþa
companiei mame
etc.

Investiþiile (strãine ºi
autohtone) se calificã
pentru stimulente pe
urmã-toarele criterii:
- numai investiþiile pro-

ductive;
- investiþiile cu produc-

þia orientatã spre pie-
þele externe sau spre
substituirea importu-
rilor;

- proiectele care stimu-
leazã dezvoltarea re-
gionalã,
modernizarea tehno-
logicã ºi inovarea in-
dustrialã, cercetarea-
dezvoltarea;

- proiectele care îmbu-
nãtãþesc ºi diversificã
producþia industrialã
naþionalã, creeazã
locuri de muncã etc.;

- proiecte care utilizea-
zã surse alternative
de energie, economi-
sesc sau produc
energie întãrind efor-
turile þãrii de reduce-
re a dependenþei de
importurile de þiþei.

Prin Codul a-
supra investi-
þiilor strãine
din 1986 se
acordã trata-
ment egal in-
vestitorilor
strãini ºi au-
tohtoni pentru
creditele pe
termen scurt.
Accesul la
creditele pe
termen mediu
ºi lung este
astfel regle-
mentat: firmele
cu 25% capital
strãin pot îm-
prumuta local
pânã la 100%
din capitalul
social vãrsat ºi
rezerve, minus
pierderile acu-
mulate – ace-
eaºi sumã ca
firmele autoh-
tone; firmele
cu 25-50%
participare
strãinã pri-
mesc împru-
muturi pânã la
70% din capi-
talul vãrsat +
rezervele-pier-
derile acumu-
late; cele cu
participare

Tratament
egal investi-
þiilor strãine
ºi autohto-
ne. Acordu-
rile asupra
dublei im-
pozitãri pot
reduce di-
feritele im-
pozite per-
cepute.

Repatrierea capi-
talului se autori-
zeazã de cãtre
“Banca Portuga-
liei” dacã toate im-
pozitele ºi taxele
au fost integral
plãtite ºi condiþiile
care guverneazã
autorizarea înde-
plinite. Dividende-
le ºi profiturile pot
fi transferate dupã
ce toate impozite-
le au fost plãtite ºi
cerinþa formãrii re-
zervelor îndepli-
nite.
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Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

strãinã mai
mare de 50%
sunt limitele la
credit de 50%
din capitalul
vãrsat + rezer-
vele legale;
pierderile acu-
mulate deºi
dupã o con-
sultare cu “In-
stitutul pentru
Investiþii Strãi-
ne”, Banca
Portugaliei
poate autoriza
credite pe ter-
men mediu ºi
lung peste pla-
foanele menþi-
onate mai sus.

Spania Nu existã restricþii
în ce priveºte forma
legalã a societãþii.
O societate pe acþi-
uni capãtã existen-
þã juridicã din mo-
mentul în care do-
cumentele de con-
stituire legalizate la
notar sunt înscrise
în “Registrul de Co-
merþ”. Constituirea
unei filiale nu mai
necesitã aprobare
guvernamentalã
sau autorizaþie din
partea DGTE, ci
doar înscrierea în
Registrul de Co-
merþ.

În practicã nu existã
tratament diferenþiat în
obþinerea de stimulen-
te în funcþie de partici-
pare a investitorilor
strãini la un proiect de
investiþie, ci în funcþie
de contribuþia pe care
proiectul respectiv tre-
buie sã o aibã la dez-
voltarea regionalã a þã-
rii. Programele de sti-
mulare a investiþiilor
acordã stimulente, în
cadrul a cinci tipuri de
zone industriale: zone
de reindustrializare ur-
gentã, zonele prefe-
renþiale ºi poligoanele.
În aceste zone criteriile
primordiale de acorda-
re a stimulentelor sunt:
crearea de locuri de
muncã în regiunile slab
dezvoltate sau cu sec-
toare de activitate în
proces de ajustare
(construcþii navale, ºi-
derurgice, etc.), sofisti-
carea tehnologicã, a
produselor ºi potenþia-
lul de export. Utilizarea
materiilor prime locale,
potenþialul pentru sub-
stituirea importurilor,

Regim egal
aplicat investi-
torilor strãini
ºi autohtoni.

Regim egal
aplicat atât
investitorilor
strãini, cât
ºi autohtoni.
Ca urmare
a acorduri-
lor asupra
dublei im-
pozitãri o
serie de im-
pozite se
reduc.

Repatrierea capi-
talurilor ºi transfe-
rurile de profituri ºi
dividende sunt
permise fãrã re-
stricþii (dupã înde-
plinirea cerinþelor
de platã a impozi-
telor ºi de consti-
tuire a rezervelor
legale).
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Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

ridicarea standardului
de viaþã a localnicilor
ºi con-trolul poluãrii.
Sunt acordate stimu-
lente ºi pentru consti-
tuirea de întreprinderi
agricole de creºtere a
vitelor ºi realizarea
produselor din lapte.

Turcia Nu existã restricþii în
ce priveºte forma le-
galã a societãþii.
Pentru a constitui o
societate cu partici-
pare strãinã de capi-
tal strãin trebuie:
1) trimisã cererea
autentificatã la nota-
riat cãtre “Directora-
tul firmelor” din “Di-
rectoratul general
pentru comerþ interi-
or” din cadrul “Minis-
terului Comerþului”
împreunã cu o serie
de documente (con-
tractul de constitui-
re, confirmarea unei
bãnci asupra vãrsã-
rii capitalului social
cerut de lege, ade-
verinþa calificãrii co-
merciale a fondatori-
lor etc.);
2) trimisã aprobarea
din partea “Ministe-
rului Comerþului” în-
soþitã de o serie de
documente cãtre
Tribunalul Comercial
local;
3) în cazul unei de-
cizii favorabile a Tri-
bunalului, cererea
este trimisã cãtre un
oficiu local al Regis-
trului de comerþ,
plus documente în-
soþitoare (aprobarea
municipalã asupra
locului de amplasa-
re a proiectului de
investiþie, contractul
de închiriere etc.);
4) publicarea în Re-
gistrul comercial:

Guvernul publicã o lis-
tã negativã care descu-
rajeazã investiþiile în
domeniile în care exis-
tã surplus de capaci-
tãþi. Beneficiari de sti-
mulente sunt în pre-
zent atât investitorii in-
terni, cât ºi cei externi.
Stimulentele acordate
diferã în funcþie de gra-
dul de dezvoltare al
zonei în care este am-
plasatã investiþia, iar
interesul de a atrage
investiþii strãine în anu-
mite sectoare este ilus-
tratã de lista pozitivã
din “Ghidul stimulen-
telor pentru investiþii”,
care cuprinde sectoa-
rele unde sunt încura-
jate investiþiile.

Tratament egal atât pentru
investitorii strãini, cât ºi
pentru cei autohtoni.

Aprobarea investi-
þiei de cãtre “Di-
rectoratul pentru
investiþii strãine”
garanteazã trans-
ferul profiturilor,
dividendelor, pre-
cum ºi repatrierea
capitalului în even-
tualitatea lichidãrii
sau vânzãrii in-
vestiþiei. În cazul
repatrierii capitalu-
lui este necesarã
aprobarea “Direc-
toratului pentru
investiþii strãine”.
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Þara Condiþii de
înfiinþare

Posibilitatea de a
beneficia de
stimulente

Împrumuturi
interne ºi
externe

Impozitare Repatrierea
capitalului ºi

transferul
profiturilor

statutul, decizia tri-
bunalului, atestarea
înregistrãrii;
5) deblocarea fon-
durilor valutare din
bancã;
6) sunt trimise la Di-
rectoratul pentru in-
vestiþii strãine copii
ale Registrului co-
mercial ºi ale forma-
litãþilor bancare va-
lutare ºi informatã ºi
poliþia localã.
Înfiinþarea unei filia-
le se face printr-o
cerere la Registrul
comercial local.

În economiile occidentale sunt considerate societãþi mixte acele so-
cietãþi în care participarea la capital este mixtã din punct de vedere al pro-
prietãþii ºi nu al naþionalitãþii capitalului investit. Astfel, o societate mixtã este
o societate în care participarea la capital este atât publicã cât ºi privatã.
Conceptul de societate mixtã utilizat în economiile socialiste se referã în
fapt la naþionalitatea mixtã a capitalului deoarece tipul de proprietate
devenea mai puþin interesant în condiþiile în care, în ce priveºte partenerul
socialist, acesta nu putea sã provinã din sectorul privat. Considerãm de
aceea mult mai corectã adoptarea în actualele condiþii a denumirii “societate
cu participare strãinã (sau prescurtat SPS) la capital” deoarece:

1. din punct de vedere al proprietãþii ambii parteneri pot deþine
acelaºi tip de proprietate (doi sau mai mulþi parteneri din sectorul
de stat de exemplu, sau numai din sectorul privat);

2. participarea poate sã fie integral strãinã (100%); deci, dispare
ideea de mixt dacã aceasta nu se referã strict la sectorul de
proprietate din care provine capitalul;

3. altã alternativã de denumire, cum ar fi “societate cu capital strãin
(SCS)” se exclude, acest termen având o arie de cuprindere mai
restrânsã, referindu-se strict la societãþile cu capital integral strãin,
în timp ce termenul “societate cu participare strãinã la capital”,
include ideea ºi altei participãri alãturi de cea strãinã.
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POLONIA: DEOCAMDATÃ, UN MILION DE ªOMERI

Romaniþa GÂDINCEANU

La sfârºitul lunii octombrie 1990, în Polonia erau înregistraþi peste un
milion de ºomeri. În aceeaºi perioadã, celor rãmaºi fãrã lucru li s-au pus la
dispoziþie 64.000 locuri libere, cele mai multe pentru prestarea unor activitãþi
necalificate.

Experþii din cadrul Ministerului Muncii ºi al Asistenþei Sociale au
estimat cã, pânã la sfârºitul anului, numãrul ºomerilor se va majora cu încã
300.000. Aceasta ar însemna cã în fiecare lunã, de la începutul anului, cca
110.000 oameni au rãmas fãrã locuri de muncã.

Cifrele nu oferã însã o imagine completã. De exemplu, numãrul de
locuri libere nu corespunde adevãrului, pentru cã întreprinderile nu au
obligaþia sã informeze asupra numãrului exact, deci pot fi mai multe. De
asemenea, nu se ºtie dacã în datele statistice figureazã aceleaºi persoane,
sau are loc o schimbare a lor. Aceasta înseamnã cã din statisticã nu rezultã
clar câþi oameni ºi-au gãsit de lucru ºi câþi ºi-au pierdut locul de muncã, cu
toate acestea, datele sunt destul de importante, pentru cã în Polonia ºoma-
jul pe termen scurt nu este aºa de agravant cum este ºomajul pe termen
lung, care se referã la aceeaºi grupã de populaþie sau la aceeaºi profesie.

Situaþia este diferitã în oraºele mari ºi în cele mici. În oraºele mai
mici, nu este aºa de uºor sã gãseºti de lucru, pentru cã, deocamdatã,
aceste ocazii de lucru nu sunt create. Interesul pentru cursurile de
schimbare a calificãrii, finanþate de cãtre guvern, este redus. De exemplu, la
Varºovia s-au anulat cursurile pentru domeniul telecomunicaþiilor, pentru cã
nu au fost amatori. Cu toate acestea, la poºtã pot lucra foarte mulþi dintre
cei rãmaºi fãrã locuri de muncã.

Deocamdatã ºomerii nu pot depãºi bariera disponibilitãþii de a-ºi
schimba profesiunea iniþialã. Una dintre cauze este ºi ajutorul de ºomaj care
se oferã. Cea mai micã sumã oferitã ca ajutor de ºomaj – 440.000 zloþi (cca
22.100 lei) desigur, nu acoperã toate cerinþele, dar mulþi dintre ºomeri
lucreazã “la negru” sau au o altã sursã de câºtig. Se ocupã, de exemplu, de
intermedieri de mãrfuri la talcioc, ceea ce le aduce un venit cu mult mai
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mare decât în cazul unei activitãþi stabile; venitul obþinut pentru astfel de
intermedieri poate fi de 600–800.000 zloþi.

Dar situaþia criticã va deveni din ce în ce mai evidentã într-un viitor
apropiat. Acest fapt va fi determinat de restructurarea industriei ºi de
închiderea unor mine, în anul 1991. Guvernul polonez apreciazã cã, la un
milion de ºomeri existenþi, se va adãuga încã un milion. O armatã de douã
milioane de oameni, fãrã ocupaþie într-o instabilitate economicã ºi politicã
precarã, poate constitui un element exploziv. Experþii, mai ales cei din
Franþa, care încearcã sã elaboreze diferite programe, vor ajuta Polonia sã
depãºeascã aceastã perioadã de crizã.



CENTRUL DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

POLONIA: ªOCUL LIBERALIZÃRII PREÞURILOR

Romaniþa GÂDINCEANU

În Polonia, liberalizarea preþurilor la cca 90% din mãrfuri ºi servicii a
determinat un ºoc puternic asupra populaþiei, cu toate cã salariul mediu
lunar este, în prezent, în jur de un milion 200 mii zloþi (conform unui calcul
oficial, dar nereal, cca 5700 lei).

Creºterea preþurilor, în anul 1990, a determinat automat exercitarea
unei presiuni asupra creºterii veniturilor. Valul de greve, care într-o anumitã
perioadã a strãbãtut minele, transporturile, ºantierele navale a adus
protestatarilor din domeniul transporturilor urbane din Varºovia, majorarea
salariilor cu 300.000 zloþi, iar lucrãtorilor de la ºantierele navale Stetin, cu
500.000 zloþi. Acest fapt a fãcut ca cererile pentru majorarea salariilor sã se
generalizeze în toatã þara. Experienþele din trecut au arãtat cã salariile au
fost majorate întotdeauna la cei care au fãcut grevã.

Nu este greu, chiar dacã nu eºti specialist, sã-ºi dai seama cã un
astfel de procedeu ruineazã economia ºi piaþa, dar, deocamdatã, din trecut
s-a preluat numai principiul, cã având un milion de zloþi trãieºti mai bine
decât dacã ai 500.000, ºi în continuare se spune cã douã milioane sunt cu
mult mai bune decât un milion.

Principiul fundamental al pieþei libere, conform cãruia preþurile la
mãrfuri ºi servicii nu se vor majora, ci se vor reduce, deocamdatã, în
Polonia, nu se aplicã. Cauzele sunt mult mai multe, dar în primul rând
reducerea productivitãþii muncii. În medie, productivitatea muncii în anul
1990 a fost cu 35% mai micã decât în anul precedent. În anul 1990, a atins
cota de 250%. Este greu de spus cu cât s-au majorat preþurile, dar cu
câteva sute la sutã, sigur. Cursul zlotului faþã de dolar a rãmas acelaºi (un
dolar circa 9.600 zloþi). Aceastã convertibilitate nu reflectã situaþia realã
existentã în economia naþionalã. De aceea, când este vorba despre reforma
lui Balczerowicz se vorbeºte mai multe despre o reformã monetarã ºi nu
despre o reformã economicã.

De altã pãrere este economistul american prof. J. Sachs care, de
cãtre mulþi polonezi este considerat a fi un fel de colaborator discret la
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reforma lui Balczerowicz. În ultima perioadã, profesorul american a apãrut la
postul de televiziune, afirmând cã este entuziasmat de ceea ce vede în
Polonia. Nu demult, a mãrturisit la televiziune cã viziteazã Polonia la fiecare
douã sãptãmâni ºi de fiecare datã a observat cã au apãrut magazine cu
mãrfuri din vest. Are dreptate, acest fapt a fost semnalat ºi de sãptãmânalul
de succes Polityka. S-ar putea sã existe mii de temeri legate de dezvoltarea
economicã a þãrii, dar nu se poate infirma faptul cã, în timp ce în þãrile în-
vecinate mãrfurile au dispãrut din magazine, în Polonia mãrfurile sunt din ce
în ce mai multe ºi de o calitate superioarã. Este un succes al reformei lui
Balczerowicz ºi al mentorului sãu Sachs, care nu coate fi contestat de cãtre
nimeni.

Dar oare numai aceasta înseamnã întoarcerea în Europa? se întrebã
– cotidianul Polityka – ºi adaugã cã profesorul american, în timpul sejururilor
sale scurte în Polonia, nu este obligat sã citeascã despre problemele ºi
grijile mamelor care educã ºi cresc mai mulþi copii ºi care trãiesc sub limita
sãrãciei.

Profesorul nu ºtie, de asemenea, cã douã treimi din populaþie trãieºte
la limitã ºi fiecare al patrulea polonez sub limita minimului social. Oare de
ce ar trebui sã observe profesorul, se întreabã ziaristul de la Polityka, cã în
magazinele pe care le menþioneazã (unde câteva perechi de pantofi sau un
plover costã cât venitul lunar mediu al unui polonez), sunt tot mai puþine
mãrfuri poloneze? Nu sunt magazine cu produse ale þãrii ºi mai curând
seamãnã cu magazinele unei colonii. Situaþia este asemãnãtoare cu cea
existentã în teritoriile Americii Latine. Reflectã dinamica ºi forþa þãrilor
vestice bogate, care inundã cu mãrfuri fiecare piaþã liberã. Problemele sunt
însã altele: producþia ºi investiþiile. Dacã în Polonia nu se va produce ºi nu
se va investi, în câþiva ani, va deveni o colonie – menþioneazã în încheiere
ziaristul de la Polityka.
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CUM TRÃIEªTE O FAMILIE ÎN POLONIA?

Romaniþa GÂDINCEANU

Un milion o sutã de mii de zloþi (cca 5.300 lei) reprezintã, la ora
actualã, venitul mediu în sectorul de stat, în Polonia. Preþurile mari ºi
cheltuielile necesare pentru trai, din ce în ce mai mari, fac ca familiile
poloneze sã trãiascã modest. Deosebit de greu o duc cei care îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul industriei uºoare ºi al industriei alimen-
tare, dar ºi în comerþ, servicii ºi în alte domenii.

În presa polonezã apar informaþii, conform cãrora, sub aspectul
veniturilor, patru milioane de polonezi trãiesc sub limita minimului social ºi
douã treimi dintre ei la limitã. Într-o situaþie deosebit de grea se aflã
pensionarii. Minimul social de cele mai multe ori se identificã cu cel mai mic
venit lunar, care este în jur de 440 mii zloþi (2.100 lei).

Oficial, minimul social se stabileºte dupã valoarea “coºului cu
cumpãrãturi” care conþine anumite poziþii cum sunt produsele alimentare,
îmbrãcãminte, încãlþãminte, chirie, igienã, sãnãtate, culturã, învãþãmânt,
transport ºi altele. Conform acestor calcule, un bãrbat are nevoie de un
palton ºi o canadianã o datã la 7 ani, dar ciorapi trebuie sã-ºi cumpere în
fiecare an. Femeia îºi poate cumpãra un taior, o datã la cinci ani ºi trei
fuste, o datã la patru ani. Unui adolescent îi sunt suficiente douã plovere în
trei ani, o geantã pentru ºcoalã, o datã la doi ani, la fel ºi cizmele.

Minimul social are în vedere numai preþul mediu, dar stabilirea ºi
publicarea sa oficialã va dura o perioadã de trei luni, astfel cã þinând seama
de tendinþa de creºtere a preþurilor atunci când se va da publicitãþii, minimul
social va fi sub nivelul calculat.

În anul 1990, în Polonia s-a redus consumul de produse alimentare,
mai ales în familiile de muncitori ºi pensionari. Cel mai mult s-a redus
consumul de lapte, zahãr, carne, brânzeturi ºi peºte, a crescut în schimb
consumul de cartofi ºi pâine. S-a modificat simþitor structura cheltuielilor; în
timp ce în 1989, într-o familie de muncitori, pentru produsele alimentare se
cheltuiau 37,5% din venituri, în anul 1990 pentru achiziþionarea produselor
alimentare se cheltuiau 54% din venituri. Pentru îmbrãcãminte, în 1989, într-
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o familie de polonezi se cheltuiau 20%, în 1990 s-au cheltuit numai 11%.
Într-o situaþie deosebitã se aflã ºi pensionarii, care în 1989 – cheltuiau 47%
din venituri pentru produse alimentare, iar în 1990 au cheltuit 87%, iar
cheltuielile pentru îmbrãcãminte, în 1990, le-au redus la jumãtate.

În general, în Polonia, în urma cercetãrilor efectuate s-a constatat cã
nivelul de trai s-a redus cu o treime.



INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALÃ

MANAGEMENT, CONDUCERE MODERNÃ
SAU AUTOCRATICÃ?

Mihaela MIRON

În actualul deceniu asistãm la manifestarea unui paradox. Deºi, în
timp, teoria în privinþa modului în care se poate conduce eficient o
întreprindere a evoluat, ajungându-se astfel la varianta superioarã, a
conducerii prin colaborare, ca variantã modernã, competitivã de asociere a
membrilor unei întreprinderi, de fapt, majoritatea stilurilor actuale de mana-
gement în lume rãmân în jurul concepþiei tradiþionale – în care liderul trebuie
ºi era bine sã ia toate deciziile, neglijând adesea opiniile subalternilor.

Varianta conducerii prin autoritate, fiind, realmente, o interpretare în
esenþã pesimistã asupra omului, ne întrebãm: persistenþa în timp este o
rezultantã a crizei morale occidentale? Sã fie vorba de un fenomen de
alienare a omului în aceastã rãmânere pe loc a practicii manageriale? A
ajuns mai uºor ca omul sã fie condus decât sã se autoconducã? ªi dacã nu,
de ce totuºi s-a ajuns aici?

Nu cred cã existã un rãspuns acoperitor, atâta timp cât soluþiile de
conducere a întreprinderilor depind totuºi de factori greu controlabili cum ar
fi de exemplu etosul naþional (aici nu se poate face medie aritmeticã) sau
instruirea personalã a managerului. Dar sã urmãrim care este argumentaþia
celor care susþin conducerea prin autoritate ºi cum a evoluat ea în diferite
pãrþi ale globului. Aceasta pentru a înþelege necesitatea concepþiei
conducerii prin colaborare.

Teoria tradiþionalã asupra conducerii

O concepþie clasicã asupra omului aratã cã el este egoist, rãzvrãtit ºi
necooperant ºi prin urmare liderul trebuie sã fie strict pânã la brutalitate în
modul de control al subalternilor. Reprezentantul iniþial al acestei gândiri a
fost Niccolo Machiavelli, care susþinea cã “scopul scuzã mijloacele”. El
argumenta totodatã cã liderul trebuia sã parã a fi sincer, cinstit, deschis,
rãbdãtor ºi încrezãtor, dar oricând gata sã foloseascã forþa în caz de
neobedienþã (Prinþul, 1513).
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Thomas Hobbes în Leviathan (1651) afirma cã omul e din naºtere
egoist ºi dornic de prestigiu ºi putere, aºadar el trebuie supus unei autoritãþi
care sã înfiereze aceste tendinþe.

O altã teorie de mare influenþã la vremea ei, a fost cea a “darwinis-
mului social” care susþinea supravieþuirea celui mai adaptat. În secolul XIX,
filozoful Herbet Spencer predica doctrinele individualismului, libertãþii în
acþiune ºi supravieþuirii celui mai adaptat. Prin supravieþuirea oamenilor su-
periori, într-un viitor, spunea el, se va constitui o societate de tip superior.

Ideile lui Adam Smith, propuse în Bogãþia naþiunilor, în 1776, au
dominat 200 de ani sistemul capitalist. El argumenta faptul cã bogãþia unei
naþiuni ar fi cel mai bine utilizatã în condiþiile în care fiecare, individual, ar
cãuta obþinerea unui câºtig personal cât mai mare, pentru cã, explica el,
forþa concurenþei este prin natura ei un factor de reglare la nivel macro-
economic. Cererea, oferta ºi mecanismul preþurilor ar asigura o alocare
justã a resurselor limitate. Ca ºi Spencer, Smith glorifica individualismul.

Teoria tradiþionalã a conducerii prin autoritate susþine cã obiectivul
primordial al întreprinderii este obþinerea unul profit cât mai mare. Pentru
obþinerea acestuia este încurajatã competiþia între lucrãtori. Promovarea
este de partea celor mai buni, cei mai puþin eficienþi fiind concediaþi ºi
descalificaþi. Inerent, atmosfera între salariaþi în întreprindere devine adesea
plinã de ostilitate.

La sfârºitul secolului trecut ºi începutul secolului acesta, se vehicula
ideea tranºantã cã o poziþie socialã de vârf se obþine cu multã muncã, multã
perseverenþã, adãugate la un talent înnãscut în afaceri ºi la o energie fizicã
deosebitã. Pe de altã parte, cel care nu reuºea în afaceri, sau rãmânea
muncitor, funcþionar, se întâmpla, desigur, pentru cã era leneº, necompetitiv
ºi lipsit de imaginaþie.

Douglas McGregor, unul din pionerii teoriei moderne de management,
sintetiza în manierã proprie teoria tradiþionalã, în “teoria X”. Conform
acesteia, salariatul mediu evitã responsabilitatea, neplãcându-i munca, e
lipsit de ambiþie ºi simte nevoia sã fie dirijat, condus îndeaproape. Se cere
astfel o conducere autoritarã, care sã se bazeze pe un control strict, prin
comandã, pentru a-i obliga pe salariaþi, la efort maxim. Puterea ºi decizia
sunt centralizate la vârf.

Angajaþii nu trebuie sã îndeplineascã nici mai mult nici mai puþin decât
obligaþiile clar specificate în fiºa postului. Scopul este acela de a atinge o
performanþã standardizatã ºi previzibilã. Astfel spus, realizãrile superioare,
creativitatea ºi sentimentul propriei responsabilitãþi sunt sacrificate în
favoarea performanþei previzibile, care este limitatã prin natura ei
cantitativã. Aceasta este esenþa modelului birocratic de organizare.
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Paternalismul. Teoria paternalistã este o variantã a teoriei tradiþionale,
autocratice de management. Pe scurt, ea înseamnã cã salariaþii trebuie sã
fie docili ºi eficienþi, iar întreprinderea se angajeazã dupã caz, pe bazã de
loialitate, sã le asigure locul de muncã, condiþii de muncã decente ºi salariu
corespunzãtor. Decizia este luatã la vârf. Aceastã teorie reprezintã un în-
ceput vag de atenþie spre realitãþile umane. Abordarea respectivã nu implicã
salariaþii în decizie, rãmâne rigidã ºi ca urmare, salariaþii sunt prost utilizaþi.

O cooperare de echipã, moderatã, o aduce managementul
consultativ, în care liderii solicitã uneori angajaþilor idei pentru rezolvarea
unor probleme ºi asigurã recompense. Însã consultarea este sporadicã ºi
managerul ia toate deciziile. Aceastã teorie se mai regãseºte ºi în sistemul
3 de management a lui Rensis Likert, un alt pioner al teoriei moderne de
management (în lucrarea New Ways of Managing Conflict, 1976).

Teoria modernã de conducere prin colaborare
Concepþia modernã asupra managementului e bazatã pe o viziune

optimistã asupra naturii omului. El are capacitatea înnãscutã de iniþiativã, de
acþiune, de a fi cooperant. În comportarea sa nu se reflectã faptul de a fi
bun sau rãu din naºtere ºi mai degrabã experienþa sa de viaþã. El poate gãsi
în muncã o satisfacþie de neînlocuit – însã va munci pentru obiectivele
întreprinderii atunci când ele sunt compatibile cu obiectivele proprii.

De aceea, liderul trebuie sã se consulte cu subalternii în stabilirea
obiectivelor ºi în luarea deciziilor. Se apreciazã cã cel mai eficient control
asupra salariaþilor ar fi autocontrolul. În strategia sa, conducãtorul
întreprinderii este axat pe douã criterii inseparabile “creºterea eficienþei
producþiei ºi rezolvarea pe cât posibil mai bine a problemei salariaþilor”.

Aceastã ºcoalã de gândire, concretizatã într-o filosofie de
management prin utilizarea potenþialului uman, a fost reprezentatã în timp
de teorii numeroase, cum ar fi: teoria Y, managementul stimulativ,
managementul prin integrare ºi autocontrol ori sistemul 4 al lui Likert. Prima
generaþie de teoreticieni a fost cea a lui Douglas McGregor, Frederick
Herzberg, Rensis Likert, Abraham Maslow, Robert Blake, Jane Mouton ºi
Chris Argyris – toþi americani de origine.

Interesul managementului în relaþiile umane s-a conturat în anii ’40, în
special dupã al doilea rãzboi mondial, în principal ca urmare a creºterii
miºcãrii sindicale în a doua jumãtate a anilor ’30 ºi începutul anilor ’40 ºi a
creºterii gradului de calificare a forþei de muncã. S-a verificat practic faptul
cã angajaþii mai instruiþi solicitã o conducere mai calificatã ºi tind sã
contribuie cu ideile lor personale la procesul decizional.

În anii ’60, a început sã se dea ºi mai mare atenþie “relaþiilor umane”
în întreprindere, studiul acestora fiind îmbogãþit cu studierea “ºtiinþelor
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comportamentului”, precum antropologia culturalã, psihologia ºi sociologia.
Managerii au arãtat un tot mai mare interes în încercarea de a aplica con-
cluzii ºi reþete ale teoriei comportamentului uman în întreprinderea pe care o
conduceau, fiind convinºi cã sarcina care le revine este de a echilibra
interese de grup, adesea concurenþiale, într-un mod avantajos (David W.
Eving, Who Wants Corporation Democracy?, 1971).

Pentru întreprinderea modernã, obþinerea profitului nu mai este un
scop în sine. El este într-adevãr necesar pentru a asigura capital ºi trebuie
privit ca stimulent pentru a produce mai departe, ºi ca reper important de
mãsurare a rentabilitãþii întreprinderii (Rensis Likert în lucrarea sa, New
Patterns of Management, 1961).

Likert evalueazã performanþa întreprinderii prin completarea
indicatorilor de profit, costuri, calitatea produselor ºi eficienþa tehnologicã cu
indicatori care sã mãsoare calitativ compatibilitatea obiectivelor întreprinderii
cu dezideratele salariaþilor, cu motivele acestora, precum ºi caracterul
procesului de decizie, gradul de adecvare a procesului de comunicare.

O serie de fenomene grave ale economiei mondiale în anii ’80 au
confirmat ca sursã potenþialã de competitivitate conducerea în echipã a
întreprinderii. Aceasta cu atât mai mult, cu cât în deceniul anterior, secretul
creºterii deosebite a productivitãþii muncii în economia japonezã ºi al
pierderii de ritm în economia americanã s-a dovedit cã a constat în sistemul
diferit de conducere a întreprinderii, bazat pe un etos naþional distinct.

Sistemul japonez de management are unele caracteristici proprii:
− munca în grup, se bazeazã pe cooperare ºi loialitate, principiile

conducerii participative;
− existã concepþia de a lucra în aceeaºi întreprindere pe termene

lungi; salariaþii sunt îndoctrinaþi cu spiritul întreprinderii, cu valorile
întreprinderii, similare valorilor familiei;

− datoritã conºtiinciozitãþii, ºomajul este rar sau inexistent; ei
acceptã rapid tehnologiile noi pentru cã nu le este teamã cã îºi vor
pierde locul de muncã;

− existã concepþia cã sistemul de recompensare, în general
afecteazã negativ entuziasmul, loialitatea ºi spiritul de cooperare;
de aceea, abia dupã mulþi ani de vechime în întreprindere se
înregistreazã o diferenþã de funcþie între cei angajaþi în aproximativ
aceeaºi perioadã de timp ºi rareori înainte de 10 ani;

− se recurge ºi la principiul rotaþiei salariaþilor în diverse locuri de
muncã, în scopul de a dobândi mai multe calificãri ºi de a-ºi forma
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o perspectivã mai amplã asupra activitãþii întreprinderii; concomi-
tent, ei se perfecþioneazã continuu pentru a-ºi îmbogãþi cunoºtinþe-
le ºi a-ºi ridica nivelul calificãrii dobândite;

− managerii, deºi posedã puterea, o folosesc cu grijã ºi indirect; nu
dau multe ordine; pun întrebãri cu tact, fac sugestii, încurajeazã;
discuþiile sunt documentate ºi se bazeazã pe o informare
prealabilã solidã.

În contrast cu sistemul de conducere japonez, managementul american
se bazeazã pe individualism ºi competiþie interpersonalã în întreprindere.
Deºi sunt conºtienþi de valoarea conducerii participative, aceastã teorie
având chiar originea în SUA, ea este rareori aplicatã. Statistic privind, pre-
dominã concepþia paternalistã asupra conducerii ºi, doar la distanþã de
aceasta, tendinþele consultative. Astfel, ataºamentul salariaþilor faþã de
întreprinderea în care lucreazã dureazã cel mult câþiva ani. În situaþia de
dificultãþi economice ei ºtiu cã vor fi consideraþi ºomeri. La aceasta
contribuie de cele mai multe ori ºi mica lor specializare profesionalã.

Conducerea participativã a progresat însã mult în Europa Occidentalã
(1), fie prin modelul consultativ, în care managerul ia decizia finalã, dupã ce
în prealabil au fost audiaþi ºi reprezentanþii salariaþilor (în Suedia, Marea
Britanie, Franþa), fie (2) prin modelul deciziei prin colaborare cu re-
prezentanþii salariaþilor (în R.F. Germania), fie (3) prin modelul controlului
muncitorilor, unde decizia o au reprezentanþii salariaþilor (Iugoslavia) (Dale
S. Beach, Personnel. The Management of People at Work, 1985).

În þãrile est-europane, cu fostã economie hipercentralizatã, printre
care se aflã ºi România este caracteristicã în continuare conducerea
autoritarã.

Se manifestã tot mai mult în întreaga lume necesitatea de a fi rezolvatã
contradicþia dintre tendinþa de a da importanþã redusã salariaþilor în procesul
de decizie ºi tendinþa de a asigura întreprinderii o performanþã înaltã, în
mod rapid, fapt care implicã colaborare. Numeroºi factori contribuie în
prezent la extinderea sistemului de conducere în echipe ºi anume:

− cerinþa creºterii competitivitãþii;
− rapiditatea intrãrii în declin a diverselor ramuri industriale ºi a

firmelor în industriile de înaltã tehnologie, cele mai expuse
schimbãrilor;

− prevenirea creºterii ºomajului;
− amploarea pe care au luat-o miºcãrile sindicale datoritã creºterii

conflictelor de muncã, a drepturilor salariaþilor, a numãrului de
femei salariate etc.;
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− creºterea cererii de locuri de muncã calificatã, concomitent cu
oferta lor limitatã;

− creºterea generalã a ponderii personalului înalt calificat, care are o
mai mare capacitate de integrare în problemele cele mai subtile
ale întreprinderii ºi are tendinþa sã solicite colaborarea cu
conducerea în fixarea obiectivelor ºi în procesul de decizie.

Se apreciazã cã pe mãsurã ce tânãra generaþie se va situa în
posturile de conducere ale întreprinderii, se va extinde ºi aplicarea
concepþiei modeme de management.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenþia Naþionalã pentru Privatizare ºi Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici ºi Mijlocii (ANP & DIMM) este un organ guvernamental care a luat fiinþã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 823/iulie 1990.

Scopul nostru îl constituie crearea unui sector privat în România.
Cãile pe care le vom folosi în atingerea acestui scop sunt douã:
− privatizarea (dezetatizarea) proprietãþii statului prin transferul

acesteia cãtre sectorul privat;
− încurajarea liberei iniþiative, consideratã condiþia indispensabilã

pentru apariþia întreprinderilor mici ºi mijlocii private.
De ce urmãrim crearea sectorului privat?
Este acesta un scop în sine sau un mijloc?
În mod cert, privatizarea ºi, mai larg, crearea sectorului privat

constituie un mijloc pentru apariþia ºi consolidarea unei economii de piaþã,
cu avantajele evidente în raport cu o economie “planificatã”, centralizatã,
avantaje care se doresc concretizate într-un nivel de viaþã cel puþin decent
ºi, de ce nu, în perspectivã, la nivel vest-european.

Privatizarea presupune câteva etape distinctei
− concepþia, legislaþia aferentã;
− programul concret;
− criteriile de selecþie a întreprinderilor ce urmeazã a fi privatizate;
− expertiza contabilã a întreprinderilor;
− evaluarea ºi reevaluarea întreprinderilor;
− diagnosticarea situaþiei financiar-economice;
− restructurarea întreprinderilor (dacã este cazul);
− decizia de vânzare (momentul vânzãrii);
− publicitatea în vederea vânzãrii;
− modalitatea de vânzare ºi vânzarea efectivã;
− urmãrirea condiþiilor “après-vente” impuse eventual cumpãrãtorului.
Toate etapele acoperã fiecare în parte un domeniu specific de

cunoºtinþe pentru care existã societãþi, bãnci, experþi strict specializaþi.
Încurajarea liberei iniþiative nu are în vedere amestecul direct al

statului în conducerea ºi activitãþile întreprinderilor nou create (private).
Intervenþia guvernului prin agenþia noastrã are în vedere crearea ºi

dezvoltarea unui sistem de reglementãri financiare, bancare, sociale, bazat
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pe un cadru legislativ adecvat, care sã favorizeze dezvoltarea agenþilor
economici privaþi în care noi vedem un motor economic potenþial.

Un astfel de sistem cuprinde:
− identificarea activitãþilor din sfera producþiei ºi serviciilor, care sunt

acut deficitare din punct de vedere cantitativ ºi/sau calitativ;
− acordarea de facilitãþi speciale pentru aceste activitãþi, avându-se

în vedere sistemul de impozitare pe circulaþia mãrfurilor (în
perspectivã taxã pe valoarea adãugatã), taxe vamale etc.;

− garantarea creditelor în baza unui fond special creat;
− crearea unui fond de încurajare a “ideilor” provenite din sectorul

privat;
− constituirea de centre teritoriale de consultanþã ºi servicii în

sprijinul întreprinzãtorilor privaþi;
− introducerea sectorului privat în acordurile comerciale ale

României cu alte þãri ºi negocierea unor facilitãþi;
− încurajarea dezvoltãrii relaþiilor directe între unitãþile, asociaþiile

întreprinzãtorilor privaþi ºi organismele strãine, naþionale, regionale
sau internaþionale similare.

În diversitatea preocupãrilor sale ºi din dorinþa de a avea o bazã
documentarã cât mai largã cu privire la multiplele aspecte ale activitãþii de
privatizare, ANP & DIMM au iniþiat, împreunã cu AROMAR ºi Camera de
Comerþ Româno-Americanã, un seminar de specialitate, care a avut la bazã
practica îndelungatã a unor specialiºti americani în domeniu. Elaborarea
concretã a tematicii seminarului a urmãrit atingerea tuturor laturilor legate
de problematica deosebit de vastã a privatizãrii, astfel ca factorii interesaþi
din þara noastrã sã dispunã de informaþii cât mai complete legate de
aceastã acþiune.

În final, a rezultat un bogat material care cuprinde atât considerente
de ordin general, ce se adreseazã îndeosebi factorilor de decizie la nivel
macroeconomic, cât ºi considerente de ordin microeconomic, ce se referã la
practica concretã de privatizare a unei unitãþi economice. Astfel, dintre
considerentele cu caracter macroeconomic sunt de remarcat cele
referitoare la formele legale care trebuie sã stea la baza acþiunii de
privatizare, factorii care pot atrage investitori strãini în organizarea ºi
desfãºurarea unei activitãþi economice în þara noastrã, condiþiile ºi formele
practice ce trebuie îndeplinite atunci când se hotãrãºte privatizarea unor
unitãþi de stat, rolul sistemului bancar-financiar ºi relaþiile acestuia cu agenþii
economici în procesul de privatizare etc. Deosebit de interesante sunt



99

informaþiile primite cu privire la modul ºi importanþa evaluãrii reale a
patrimoniului ºi stãrii generale a întreprinderii ce urmeazã a se privatiza,
modul cum se pregãteºte întreprinderea pentru privatizare, organizarea
planicã ºi contabilã a activitãþii întreprinderii private, rolul telecomunicaþiilor
ºi al informãrii operative asupra tuturor factorilor care influenþeazã
activitatea economicã, formele ºi condiþiile în care se pot crea societãþi
mixte etc. De asemenea, mai sunt de menþionat ºi alte probleme la care s-
au primit rãspunsuri largi, cum ar fi cele referitoare la condiþiile în care se
poate realiza convertibilitatea leului, obþinerea clauzei naþiunii celei mai
favorizate, modul de soluþionare a problemelor legate de folosirea valutei
convertibile în condiþiile în care partenerii români nu dispun de aceasta, la
formele de conducere a societãþii etc.

Caracterul practic ºi noutatea problemelor discutate, originalitatea
soluþiilor prezentate ºi concluziile rezultate din dialogul purtat de specialiºtii
români cu cei americani au generat un interes deosebit, ceea ce a condus
la elaborarea prezentului material sintetic, în care am inclus intervenþiile
specialiºtilor americani, întrebãrile ºi rãspunsurile primite. Trebuie însã sã
atragem atenþia asupra faptului cã, la definitivarea redactãrii materialului
final, s-a urmãrit – în principal – menþinerea mesajului economic al autorului.
Din aceastã cauzã, în unele locuri se pot întâlni expresii sau formulãri mai
puþin uzitate în limba românã. Sperãm cã specialiºtii vor putea desluºi
sensul exact al formulãrilor respective.

Lucrãrile Seminarului au fost conduse de dl secretar de stat Petru Terzi.
Coordonarea întregii activitãþi legate de organizarea Seminarului s-a

realizat de un colectiv al Agenþiei Naþionale pentru Protejarea ºi Dezvoltarea
Industriei Mici ºi Mijlocii, condus de domnii:

Radu Emilian – director general al Direcþiei Generale de Relaþii
Internaþionale;

Langu Olimpiu – director general al Direcþiei Generale de privatizare
ºi dezvoltare a industriei, comerþului ºi serviciilor;

Gherbea Mihai – director general adjunct al Direcþiei Generale de
Coordonare, Îndrumare ºi Control.

De asemenea, înainte de a trece la tratarea materialului de fond,
dorim sã prezentãm specialiºtii americani care au onorat, prin prezenþa lor,
seminarul nostru.

Dl MARK MEYER
Preºedinte al Camerei de Comerþ Româno-Americane. ªi-a obþinut

licenþa în drept la “Harvard School”, de unde a primit o bursã pentru a-ºi
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continua activitatea de cercetare ºtiinþificã în drept constituþional la “St.
John's University School of Law”.

Are o bogatã experienþã teoreticã (ca asistent universitar la
Facultatea de Drept din Boston) ºi practicã (ca avocat la Baroul de Avocaþi
din New York ºi ca membru al Comitetului de Directori al mai multor
companii publice ºi private).

Este reprezentantul firmei “HALL, DICKLER, LAWLER, KENT &
FRIEDMAN”, pentru Europa Centralã ºi Uniunea Sovieticã, acordând
asistenþã de specialitate firmelor multinaþionale cu sediul în Finlanda, Marea
Britanie, Elveþia, Germania ºi Japonia, precum ºi firmelor comerciale din
România ºi URSS.

Cu ajutorul colaboratorilor sãi, acordã consultanþe firmelor americane
în afacerile acestora cu þãri din Europa Centralã ºi URSS.

Dl DANIEL GRINDEA
Preºedintele Camerei de Comerþ Româno-Americane. Este licenþiat

în ªtiinþe Economice ºi Drept. Dispune de o bogatã experienþã teoreticã ºi
practicã la nivel naþional (micro ºi macroeconomicã), precum ºi la nivel
internaþional.

A desfãºurat o largã activitate teoreticã, ca profesor asociat, profesor
plin, profesor invitat la diferite instituþii de învãþãmânt superior (în România,
în Franþa, la Institutul Internaþional de Planificare pentru Educaþie –
UNESCO, la ªcoala Superioarã de ªtiinþe Comerciale din Argeº).

Este membru al unor importante organisme internaþionale: Comitetul
de Studii Economice Asiatice, Comitetul Economic Consultativ al Institutului
Internaþional de Finanþe, Comitetul Onorific al ªcolii Superioare de ªtiinþe
Comerciale Argeº, Asociaþia Naþionalã a Economiºtilor, Asociaþia
Internaþionalã pentru Cercetarea Venitului ºi Bunãstãrii.

Are o impresionantã experienþã practicã, deþinând diferite funcþii im-
portante, atât în România (la Comitetul de Stat pentru Planificare, Ministerul
Finanþelor, Consiliul ªtiinþific al Oficiului Central de Statisticã), cât ºi în
strãinãtate (Banca Naþionalã Republicanã – New York). A scris ºi publicat
numeroase articole ºi cãrþi în domeniul macroeconomiei, a susþinut lucrãri
ºtiinþifice la conferinþe ce au avut loc în SUA, Franþa, Suedia, Irlanda etc.

În 1989 a primit premiul întâi pentru cercetare economicã al
Ministerului Educaþiei – România.

Dna JUDITH PLATT
Vicepreºedinte ºi director al Camerei de Comerþ Româno-Americane,

cu atribuþii speciale în probleme de privatizare.
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A absolvit Facultatea de drept de la Universitatea “Pace” ºi a obþinut
diploma de absolvire a Asociaþiei Avocaþilor din New York. În plus, a obþinut
gradul de “Maestru al Artei” în literatura francezã la Universitatea Harvard ºi
este absolventã “magna cum laudae” a Universitãþii “Cornell”.

Experienþa sa este în domenii ca: asistenþã în industria mijloacelor de
comunicare în probleme de dezetatizare a staþiilor de radio ºi televiziune,
ziare, reviste ºi alte drepturi de publicare ºi radiodifuzare; reprezentare a
diferitelor companii publice ºi private, societãþi mixte ºi alte întreprinderi
naþionale, transnaþionale ºi internaþionale într-o serie de probleme, inclusiv
tranzacþii comerciale, fuzionãri, achiziþii, plasamente private, oferte publice
iniþiale sau ulterioare de garanþii ºi tranzacþii de “privatizare”. Recent s-a
specializat în probleme de privatizare, în cadrul procesului de dezvoltare a
economiei de piaþã din þãrile Europei Rãsãritene.

Dl ANDREU POPPER
Director general adjunct ºi prim-vicepreºedinte la “Credit Commercial

de France”.
Este licenþiat în studii economice. A studiat în România (Institutul de

Studii Economice), în SUA (New York University Graduate School).
Experienþa sa este amplã atât în plan teoretic, cât ºi practic. A depus

o bogatã activitate de cercetare ºtiinþificã la Institutul de Cercetãri
Economice din Bucureºti, care a fost apoi completatã de o intensã activitate
practicã la diferite bãnci din Statele Unite: Federal Reserve Bank, Chemical
Bank, Croker Bank International, Bank Leumi Trust Co., Credit Commercial
de France, unde a îndeplinit funcþii importante (secretar-asistent, prim-
vicepreºedinte, director).

În prezent este director la Corporaþia Financiarã Internaþionalã, o
filialã a CCF, ce se specializeazã în piaþa europeanã a efectelor publice.

Dl RAHON J. DE REYNA
Asociat General al firmei “Deloitte & Touche”.
Este absolvent al Universitãþilor Tulane ºi Miami, specializat în

sisteme ºi proceduri contabile.
Face parte din mai multe organizaþii profesionale: Asociaþia Naþionalã

a Experþilor Contabili (membru al Comitetului Director), Institutul American
al Experþilor Contabili Publici, fost preºedinte al Comitetului Contabil
Internaþional.

Este primul lector al Naþiunilor Unite în problema finanþelor ºi
contabilitãþii internaþionale, la Universitatea de Stat din Moscova.
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În rândul clienþilor firmei se numãrã: Sulzer Brother, Limited, Accor
SA, Pacific Dunlop, Advanced Semiconductor Materials, Catholic Relief
Services, Norsk Hydro SA, Montedison SPA.

DI AMORY HALL
Vicepreºedinte al firmei “HILL AND KNOWLTON” New York.
Este licenþiat în studii comerciale: mijloace de informare în masã,

reclamã, marketing.
Are o bogatã experienþã practicã în privatizare, oferte internaþionale

de vânzare, oferte publice, fuzionãri cu societãþi strãine prin cumpãrare,
mijloace de informare în masã.

În cadrul firmei “Hill and Knowlton Inc.” s-a specializat în finanþe
internaþionale ºi mijloace de comunicaþie, în special în privatizãri
guvernamentale ºi în asistenþã acordatã companiilor ce acþioneazã pe piaþa
liberã în vederea participãrii lor la restructurarea economicã. Partenerii sãi
sunt companii multinaþionale din SUA, Europa ºi Asia ºi societãþi mixte din
Europa Rãsãriteanã.

Dna LUMINIÞA SAVA
Preºedinte la “SAVA” – filialã a “YOUNG & RUBICAM”.
Are douã licenþe: în management, obþinutã la Universitatea Columbia

din New York, ºi în electronicã industrialã, obþinutã la Institutul Politehnic
Bucureºti. Are o largã experienþã în afaceri cu produse industriale, bunuri de
larg consum, asistenþã financiarã la nivel naþional ºi internaþional, obþinutã
din participarea la încheierea a peste 30 de tranzacþii internaþionale care au
adus un venit de peste 260 milioane dolari.

Aceastã experienþã a fost acumulatã în timpul unei activitãþi intense
ca director de finanþe la “Tambrands Inc”, vicepreºedinte la “Chase
Manhattan Bank”, ca director al Departamentului de Dezvoltare la “General
Electric”.



CONSOLIDAREA LEGALÃ
A PROCESULUI DE PRIVATIZARE

dl Mark MEYER

În expunerea mea aº dori sã mã opresc asupra suportului legal al
procesului de privatizare ºi a diferitelor aspecte ale acestuia.

Investiþiile care se fac cãtre o economie de piaþã în þãrile est-
europene lasã lumea perplexã. Este nevoie de mãsuri legale, care pornesc
de la conceptele fundamentale ale creãrii ºi transformãrii proprietãþii private,
care au în vedere susþinerea unei noi realitãþi economice. Este vorba de
probleme comerciale ºi de muncã pe care se sprijinã, de fapt, investiþiile
într-o economie de piaþã. Pentru a face posibilã prognozarea ºi asigurarea
dezvoltãrii proceselor de privatizare este nevoie de restructurarea întregului
proces de business. Principala problemã juridicã, chintesenþa acestor lucruri
din România, ca ºi în alte þãri din Europa Centralã, este stabilirea deplinã ºi
completã a dreptului particular asupra proprietãþii. Pentru a crea un corpus
sistematic ºi legislativ organizat pentru ca fiecare participant la o nouã
economie, de piaþã, sã poatã în mod eficient ºi efectiv sã participe, este
nevoie de un sistem juridic care sã faciliteze tranzacþiile caracteristice dintr-
o economie de piaþã. Vânzãrile, procesele financiare, vânzarea de licenþe
º.a.m.d., fuzionarea de întreprinderi, achiziþia de acþiuni în sistemul public ºi
de proprietate publicã ºi particularã, toate au în vedere crearea, dezvoltarea
ºi revizuirea unui sistem legal comprehensiv, care va încorpora urmãtoarele
îndatoriri privind România:

1) stabilirea unui cadru legal ºi constituþional pentru drepturile asupra
proprietãþii;

2) transferarea proprietãþii, a drepturilor de proprietate;
3) stabilirea unui cadru legalizat adecvat pentru întreprinderile de stat;
4) stabilirea unui cadru juridic pentru cooperare, parteneriat ºi existenþa

altor întreprinderi, formarea ºi dezvoltarea acestora într-o economie
de piaþã, precum ºi dezvoltarea unui corpus necesar pentru parteneriat;

5) revizuirea legilor civile pentru rezolvarea conflictelor ºi practicarea
arbitrajului necesar, precum ºi dezvoltarea unor noi mecanisme
pentru emiterea de decizii ºi rezolvarea acestora;

6) dezvoltarea unui corpus de legi privind falimentul;
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7) promulgarea de legi care privesc managementul, precum ºi drepturile
privind forþa de muncã. În cazul legislaþiei legate de drepturile de
proprietate, avem în vedere ºi drepturile la patente ºi mãrci comerciale;

8) fixarea sistemelor de impozitare.
Existã aspecte importante legate de aceastã problemã cu care se

confruntã România.
Prin privatizare, în contextul seminarului nostru, noi înþelegem

transferul dreptului de proprietate al unei întreprinderi de stat în domeniul
privat, pentru a crea noi forme de întreprinderi cu rãspundere comunã.

O altã formã de privatizare este cea în care apar deþinãtorii de acþiuni
în întreprinderi cu rãspundere comunã, sub formã de întreprindere comunã,
cu proprietate comunã.

Prin eforturile fãcute, Polonia, Ungaria ºi alte þãri socialiste au dorit
sã-ºi restructureze sectorul lor de stat în sector particular. Sigur cã ei s-au
concentrat asupra unor agenþi economici existenþi în þara lor, dar au ajuns la
probleme destul de critice în acest domeniu. Clarificarea drepturilor de
proprietate în contextul privatizãrii în aceste þãri europene a ridicat o serie
de probleme complexe. În primul rând, legiferarea; legile care trebuie sã
asigure aceastã privatizare, sã denaþionalizeze proprietãþile, sã se creeze
proprietãþi cvasiparticulare sau complet particulare. Noi avem în vedere cã
acest lucru se poate face fie printr-o agenþie care sã se ocupe direct de
aceastã problemã, fie prin aºa-zisele tranzacþii de privatizare. În acest
context, aº putea spune cã în România este clarã aceastã problemã a
transferãrii drepturilor de la stat la particular. O problemã dificilã pentru
investitorii strãini, pentru potenþialii investitori, adicã pentru întreprinzãtorii
vestici care cautã sã transfere fonduri într-o întreprindere particularã din
România, este întrebarea care apare: “Cine deþine aceastã entitate, aceastã
întreprindere în România?” adicã cine are dreptul sã vândã aceastã
întreprindere? Singura problemã este dacã acest drept trece la cumpãrãtor
sau la investitor ºi dacã acest drept este asigurat, deci dacã achiziþionarea
acestui drept este valabilã, este legalã ºi cum se face practic acest lucru.
Dificultatea în crearea acestor drepturi de proprietate va fi evidentã mai ales
atunci când va apãrea aºa-zisa jurisprudenþã din România. Deoarece
jurisprudenþa din România se dezvoltã, vor apare elemente care vor duce
spre un rezultat deosebit. O serie de factori acþioneazã pentru rezolvarea
problemei, dar niciunul dintre aceºti factori nu are încã puterea de a
substitui legea proprietãþii. În Statele Unite legea proprietãþii sprijinã dreptul
de proprietate.
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Pentru a ilustra concret cum este sprijinit dreptul de proprietate în
Statele Unite, am sã vã dau un exemplu. În 1805, un tip numit Piersen ºi-a
adunat toþi câinii de vânãtoare, a spus cã “vulpile sunt ale noastre” ºi noi
trebuie sã le vânãm. Se punea totuºi problema: ale cui sunt vulpile care se
aflã pe teritoriul public? Unii susþineau cã vulpile sunt ale proprietarului
terenului, alþii susþineau cã ele sunt ale celui care le-a împuºcat. Potrivit
Deciziei Tribunalului Suprem, vulpile aparþineau celui care le-a împuºcat în
fapt, considerându-se cã proprietatea asupra unui animal sãlbatic nu poate
fi decât a aceluia care îl împuºcã. Aceastã poveste ne va ajuta sã înþelegem
istoricul acestor legi asupra structurilor legale referitor la proprietate. Dacã
ne întoarcem la secolul al VI-lea, vedem instituþiile justiniene privind
proprietatea asupra animalelor. Rãnirea mortalã a unui animal poate sã
ducã la o discuþie juridicã privind proprietatea ºi dreptul asupra proprietãþii ºi
implicarea oamenilor în proprietate. În judecarea situaþiei nu trebuie sã se
dea naºtere la surse de litigii ºi de neînþelegere. Oricât ar fi de ciudat,
comportamentului dl Piersen în toatã situaþia arãtatã, fapta sãvârºitã nu a
produs daune din punct de vedere legal. Examinând neînþelegerea ivitã,
Asociaþia Juridicã din New York a întrebat urmãtoarele: cine va avea
responsabilitatea asupra unei haite de lupi care ar putea sã atace patrupedele
vulpi ºi sã foloseascã diverse stratageme pentru epuizarea resurselor fizice
ale lor º.a.m.d., ducând în cele din urmã la moartea vulpilor? Este o
problemã tot de proprietate, ºi proprietatea asupra animalelor sãlbatice se
pune în perspectiva procesului care se intenteazã celui care a produs
dauna. Este intenþia de convertire a unei situaþii cu altã situaþie.

Ce vreau de fapt sã spun? S-a demonstrat în mod grafic cã este
nevoie de un corpus legal într-un cadru stabilit pentru a face faþã unei
nesfârºite situaþii în care se vor afla investitorii occidentali. Aceºti investitori
occidentali, în toate þãrile est-europene, inclusiv în România, trebuie sã ºtie
cine sunt proprietarii vulpilor, ce drepturi au aceºtia asupra vulpilor înainte
de a investi, dacã pot sã le vândã liber, ce restricþii au, ce restricþii li se
impun asupra proprietãþii vulpilor etc.

Constituþia Statelor Unite s-a preocupat la fel de mult atât de
drepturile de proprietate, cât ºi de drepturile de libertate politicã. Nu putem
pune problema dezbaterilor constituþionale care au avut loc în 1787 la
Philadelphia privind elaborarea Constituþiei, fãrã a avea în vedere cele douã
lucruri. Membrii convenþiei care se reuniserã acolo în spiritul timpurilor, au
pus ambele probleme în mod egal; cadrul constituþional prevedea o
categorie sistematicã de apãrare a drepturilor asupra proprietãþii. Acest
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lucru, de fapt, se ºi cuvenea sã fie astfel formulat pentru cã filosofii de
formaþie, precum britanicul John Lock în sec. XVIII, erau de pãrere cã
protecþia asupra proprietãþii este una dintre preocupãrile principale, dacã nu
chiar principala preocupare a guvernelor moderne. Cât priveºte interesele
asupra proprietãþii, acestea sunt interese legitime ale oricãrui sistem de
guvernare. Este normal ca partidele politice din 1780 sã se preocupe de
promovarea acestor drepturi. James Madison, care este unul dintre cei care
au contribuit direct la formularea Constituþiei, primul judecãtor al Statelor
Unite, precum ºi Alexander Hamilton, fost prim-secretar al Trezoreriei
Statelor Unite, ca ºi alte personalitãþi din Federaþia Statelor Unite, adicã
reprezentanþi federali, au spus urmãtoarele:

Madison, citez: “cei care deþin ºi cei care nu deþin proprietate vor avea
totdeauna interese diferite într-o societate, cei care sunt creditori ºi cei care
sunt datornici vor avea interese diferite”. Nu vor putea avea aceleaºi
interese cei care au industrii, manufacturi, cu cei care au aceleaºi
proprietãþi. Se vor crea deci interese diferite ºi oamenii se vor împãrþi în
clase diferite. Ei vor fi motivaþi de diverse sentimente, de diverse porniri.
Reglarea acestor interese diferite ºi divergente este sarcina principalã a
legislaþiei moderne ºi implicã spiritul de cooperare în operaþiile necesare pe
care guvernul trebuie sã le conducã în viitor. Clarificarea drepturilor asupra
proprietãþii cere, evident, mai mult decât o singurã rundã de clarificare a
legislaþiei. În mãsura în care procesul de privatizare în România va duce la
perspective frumoase pentru investitorii strãini, este nevoie de identificarea
proprietarilor, de identificarea celor care deþin proprietatea, fãrã ca alte
unitãþi sau persoane sã prezinte pericole asupra proprietãþii acestora. În
mãsura în care investitorii vor putea, în perspectivã, sã-ºi dea seama în ce
situaþie se aflã – cât vor putea sã aibã în proprietate ºi cadrul legal în care
va fi proprietatea completã asupra unei unitãþi, sau dacã pot sã vândã
unitatea respectivã - curajul lor va fi mai mare ºi iniþiativa deplinã. Toate
acestea sunt lucruri care trebuie lãmurite din start.

Procesul de privatizare va da ocazia unei evoluþii mai lente în
România, mai netede decât s-a întâmplat în alte þãri cu orientare socialistã.
Apoi, ºtiind situaþia de astãzi din România, trebuie sã ne asigurãm cã
proprietatea privatã devine o realitate. Într-o economie de piaþã, proprietarul
nu trebuie sã fie supus unor procese inechitabile din partea statului.
Proprietatea nu trebuie sã fie zãgãzuitã. De exemplu, dreptul de proprietate
nu dã nimãnui dreptul ca sã nu foloseascã acest drept. Nu este un simplu
joc de cuvinte! În Statele Unite existã sistemul de comunicaþii care permite
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ca întreprinderile private, particulare, sã se dezvolte dupã propriile lor
statute. Investitorii trebuie sã fie totdeauna asiguraþi asupra unui cadru legal
constituþional care trebuie sã existe ºi sã fie respectat în România, ca
dreptul investitorilor sã fie asigurat, sã fie protejaþi. Ei trebuie sã înþeleagã
care sunt acele drepturi pe care le au dacã vin ºi investesc în România.

Aº dori sã vã menþionez ºi un alt caz. În colocvialismul american este
un caz de bazã care permite înþelegerea problemei. În 1887 exista în statul
New York un producãtor de margarinã din Brooklyn, numit M. March. Se
pare cã în 1884 legislaþia împiedica vânzarea margarinei. Dl March a fost
arestat pentru cã a vândut margarinã. Sigur cã nu se punea problema ca cei
care au cumpãrat margarinã sã fi ºtiut cã nu e voie sã cumpere margarinã
pentru cã era anunþat peste tot cã se vinde margarinã. Cu toate acestea, dl
March a fost arestat în baza legii care prevedea o excepþie referitoare la
desfacerea produselor lactate. Cu aceastã ocazie s-a constatat cã rezultatul
neînþelegerii reprezintã un dar al progresului în ºtiinþã; cã existã o anumitã
carne de vacã, grãsime ºi altele care sunt substanþe considerate ca
înlocuitori ai produselor lactate ºi care se produceau la costuri mult mai
mici, ceea ce permitea cumpãrarea de cãtre cei care nu-ºi permiteau sã
cumpere produse lactate originale. Deci acesta era acuzat de crimã pentru
cã vindea un produs care era interzis ºi cã a investit capital în aceastã
activitate comercialã. Curtea a judecat în felul urmãtor: singurul obiectiv al
acestei acþiuni era cã trebuiau sã se protejeze produsele lactate împotriva
tuturor articolelor ieftine sau substituenþi folosiþi în producþia de lactate.

Deci termenul de libertate, aºa cum este protejat de Constituþie, nu
reprezintã o constrângere fizicã a unei persoane cum este cetãþeanul. Se
considerã cã acest termen cuprinde drepturile omului de a fi liber, de a se
bucura de toate facultãþile cu care el a fost înzestrat de creator, cu condiþia
sã þinã cont de acele restricþii care au fost impuse de lege. Deci dreptul de
libertate este dreptul omului de a-ºi exercita facultãþile pe care le are pentru
a-ºi sprijini viaþa.

Întorcându-mã la economia de piaþã unde este nevoie de sprijin
constituþional, afirm cã nu se poate ca legislaþia sã nu sprijine dreptul
asupra proprietãþii fiecãrui individ. Cadrul de protecþie constituþionalã
supremã trebuie sã prevadã ºi drepturile asupra proprietãþii. Din experienþa
tuturor þãrilor care înainte au fost socialiste s-a desprins faptul cã, în ceea
ce priveºte privatizarea, în perioada de tranziþie cãtre o economie de piaþã,
a fost crearea unui ansamblu legislativ-constituþional pe baza a mai mult
decât o singurã legislaþie. Dincolo de perspectiva academicã ºi teoreticã,
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rãspunsul particular, concret, al experienþei cu care se confruntã România
în procesul de privatizare, de trecere din proprietatea de stat în proprietatea
privatã, este cã acesta va duce în mod necesar la crearea unei legislaþii ºi
la dezvoltarea unui corpus care sã sprijine concret legile comerciale de care
va fi nevoie, dupã cum vom discuta în scurt timp. Acest lucru va arãta
alegerea, opþiunea pe care a fãcut-o România însãºi pentru trecerea cãtre o
economie de piaþã, ea va trebui sã fie în concordanþã cu politica
româneascã, cu necesitãþile ºi cerinþele poporului român.

În perioada ce va urma dupã anul 1990, acest cadru legal va fi
definitivat ºi modelat, potrivit necesitãþilor. Ne vom pune de acord cu
experienþa americanã, considerând cã viaþa unei legi depinde doar de
experienþa cu care se confruntã. Experienþa iniþialã pe care o avem acum în
România privind privatizarea trebuie sã ducã la un cadru constituþional ºi
legal care sã fie implementat în România de astãzi.

Din dezvoltarea drepturilor comerciale se naºte competiþia. Armele
competiþiei într-o economie de piaþã se gãsesc în profesiunile, în meseriile
din domeniul serviciilor, cât ºi în zona legislativã, juridicã, adicã între
avocaþi. Trebuie deci sã examinãm ºi aceastã categorie. Avocaþii sunt
necesari în întreaga noastrã activitate. S-a fãcut o abordare în aceastã
problemã de cãtre un guvern ºi s-a vãzut cã, în 1864, în Statele Unite, s-a
dat un decret care prevedea apariþia în tribunalele noastre a unui distins
domn avocat, care putea sã facã din alb negru ºi din negru alb. Dar acest
lucru nu mai este posibil. Din 1864 încoace s-a abolit aceastã posibilitate ºi
nici pânã în ziua de astãzi nu s-a revenit asupra ei.

Deci, într-o economie de piaþã, fiecare are dreptul de a-ºi exersa
aceste drepturi, fiecare trebuie sã ºtie care sunt drepturile sale, care sunt
regulile prin care se joacã jocul respectiv. Pe mãsurã ce se dezvoltã ºi se
deschide economia, devin tot mai complexe ºi regulile acestui joc. De
aceea, avocaþii sunt o componentã absolut esenþialã în desfãºurarea
acestui proces, în implementarea legalitãþii respective, în cunoaºterea
acesteia, în aplicarea ei.

În sistemul de pânã acum, în care nu exista competiþie, unde nu
exista concurenþã, necesitãþile erau dictate. Regimul trecut limita eficienþa
avocaþilor, ba chiar le lua dreptul de a-ºi exersa în mod legal puterea pe
care trebuiau sã o aibã. Probabil cã Ceauºescu semãna cu Henric al IV-lea
a lui Shakespeare, care a decis cã primul lucru pe care trebuia sã-l facã
este sã omoare avocaþii. Dar, în momentul în care introducem concurenþa,
competenþa ºi ne interesãm de drepturile competitive, avem nevoie de
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profesioniºti; fãrã un cadru legal ºi profesioniºti cu experienþã, nu se poate
face nimic.

Existã în acelaºi timp o credinþã comunã în þãrile care pânã mai ieri
erau comuniste, anume cã se pot folosi diverse contracte în diverse situaþii.
Nu este adevãrat. Chiar ºi variaþiile subtile într-o tranzacþie pot schimba
termenii, clauzele contractului. Sigur cã se pot folosi aceleaºi contracte în
situaþii care se repetã; dar, de fiecare datã, într-o economie de piaþã este
nevoie de o întreagã “sofisticãrie” economicã. Dacã vreþi ca întreprinderile
româneºti sã aibã succes în tranzacþiile lor, aceste întreprinderi trebuie sã
cunoascã tehnica juridicã, avocãþeascã, sã-ºi apere ºi sã-ºi protejeze
propria lor proprietate ºi propriile investiþii.

România poate ºi va deveni o naþiune importantã pentru cã aveþi
resurse naturale, nu aveþi datorii externe, este o plãcere sã trãim în aceastã
þarã. Apoi, farmecul personal al oamenilor sunt tot atâtea bunuri. Dar nu
puteþi intra în lumea economiei vestice dacã nu dezvoltaþi în mod eficient
aceste tehnici cu aceste posibilitãþi pe care le aveþi.



PROGRAM GENERAL DE PRIVATIZARE

prof. dr. Daniel GRINDEA

Este o deosebitã plãcere pentru mine de a fi din nou în România ºi de
a prezenta referatul care se ocupã de problema-cheie a perioadei de
tranziþie la o economie de piaþã: problema privatizãrii întreprinderilor de stat.

Nu este niciun secret cã, pentru a face privatizarea într-o economie
atât de lovitã de o conducere despoticã ºi incompetentã, se cer mobilizate
resurse financiare imense, ce depãºesc considerabil mijloacele interne
existente actualmente în România.

Iatã de ce participarea capitalului strãin la refacerea economiei
româneºti este o condiþie esenþialã pentru aceastã perioadã.

Dacã ar trebui sã enumerãm, pe scurt, raþiunile pentru care unii
întreprinzãtori strãini ezitã sã facã investiþii în România – lãsând deoparte
unele aspecte politice cu caracter temporar – ele ar fi, în linii generale,
urmãtoarele:

− lipsa de claritate asupra definirii legale a proprietãþii private,
posibilitatea reclamãrii ei în viitor de un alt proprietar, de ce
obligaþii este grevatã etc.;

− lipsa de informaþii statistice corecte în domeniul economic, social ºi
financiar, ca, de exemplu: rata inflaþiei, metodele de evaluare a
proprietãþii ce se privatizeazã etc., care sã permitã elaborarea unor
judecãþi privind decizia de investiþie;

− în ce mãsurã este realist cursul oficial de schimb al monedei
naþionale ºi ce stimulente se pot oferi privind repatrierea capitalului
ºi a profitului, precum ºi sistemul de impozite, care sã facã mai
atractivã investiþia în România decât în altã parte;

− modul de neutralizare a factorului birocratic, ce poate afecta
negativ iniþiativa investitorului strãin, mobilitatea lui de acþiune ºi
expansiunea pe care o are pe alte pieþe;

− programul general al privatizãrii, care sã dea credibilitatea
necesarã cã trecerea la o economie de piaþã rãmâne sarcina
centralã a guvernului.

Asemenea întrebãri necesitã rãspunsuri satisfãcãtoare ºi sper ca ele
sã fie formulate ºi în cursul acestui seminar.
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Eu voi încerca sã abordez ultima problemã, cea privind programul
general de privatizare, prin prezentarea unei propuneri personale pe care o
supun discuþiei.

Din punct de vedere metodologic, douã întrebãri fundamentale se
ridicã în legãturã cu privatizarea, ºi anume: cu ce sã începem ºi de unde sã
începem acest proces complex.

În ce priveºte cu ce sã începem, cred cã nu avem multe alegeri.
Trebuie introdus alfabetul economiei de piaþã, total mutilat în trecut. ªi
elementul lui esenþial este preþul, format pe baza cererii ºi ofertei libere ºi
care poate fi influenþat, dar nu decretat, printr-o serie de mecanisme de
ordin monetar, financiar, bugetar, prin politica de credite, vamalã ºi valutarã.

Fãrã a diminua dificultãþile pe care le ridicã problema cu ce sã înce-
pem, experienþa din alte þãri, ca, de exemplu, Germania dupã rãzboi, aratã
cã mânuirea inteligentã a acestor mecanisme poate nu numai restaura într-
un termen relativ scurt o economie de piaþã, dar o ºi face foarte prosperã.

În cazul economiilor centralizate, totalitare, ce au apãrut ºi funcþionat
dupã al doilea rãzboi mondial, când practic întreaga avuþie a þãrii a fost
naþionalizatã, pentru renaºterea lor un nou element se cere introdus în
execuþie, ºi anume privatizarea.

Acest nou element este atât de covârºitor pentru viitoarea creºtere a
producþiei ºi productivitãþii, încât el dicteazã mai mult sau mai puþin ordinea
mãsurilor ce se impun pentru restaurarea unei pieþe libere.

Problema de unde sã începem procesul privatizãrii apare mult mai
complexã, punând în discuþie: direcþiile, formele ºi termenele în care acest
proces poate fi înfãptuit în mod optim.

Sã luãm, de exemplu, problema termenelor. Aceasta pune în discuþie
problema terapiei de ºoc ºi a terapiei graduale. Cred cã nu se poate da un
rãspuns aprioric privind alegerea. Numai condiþiile politice ºi economice
generale ºi situaþia existentã în diferite segmente ale economiei naþionale o
vor dicta.

În acest context, înainte de a-mi prezenta propunerile, aº dori sã
subliniez câteva aspecte legate atât de privatizare, cât ºi de terapia de ºoc.

În privinþa privatizãrii, soluþia mea nu este atât de generoasã, cum ar
fi aceea propusã acum o sãptãmânã la televizor, ºi anume sã se distribuie
gratuit întreaga proprietate de stat la populaþie.

Soluþia mea nu este nici atât de extremistã, de a considera cã trebuie
lichidate toate formele proprietãþii de stat, fiindcã în anumite sectoare în
toate þãrile occidentale este indispensabilã ºi am în vedere îndeosebi
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învãþãmântul, reþeaua sanitarã, instituþiile de culturã, o parte a infrastructurii
legate îndeosebi de transportul urban etc.

Ceea ce vreau însã sã subliniez în propunerea mea este cã
privatizarea presupune, în esenþã, conversiunea proprietãþii de stat în
proprietate personalã. Nu ºtiu care va fi ponderea regiilor autonome de stat
în totalul avuþiei naþionale a României, dar este clar cã aceastã schimbare
nu reprezintã o privatizare. Dacã ele sunt în pierdere, dar necesare
economiei în aceastã perioadã, consumatorul – respectiv populaþia – le va
acoperi, pe când la proprietatea privatã, acesta este riscul întreprinzãtorului.

De asemenea, trebuie subliniat cã problema liberalizãrii preþurilor
poate da efectul cuvenit dacã este însoþitã concomitent de procesul
privatizãrii, al creãrii proprietãþii personale.

Încercãrile din trecut, din unele þãri ca Iugoslavia ºi Ungaria ºi mai
recent în Polonia ºi URSS, de a se liberaliza preþurile fãrã a se trece în
acelaºi timp la o largã acþiune de formare a proprietãþii personale în
economie au înregistrat eºecuri binecunoscute.

Cred cã aici ar trebui trasã o primã concluzie, ºi anume cã
liberalizarea preþurilor ºi privatizarea, în sensul subliniat mai sus, sunt faþete
ale aceluiaºi mecanism: economia de piaþã.

Aici ajungem inevitabil la problema cum trebuie aplicatã terapia de
ºoc ºi terapia gradualã.

Sã presupunem aplicarea terapiei de ºoc privind liberalizarea
preþurilor într-un sector al economiei în care statul nu a reuºit încã sã
extindã suficient procesul privatizãrii. În acest caz, preþurile ºi, respectiv,
compensaþiile pentru protecþia socialã vor fi determinate în mare mãsurã
administrativ ºi, în plus, în condiþiile unui fond de mãrfuri insuficient pentru
aceste preþuri luate în calcule, apar ca decretate, ºi nu ca o expresie realã a
cererii ºi ofertei, care pot diferi substanþial.

Ceea ce doresc sã accentuez deci este cã ar trebui sã existe o relaþie
de echilibru, care trebuie respectatã permanent între liberalizarea preþurilor
ºi privatizare în fiecare segment al economiei. Decurge imediat de aici a
doua concluzie, ºi anume cã, în conformitate cu aceastã relaþie de echilibru,
mecanismul impune ca introducerea terapiei de ºoc în liberalizarea preþurilor
sã fie inevitabil însoþit de o terapie de ºoc în procesul privatizãrii în acel do-
meniu. Aceasta presupune, ca o acþiune concretã, punerea imediat în vânza-
re cãtre populaþie a acelor sectoare în care liberalizarea preþurilor va acþiona.

ªi aici ajungem la a treia concluzie: cã, date fiind condiþiile actuale
existente în economia României, terapia de ºoc nu poate fi extinsã, cum a
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fost, de exemplu, în cazul Germaniei de dupã rãzboi, la scara întregii
economii naþionale. Nemaivorbind de faptul cã Germania a avut – la acel
timp – spatele acoperit de planul Marshall.

Deci, în cazul Germaniei, pentru a avea succes la terapia de ºoc, ea
trebuie limitatã la sectoarele indiscutabil legate de interesele imediate ale
populaþiei. În acest sens, þinând seama, pe de o parte, de experienþa unor
þãri vecine, precum ºi de posibilitãþile limitate, pentru moment, de atragere a
capitalului strãin, propunerea mea este elaborarea unei terapii mixte,
combinând metode de ºoc ºi pe cele graduale.

Cred cã, în momentul de faþã, trebuie folositã terapia de ºoc
îndeosebi în întreprinderile mici ºi mijlocii de pânã la 500 de salariaþi din
domeniul agriculturii ºi, în general, al producerii ºi desfacerii bunurilor de
larg consum, atât sub aspectul privatizãrii, cât ºi ai liberalizãrii preþurilor ºi
de folosit instrumentele monetare ºi bancare pentru absorbirea excesului de
numerar ºi capitalizarea lui în producþia acestor bunuri, prin metode
stimulative de atragere ºi apoi de creditare.

Din ziare am aflat cã rezervele monetare ale populaþiei, la CEC ºi ca
sã zicem aºa, sub saltea, ar atinge 300 miliarde lei*. La noul curs oficial al
dolarului ar însemna peste 8,6 miliarde dolari ºi chiar dacã le-am transforma
la cursul negru ar atinge suma importantã de circa 3 miliarde dolari. Acestea
sunt resurse interne deosebit de importante pentru procesul de privatizare
la acest nivel.

Problema este dacã populaþia va fi interesatã sã-ºi dea concursul ºi
cred cã aceasta depinde numai de stimulentele ce vor fi puse în acþiune.

Terapia gradualã – în propunerea mea – intrã într-o etapã urmãtoare
în acþiune, pentru întreprinderile mari ºi foarte mari, dar aceasta nu exclude
sã fie folositã imediat dacã existã propuneri avantajoase din partea
investitorilor strãini.

O ultimã concluzie ce ar mai decurge din cele spuse pânã acum este
cã, oricât de paradoxal ar pãrea, trecerea la o economie liberã, necontrolatã
de stat, nu poate avea loc în România fãrã participarea directã a statului la
naºterea ei.

Statul trebuie sã creeze, în cel mai scurt timp posibil, cadrul legal
pentru desfãºurarea ei, sã-ºi denaþionalizeze proprietatea, sã-ºi formeze
urgent cadrele necesare care sã preia conducerea, sã introducã
stimulentele corespunzãtoare pentru ca aceastã mutaþie sã aibã loc fãrã
zguduiri, asigurându-ºi în acest sens consimþãmântul populaþiei.
                                                          
* La data seminarului, noiembrie 1990 (n.r.).
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Pentru aceasta, o deosebitã importanþã are nu numai echipa
guvernamentalã ce va orchestra acest proces, dar ºi fermitatea ºi energia
de care se va da dovadã, la toate nivelurile administraþiei de stat, în
încheierea lui cu succes. În acest sens, statul trebuie sã se sprijine pe
suportul organizaþiilor sindicale, profesionale, al opoziþiei politice etc.
interesate în apariþia unei economii libere de piaþã.

Statul, în aceastã nouã poziþie, se va transforma el însuºi într-un agent
al implementãrii democraþiei economice, total opus cu dirijismul din trecut.

În linii generale, secvenþele majore ºi durata mai mult sau mai puþin
necesarã creãrii cadrului economiei de piaþã ar fi:

1) Prima fazã aº denumi-o de documentare ºi propuneri cu caracter
strategic. În aceastã fazã vor trebui strânse toate informaþiile economice, fi-
nanciare, valutare etc. pentru a avea o imagine cât mai corectã cu ce pornim,
ce meritã sau nu meritã privatizat, ce tip de privatizare este preferabil, în ce
mãsurã este necesarã participarea strãinã, cum trebuie fãcutã evaluarea
patrimoniului etc. Unde este posibilã, evaluarea ar trebui fãcutã ºi în dolari.

Aceastã fazã include nu numai o culegere ºi o prelucrare serioasã a
datelor statistice – la care pot ºi ar fi de dorit sã fie antrenaþi studenþii ºi
eventual elevii din ultimele clase de liceu – dar îndeosebi interpretarea lor,
pentru a rãspunde cât de cât la întrebãrile menþionate mai sus.

La sfârºitul acestei prime faze, se impune elaborarea unor propuneri
privind întreprinderile care se recomandã pentru privatizare ºi luarea de
decizii cu privire la întreprinderile nerentabile sau pentru care continuarea
subvenþionãrii nu apare ca justificantã.

Pentru atingerea obiectivelor din prima fazã, cred cã ar fi necesare
circa 3-4 luni, dar aceastã perioadã poate fi scurtatã dacã unele acþiuni au
fost deja întreprinse.

2) A doua fazã, pe care am denumit-o de amplasare a mecanismului
pieþei ºi în cursul cãreia se vor ciocni, probabil, cele mai divergente interese
ce se cer reconciliate într-un mod democratic, reprezintã – în fapt – miezul
întregii operaþiuni. Aceastã fazã am divizat-o în douã etape, fiecare având o
duratã de circa 6-8 luni, termen ce poate fi, de asemenea, scurtat dacã
unele mãsuri propuse au fost introduse între timp.

În prima etapã a celei de a doua faze ar intra implementarea
legislaþiei care va trebui nu numai sã asigure existenþa proprietãþii private ºi
consolidarea ei, dar ºi punerea ei totalã pe picior de egalitate cu celelalte
forme de proprietate. Tot aici ar intra, de asemenea:

− elaborarea unui buget de stat care sã faciliteze procesul
privatizãrii;
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− organizarea sistemului monetar, bancar ºi valutar în vederea
restrângerii fenomenelor inflaþioniste ºi a retragerii excesului de
numerar de pe piaþã, evitând cu orice preþ mãsurile administrative
de confiscare;

− introducerea plãþii salariilor prin sistemul de cecuri ºi utilizarea lor
la bãnci pentru cheltuielile fãcute de populaþie, în mãsura în care
se asigurã echilibrul între încasãrile ºi plãþile de ºi cãtre populaþie,
soldul disponibil la bãnci devenind o sursã temporarã de finanþare;

− stabilizarea ºi reactualizarea minimului de salarii la anumite
intervale în conformitate cu o ratã realistã a inflaþiei;

− privatizarea, în aceastã etapã, îndeosebi a întreprinderilor mici ºi
mijlocii, cu pânã la 500 de salariaþi, îndeosebi în industria
producãtoare de bunuri de consum, servicii ºi agriculturã, utilizând
posibilitãþi de finanþare interne ºi externe;

− pentru creºterea interesului populaþiei de a lucra pe cont propriu ºi
a-ºi asuma avantajele ºi riscurile respective, trebuie utilizate cele
mai inventive stimulente de acordare a creditelor, de atragere a
rezervelor de numerar þinute sub saltea, de impozite etc.;

− clarificarea rolului Bãncii Naþionale ºi al Bãncii de Comerþ Exterior,
diversificarea bãncilor ºi stimularea apariþiei de bãnci particulare;

− îngheþarea emisiunii monetare;
− elaborarea politicii de credite ºi dobândã conform nevoilor

justificate ale sectorului privat ºi public;
− apelarea la credite externe – în aceastã etapã – în special de la

organizaþii financiare internaþionale (Fondul Monetar, Banca
Mondialã, Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare),
pentru a pregãti condiþiile ca, în viitoarea etapã, sã se apeleze la
marile bãnci comerciale din Occident;

− reexaminarea cursului valutar ºi a legislaþiei vamale conform noilor
obiective ale comerþului exterior ºi a zonelor libere ce ar trebui
create;

− introducerea unor cursuri diferite de schimb pentru operaþiuni
comerciale, repatrierea profiturilor ºi a capitalului, turism etc;

− atragerea investiþiilor strãine cãtre sectoarele cele mai sensibile în
conjunctura actualã în România, ca producerea bunurilor de
consum, acceptarea pe scarã largã ºi a exportului în devize libere
(acceptarea repatrierii unei pãrþi a beneficiului ºi a capitalului prin
obþinerea de devize la licitaþie);
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− permiterea salarizãrii parþiale în devize libere la întreprinderile cu
participare strãinã ºi la cele autonome producãtoare de devize;

− elaborarea Codului privind drepturile ºi îndatoririle salariaþilor ºi
patronilor, cu participarea organizaþiilor sindicale respective;

− în ce priveºte agricultura, paralel cu stimularea procesului de
privatizare, a reglementãrii circulaþiei pãmântului ºi a utilajului
agricol, este necesarã crearea unor importante stimulente
economico-financiare pentru sprijinirea migraþiei la sate, problemã
ce ar merita discutatã la masa rotundã;

− creºterea numericã a micilor proprietari agricoli, a micilor meseriaºi
particulari, a transportului particular auto, a micilor comercianþi etc;

− acceptarea unei creºteri temporare a preþurilor, dar care poate fi
contracaratã nu numai printr-un import masiv de bunuri de consum,
dar ºi prin intensificarea concurenþei între micii producãtori;

− elaborarea unui buget distinct, pentru asigurãrile sociale, pensii ºi
ºomaj, având în vedere posibilitatea apariþiei unor tensiuni sociale,
ºi ca viitoare surse de finanþare a privatizãrii ºi a emisiunii de acþiuni.

În aceastã etapã ºi probabil ºi în a doua, de o mare importanþã este
pregãtirea unor mãsuri economice pentru situaþii deosebite în procesul
implementãrii privatizãrii, precum ºi formarea unor rezerve largi, continuu
reîmprospãtate, de bunuri de consum. În acest context, meritã sã fie
analizatã cumpãrarea de pe piaþa internã a unor produse agricole cu plata
parþialã în dolari, revenind probabil mult mai ieftin decât importul lor.

A doua etapã a fazei secunde include continuarea intensivã a
procesului de privatizare prin extinderea lui la marile întreprinderi de stat ºi
creºterea eforturilor pentru atragerea de largi capitaluri strãine prin
stimulente speciale privind impozitarea, repatrierea fondurilor, garanþiile etc.

În aceastã a doua etapã trebuie urmãrite:
− sprijinirea bãncilor particulare atât în capitalã, cât ºi în restul þãrii;
− atragerea conducerii bãncilor în consiliile de administraþie ale

întreprinderilor ºi invers;
− interzicerea formãrii monopolurilor sau a cartelurilor;
− crearea treptatã a unei pieþe a capitalurilor, ca urmare a emisiunii

de acþiuni de cãtre întreprinderi, a bonurilor de tezaur;
− reînfiinþarea bursei de valori mobiliare ºi imobiliare ºi a altor

instrumente monetare de cãtre bãnci;
− începerea tranzacþionãrii înscrisurilor nominative de valoare primite

gratuit de populaþie, ce pot fi utilizate pentru cumpãrarea de acþiuni;
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− liberalizarea – în cea mai mare mãsurã – a sistemului de preþuri ºi
alinierea lui la nivelul preþurilor mondiale, prin folosirea unor
mecanisme economice ºi financiare;

− crearea condiþiilor pentru ca activitatea de comerþ exterior la nivel
de întreprindere sã devinã o realitate, ca întreprinderile particulare
de comerþ exterior sã poatã funcþiona cu, normal, obligaþia de a-ºi
menþine temporar conturile din Banca de Comerþ Exterior;

− întãrirea controlului asupra creditelor acordate întreprinderii de
cãtre bãnci (de stat sau particulare) pentru a apãra interesele
deponenþilor, a deþinãtorilor de acþiuni ºi a statului (când este
participant). Controlul se va referi însã numai la respectarea
legalitãþii operaþiunilor, ºi nu la aprobarea lor;

− sprijinirea apariþiei prin joint-venture a unor firme de asigurare ºi a
caselor de agenþi bursieri, atât pentru formarea de cadre naþionale
în aceste domenii, cât ºi pentru gãsirea de noi forme de atragere a
capitalului strãin;

− creºterea dobânzilor la depunerile CEC ºi corectarea lor continuã
pentru a fi cel puþin la nivelul ratei inflaþiei;

− introducerea unui sistem de contabilitate conform standardelor
internaþionale ºi constituirea unor birouri de experþi contabili, care
sã serveascã interesele investitorilor autohtoni ºi strãini.

3) Faza a treia aº numi-o de decolare ºi ar putea þine între 8 ºi 10
luni. În aceastã fazã vor fi deja amplasate principalele mecanisme ale
economiei de piaþã – cu posibile corecturi pe parcurs – ºi este de aºteptat o
reînviorare a creºterii producþiei ºi a productivitãþii, o importantã redistribuire
a forþei de muncã, o ajustare a consumului la nivelul producþiei ºi, probabil,
datoritã concurenþei reale, o scãdere a preþurilor ºi o îmbunãtãþire sensibilã
în situaþia ºomajului.

În aceastã fazã vor fi probabil necesare:
− reexaminarea – dacã mai este utilã – menþinerii unor subvenþii;
− încetarea totalã a intervenþiei statului în problemele de conducere a

întreprinderilor, cu excepþia unora de importantã strategicã naþionalã;
− acþionarea în direcþia reintegrãrii economiei româneºti în economia

mondialã ºi intensificarea eforturilor pentru obþinerea de noi ºi
importante investiþii strãine, precum ºi de credite comerciale
externe cu mari ºanse de succes, date fiind noile condiþii în care va
acþiona economia României;
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− reexaminarea structurii întregii administraþii de stat ºi pregãtirea
unei noi politici valutare care, alãturi de alte mãsuri, sã creeze
cadrul natural pentru trecerea la convertibilitatea monetarã.

Aº dori sã subliniez cã, aceste trei faze, cu etapele lor, nu pot fi
vãzute ca fiind despãrþite în mod rigid ºi numai necesitãþile de sistematizare
m-au condus la aceastã prezentare. Probabil cã realitatea practicã va
impune unele intersectãri între faze ºi perioade sau continuarea unor acþiuni
de la o fazã la alta, aceasta neafectând cadrul general prezentat.

Procesul de tranziþie în propunerea ce am fãcut-o se va extinde
probabil între doi ºi doi ani ºi jumãtate, dar anumite rezultate pozitive se vor
manifesta dupã circa un an sau un an ºi jumãtate.

Perioada de tranziþie la o economie de piaþã prin intermediul
privatizãrii are ºanse de succes, dacã în acelaºi timp sunt respectate
anumite principii de ordin practic, cum ar fi:

a) acþiunile ºi schimbãrile în vederea privatizãrii trebuie astfel desfã-
ºurate încât sã nu se opreascã activitatea economicã normalã a
întreprinderilor sau sã se deregleze activitatea economicã de
ansamblu. Aceasta presupune evitarea unor mãsuri extraordinare
(exceptând cazurile extreme), care ar perturba considerabil
procesul de formare a pieþei libere;

b) succesiunea acþiunilor necesare trebuie astfel gânditã încât sã se
evite modificãri premature care sã afecteze aplicarea unor mãsuri
ce trebuie luate în viitor;

c) întrucât privatizarea presupune un proces complex, dificil ºi de
mare rãspundere, efectul noilor acþiuni trebuie judecat nu dupã
rezultatele imediate; în general, este preferabilã evitarea
aprecierilor spectaculare;

d) desfãºurarea prin toate mijloacele – televiziune, radio, presã – a
unei educaþii economice de respingere a lozincilor demagogice
privind soluþii miraculoase peste noapte ºi, îndeosebi, a
aºteptãrilor dupã care amplasarea mecanismului ar duce automat
la rezolvarea problemelor complexe ale procesului de tranziþie.
Paralel cu introducerea lor, un rol hotãrâtor îl are elementul uman.

Educaþia economicã trebuie sã înlãture mentalitatea negativistã pro-
movatã în trecut privind întreprinzãtorul particular ºi profitul ºi sã se subli-
nieze importanþa lor economicã, dacã se desfãºoarã în cadrul legal. Trebuie
subliniat, în acest sens, imensul risc material ºi personal pe care între-
prinzãtorul particular ºi-l asumã, dacã judecata lui economicã este greºitã.
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Mentalitatea creatã dupã 40 de ani de economie centralizatã, potrivit
cãreia profitul trebuie sã-l aibã numai statul ºi sã-l iroseascã dupã cum se
ºtie, iar membrii societãþii sunt scutiþi de orice risc ºi lipsiþi de orice drepturi
în luarea deciziilor, a dus la o situaþie dezastruoasã ºi explozivã.

Cu cât mai repede înlãturãm aceastã mentalitate antieconomicã, cu
atât durata tranziþiei va fi mai scurtã ºi dificultãþile ce le ridicã mai uºor de
suportat.

Aº dori, în încheiere, sã subliniez cã pentru a avea o sofisticatã
economie de piaþã vor fi necesari mulþi ani. Perioada de 2-2 ani ºi jumãtate
prezentatã aici este pentru crearea cadrului necesar.

ªi dacã pregãtirea acestui cadru se face serios, iar procesul de
democratizare politicã se adânceºte, putem fi cu totul optimiºti asupra
rezultatelor viitoare.



PROCEDURI DE PRIVATIZARE

Judith P. PLATT

Privatizarea reprezintã o primã fazã în procesul de tranziþie spre
economia de piaþã. În acest stadiu, investitorii particulari, atât strãini, cât ºi
interni, vor trece la noua viaþã economicã, care va rezulta din transformãrile
întreprinderilor de stat în întreprinderi particulare. Aceastã primã fazã se va
caracteriza prin formarea de noi întreprinderi comerciale sau, sã spunem
aºa, întreprinderi cu rãspundere colectivã, care vor prelua afacerile tuturor
întreprinderilor de stat. Caracteristica principalã ar fi emiterea unor interese
comune în aceste întreprinderi comerciale, ca apoi sã-ºi deschidã porþile
pentru investitorii strãini sau interni, individuali sau corporaþii. De asemenea,
porþile sunt deschise ºi pentru cetãþenii români care vor deþine 30% din
veniturile pe care le vor aduce aceste întreprinderi, aºa cum vom discuta
mai târziu.

Drept bazã a discuþiilor noastre, vã propun procesul ºi procedeele
folosite în privatizare, care vor face parte dintr-un subiect mai larg al
tranziþiei spre economia de piaþã. Acest lucru poate fi evidenþiat de
urmãtoarele trei faze:

1) Prima fazã – începutul întregului proces de privatizare, plecând de la
stabilirea drepturilor particulare asupra proprietãþii, aºa cum colegul
meu, domnul Meyer, a arãtat astãzi de dimineaþã.

2) Cea de-a doua fazã va evidenþia mijloacele de implementare a
procesului de privatizare, respectiv modul cum se face acest lucru.

3) A treia fazã, care este esenþialã ºi nu trebuie trecutã cu vederea
atunci când noi ne concentrãm asupra mecanismelor, o reprezintã
continuarea ºi dezvoltarea pe termen lung a procesului de privatizare.
Aceastã fazã va implica funcþionarea noilor întreprinderi formate în
contextul unui cadru nou, comercial, pe care noi îl putem numi un
grup, o inimã, o esenþã comunã. Dacã îmi permiteþi sã fiu puþin
imaginativã, acest proces de privatizare este ca o cãlãtorie prin
greutãþi ºi domenii necunoscute. România parcurge acest drum atât
de rapid pe cât îi este posibil, cãtre o serie de obiective extrem de
importante. Eu voi încerca sã vã prezint câteva “staþii”, câteva “opriri”
de-a lungul acestei cãlãtorii, dar numai dumneavoastrã, numai þara
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dumneavoastrã, conducãtorii dumneavoastrã, reprezentanþii dumnea-
voastrã, oamenii pot sã fie navigatorii corecþi, reali, ai acestei cãlãtorii.
ªi acum sã începem cu înþelegerea privatizãrii. Pentru început, aº

dori sã fac o prezentare foarte scurtã a privatizãrii pe alte meleaguri decât
cele din România, pentru a vedea – în context – cum s-a dezvoltat
privatizarea în þãrile capitaliste, în þãrile socialiste, în þãrile cu orientare
socialistã ºi în economiile de piaþã noi care apar în centrul ºi în partea de
est a Europei.

Privatizarea este un proces de transferare a dreptului de proprietate
asupra întreprinderilor de stat sau fondurilor de stat în sectorul particular
sau în mâini particulare.

Întrucât aceasta nu se poate realiza prin diferite tehnici sau printr-o
combinaþie de tehnici, mã voi ocupa foarte pe scurt de aceste tehnici.

Tehnicile de privatizare sunt:
a) oferta de vânzare;
b) licitaþia;
În ambele cazuri, vânzarea se poate face cãtre un investitor autohton

sau strãin, dar licitaþia se practicã pentru a gãsi pe cel care oferã preþul cel
mai mare.

c) oferta publicã de acþiuni ale întreprinderi lor de stat, pentru a le
trece în mâini particulare. În România s-a adãugat sistemul de
vauchere ce vor fi distribuite gratuit populaþiei ºi care implicã
drepturi de investiþii exact evaluate;

d) crearea de fonduri reciproce pentru þarã, fonduri care s-ar putea
baza pe anumite interese faþã de întreprinderile de stat ºi, în felul
acesta, statul sã dea dreptul cetãþenilor sã participe la avantajele
pe care le oferã fondul.

Ca sã nu pierdem timp, aº dori sã mã refer la problemele tehnice mai
târziu. Aceste tehnici diferite de privatizare pe care vi le-am prezentat aratã
diverse modalitãþi de abordare a celor trei paºi fundamentali care trebuie
întreprinºi în orice tranzacþie de privatizare.

Primul pas este cel al restructurãrii întreprinderilor de stat,
corespunzãtor cu tehnica care este aleasã pentru privatizare, dupã cum am
discutat acum câteva minute. Acest pas se poate face sub auspiciile
Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, înainte de privatizarea efectivã. Dacã
se foloseºte o altã tehnicã din cele prezentate mai sus, restructurarea se
poate face dupã transferarea proprietãþii cãtre noua formã de management.
Cu aceastã ocazie se va da o imagine generalã asupra a ceea ce s-ar
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putea prevedea prin restructurare. Astfel, s-ar putea observa necesitatea
unei restructurãri financiare, înlocuirea sau modernizarea tehnologiei
folosite, reorganizarea conducerii activitãþii de management ºi a structurii
angajaþilor, toate acestea fiind lucruri de avut în vedere.

Al doilea pas de întreprins în orice tranzacþie de privatizare este pasul
care priveºte evaluarea întreprinderii. Este o problemã care determinã
adevãrata valoare a intereselor care se transferã. Este de o importanþã
deosebitã ºi poate pune într-un proces de crizã întreaga privatizare dacã
evaluarea nu se face corect. Ea trebuie ºi se faci corect! În plus, trebuie
urmãritã pas cu pas ºi sã se aibã neapãrat grijã ca fiecare pas sã se facã
corect. Termenul care se foloseºte este “cu grijã”. Evaluarea trebuie sã fie
corectã ºi nu sã parã corectã. Termenul care se foloseºte se numeºte
“transparenþã”. Am introdus în discuþie termenul de transparenþã, voi reveni
la el. Conceptul de corectitudine, precizie este un concept fundamental în
privatizare ºi are aspecte social-economice, politice.

Al treilea pas care trebuie întreprins în privatizare este gãsirea
cumpãrãtorului real ºi potrivit, care sã fie interesat în tranzacþia pentru
privatizare. Acest lucru înseamnã cã se poate sã se nascã un proces în
care Agenþia Naþionalã pentru privatizare poate, în urma unei analize, sã
decidã ºi care anume gen de întreprindere va putea ºi facã investiþiile
necesare, sã facã o infuzie de tehnologie occidentalã, de expertizã
occidentalã, pentru a moderniza un anume proces tehnologic. Într-un astfel
de proces de privatizare, cumpãrãtorii trebuie, prin urmare, sã fie, sã includã
neapãrat investitori strãini. Un alt aspect: este vorba de business-ul local,
adicã de afacerile care se pot face în þarã. Este nevoie de investitori
naþionali care pot sã promoveze mai departe dezvoltarea industriilor
respective. ªi aceste lucruri trebuie avute în vedere în întregul proces care
implicã pe cumpãrãtori, fie ei din strãinãtate sau locali.

Dacã nu se parcurg aceºti trei paºi, privatizarea poate duce la
dificultãþi semnificative. Privatizarea este un proces care s-a nãscut în anii
trecuþi în Ungaria, Iugoslavia ºi Polonia. El exemplificã problemele cu care
sunt confruntate þãrile respective ºi sunt sigurã cã România va dori sã evite
aceste dificultãþi. De exemplu, în þãrile menþionate mai sus, sub numele de
privatizare spontanã (uneori numitã autoprivatizare sau privatizare de la
sine), în tranzacþia pentru privatizare s-au folosit cumpãrãtori particulari,
adesea investitori strãini. Aceste tranzacþii de privatizare au lãsat în urmã
resentimente. Furia cumpãrãtorilor, furia aºa-numiþilor apartinici care se
întâlneau printre cumpãrãtori sau printre ceilalþi a fost cumplitã. Îmi pare
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foarte rãu sã spun acest lucru, dar ei erau ºi mai lacomi decât investitorii
strãini. Ele sunt deja dificultãþi întâmpinate în þãrile respective confruntate
acum cu o nouã îmburghezire. În Ungaria, unde se întâmplã acest lucru,
unele dintre tranzacþii au fost puse serios sub semnul întrebãrii, tocmai din
aceste motive.

Aceastã revizuire de ansamblu, pe care am fãcut-o succint asupra
tehnicilor care trebuie folosite în procesul de privatizare, aratã posibilitãþile
pe care le avem la îndemânã în procesul însuºi. Ele au fost folosite în
diverse sisteme economice în întreaga lume. Vom putea sã dãm exemple
mai târziu, când vom discuta în detaliu.

Dupã ce am discutat conceptul fundamental de privatizare, sã ne
oprim acum asupra mecanismului privatizãrii, asupra procesului numit
mecanica privatizãrii ºi sã vedem în ce fazã se aflã acesta în România, în
prezent. ªi facem aceastã prezentare cât mai pe scurt, deoarece probabil
mulþi dintre cei aflaþi în salã sunt familiarizaþi cu termenii. Apoi, aº dori doar
ºi ating parþial ºi în perspectivã evoluþiile posibile pentru viitor.

Sã începem cu o nouã analizã, cu examinarea celor mai semnificative
decrete care s-au promulgat în 1990 sub auspiciile noului guvern. Dacã ne
uitãm la promulgãrile care s-au fãcut sub formã de decrete, de legi, de
rezoluþii ºi care au dus la o primã fazã coerentã privind structura legalã ºi
constituþionalã pentru promovarea privatizãrii ºi a introducerii de capital
strãin, putem ºi vedem cã aceste legi noi vor cere mai departe implementãri
ºi dezvoltãri, prevederi speciale care sã se concretizeze, pe mãsurã ce
procesul de privatizare avanseazã, în alte faze. Doream sã ating pe scurt
unul dintre aspecte; adicã relaþia dintre legile promulgate în 1990 ºi situaþia
existentã. Eu am sã mã opresc direct asupra Legii nr. 15, care este în
centrul atenþiei ºi discuþiilor de astãzi pentru cã ea pune problema statutului
investiþiilor strãine ºi a evaluãrilor premergãtoare privatizãrii.

Legea nr. 15 stabileºte principiile fundamentale ale privatizãrii în
România. Primul principiu este principiul proprietãþii. Dreptul de proprietate
al unitãþii economice de stat se transferã la un terþ ºi acest lucru reprezintã
în mod esenþial schimbarea în concordanþã cu procedurile legale de faþã ºi
cu cele de perspectivã. Aceastã prevedere-cheie stabileºte cadrul, baza
legalã ºi constituþionalã pentru dreptul de proprietate privatã în noile
întreprinderi privatizate. Acest lucru se face prin transformarea
întreprinderilor din posesiunea statului în companii private, al cãror drept de
proprietate va fi transferat în mâinile particularilor, în întreprinderile cu
rãspundere colectivã care vor fi create pe baza fondurilor fixe ale
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întreprinderilor de stat. Când toate aceste noi întreprinderi vor avea o
recunoaºtere legalã deplinã ºi vor deveni entitãþi, vom spune cã am
respectat al doilea principiu al Legii nr. 15.

Cel de-al treilea principiu. Cu ocazia restructurãrii întreprinderilor în
procesul de privatizare, fondurile fixe ale întreprinderilor de stat vor fi trans-
ferate întreprinderilor cu rãspundere colectivã ºi vor avea în felul acesta un
titlu legal. Existã aici problema evaluãrii, dar ea se va discuta mai târziu.

Cel de-al patrulea principiu va implica emiterea iniþialã de acþiuni ale
întreprinderilor, sub noua formã cu rãspundere colectivã. Aceste
întreprinderi pot sã fie cu rãspundere colectivã sau întreprinderi cu
rãspundere limitatã. Desigur cã, dupã amiazã, vom discuta aceste tipuri de
întreprindere ºi chiar unele tehnici, despre aºa-zisele societãþi anonime,
societãþi cu rãspundere colectivã ºi rãspunderile societãþilor cu rãspundere
limitatã.

Cel de-al cincilea principiu înseamnã cã fiecare întreprindere pe
acþiuni cu rãspundere colectivã va dispune de capital nominal. Pe aceastã
bazã se vor emite vauchere, adicã titluri cãtre toþi cetãþenii români adulþi.
Aceste titluri vor fi distribuite în mod egal ºi gratuit. Sistemul de vauchere
este reprezentat de înscrisul nominativ de valoare.

Cel de-al ºaselea principiu. Societãþile pe acþiuni vor reþine 30% din
venitul net pe care îl vor realiza în valutã, iar din 1991 acest procent va spori.

ªi acum, sã pornim cu mecanismul necesar. Care sunt obiectivele
acestei privatizãri în România? Tranziþia spre o economie de piaþã va
începe cu descentralizarea funcþiunilor întreprinderilor, conform cu principiile
larg acceptate cã piaþa va acþiona ºi mai bine, ºi mai eficient, mai productiv,
când dreptul de proprietate se afli în mâini particulare.

Alte obiective ale privatizãrii constituie realizarea de venituri sporite ºi
promovarea procesului de democratizare. Problema cea mai importantã, în
faza de început a privatizãrii, ne aduce din nou la problema dreptului de
proprietate. Adicã cine deþine întreprinderea care este transferatã în mâini
particulare? Cine are dreptul sã o vândã? Este esenþial sã ºtim, sã nu existe
confuzie din acest punct de vedere ºi autoritãþile sã fie descentralizate în
cadrul guvernului. Acesta sã fie reprezentat de Agenþia Naþionalã de
Privatizare, în felul acesta existând numai o singurã autoritate care sã
vândã fondurile fixe, bunurile existente noilor întreprinderi cu rãspundere
colectivã. Dreptul de proprietate asupra afacerii trebuie descentralizat în
cadrul statului, pentru cã în felul acesta se va realiza transferul propriu-zis
în mâini particulare, ca sã avem interese de concurenþã.
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Întrucât procesul de privatizare implicã ºi preluarea unor agenþi
economici prin cumpãrare, doresc sã redau schematic procedeele ºi
formalitãþile elaborate de cãtre juriºtii americani în beneficiul clienþilor care
urmãresc sã cumpere societatea sau sã preia afacerile ei, în cazul în care
nu existã impedimente majore în obþinerea titlului legal, iar starea financiarã
a companiei, operaþiunile ºi fondurile ei prezentate de vânzãtor
cumpãrãtorului în timpul negocierilor sau reflectate în contractul executoriu
sunt reale. Un contract executoriu este o înþelegere a pãrþilor de a efectua o
anumitã tranzacþie la o datã stabilitã în viitor, sub rezerva satisfacerii
anterioare a unor condiþii specifice. Termenul “due diligence” se referã la
atenþia cu care trebuie abordatã investigarea companiei ºi a afacerilor ei,
potrivit standardelor generale recunoscute în profunzimea legalã.

Schiþa de conduitã “due diligence” este, prin urmare, ilustrativã în
privinþa problemelor pe care le pot ridica investitorii vestici ºi pe care cautã
sã le lãmureascã înainte de a se decide sã investeascã într-o nouã afacere
în România.

România, fiind o þarã cu un singur cod de legi care reglementeazã
problemele privind corporaþia ºi impozitarea, permite o analizã mai unitarã
în spiritul “due diligence” decât în SUA, unde o corporaþie care fiinþeazã ºi
îºi desfãºoarã activitatea în mai multe state poate fi supusã mai multor
coduri comerciale.

În continuare, vom prezenta un model al listei de tip “due diligence”.

Model de listã de probleme tip “due diligence”

A. Corporaþie
1. Copiile legalizate ale “articolelor de înfiinþare” a corporaþiei ºi a

oricãror sucursale existente (“societate” individual ºi “societãþi” dacã
sunt mai multe).

2. Copiile legalizate ale cadrului juridic al societãþilor.
3. Accesul la registrele societãþilor.
4. Accesul la registrele de evidenþã a acþiunilor ºi circulaþiei/transferului

acestora.
5. Lista statelor în care societãþile sunt autorizate sã-ºi desfãºoare

activitatea sau în care sunt înregistrate firmele.
6. Lista statelor în care societãþile se înregistreazã cu restituiri de taxe

(venituri din taxe).
7. Lista statelor, dacã este cazul, în care societãþile nu sunt îndreptãþite

sã-ºi desfãºoare activitatea sau sã înregistreze venituri din taxe, dar



126

în care posedã un sediu, depozit de bunuri sau un agent care este
rezident al unui stat cu care se intenþioneazã intrarea în afaceri.

8. Adresele sediilor principale înregistrate ºi ale agenþilor înregistraþi.
9. Documente referitoare la orice fuziune, restructurare sau reîncorpo-

rare a societãþilor.
10. Orice alte materiale ºi rapoarte care descriu societãþile, operaþiunile ºi

afacerile prezente ale societãþilor sau structura ºi conducerea lor.

B. Titlurile de valoare
1. Declararea acþiunilor importante ºi de tezaur din stocul comun, acþiunile

preferenþiale (incluzând o descriere completã a drepturilor ataºate
unor asemenea acþiuni) ºi a oricãror alte titluri de valoare ale companiei.

2. Lista deþinãtorilor de acþiuni, menþionând numele ºi adresa fiecãrui de-
þinãtor ºi ale fiecãrui membru cu drept de vot în consiliul de administra-
þie ºi numãrul de acþiuni deþinute de fiecare membru sau deþinãtor.

3. Lista celor care deþin opþiuni pentru cumpãrarea de titluri de valoare
ale companiei (inclusiv garanþi), menþionând numele, numãrul de opþi-
uni deþinute, preþurile opþiunilor, data acordãrii, poziþia în companie ºi
numãrul de acþiuni deþinute (exclusiv cele care sunt subiectul opþiunii).

4. Copia tuturor înþelegerilor referitoare la opþiuni ºi garanþii.
5. Menþiunea dacã existã deþinãtori de acþiuni sau certificate al cãror loc

este necunoscut sau dacã existã deþinãtori de acþiuni de la care ar fi
dificil de obþinut aprobarea tranzacþiei sau certificate corespunzãtoare.

C. Declaraþii financiare
1. Bilanþurile contabile ºi declaraþiile de venituri, amândouã confirmate,

ale companiei pe ultimii trei ani fiscali.
2. Declaraþiile financiare cele mai recent confirmate, dar neverificate

contabil.
3. Scurta descriere a pasivelor exigibile.
4. Numele experþilor contabili ºi durata relaþiilor cu aceºtia; se indicã

dacã experþii contabili deþin vreo cotã parte sau o poziþie în companie.
5. Scurþi descriere a politicii de amortizare.
6. Scurtã descriere a veniturilor ºi cheltuielilor anticipate sau amânate.
7. Copie a oricãrei vânzãri planificate ºi estimate ºi copia bugetului

curent ºi a oricãror planificãri de buget.
8. Scurtã descriere a oricãrei schimbãri în politicile sau procedeele de

expertizã contabilã pe perioada ultimilor 5 ani.
9. Copii ale tuturor rapoartelor fãcute cu experþii contabili cãtre condu-

cerea companiei.
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D. Probleme de taxe ºi impozite
1. Copii ale tuturor declaraþiilor de impunere pe venit, federale, statale,

locale ºi strãine ºi ale declaraþiilor de scutire de taxe întocmite pentru
fiecare companie pe ultimii 5 ani.

2. Lista declaraþiilor ºi a anilor în care au fost verificate de autoritãþile
fiscale statale sau federale ºi copii ale constatãrilor respective.

3. Lista tuturor jurisdicþiilor, strãine sau interne, în care companiile au
completat o declaraþie de impozitare în ultimii 3 ani.

4. Lista impozitelor locale ºi statale la care sunt supuse companiile,
arãtând data impunerii, data la care declaraþia trebuie completatã ºi
data la care este scadentã rata.

5. Sã descrie ºi sã furnizeze copii dupã toate înþelegerile, consimþã-
mintele, alegerile ºi renunþãrile fãcute cu IRS sau alte autoritãþi
fiscale, incluzând (dar nu limitându-se la) cele referitoare la statutele
de prescripþie extinctivã.

6. Sã se listeze ºi sã se descrie toate controversele (litigiile) în curs sau
care ameninþã sã aparã, privind problemele de impozite ale
companiei.

E. Înalþi funcþionari, directori, angajaþi, planuri de beneficiu ºi conflicte
de muncã

1. Numele ºi adresele fiecãrui director ºi înalt funcþionar al fiecãrei
companii (ºi dacã este cazul, ocupaþia de bazã) ºi totalitatea recom-
penselor pentru anul fiscal precedent.

2. Numãrul persoanelor angajate de fiecare companie pe funcþii ºi poziþii.
3. Numele ºi adresa fiecãrei persoane care are procurã pentru a acþiona

în numele fiecãrei companii ºi copii dupã aceste procuri.
4. Contracte sindicale, conflicte de muncã

a) Lista tuturor contractelor sindicale de muncã ºi alte aranjamente la
care fiecare companie este parte, numãrul angajaþilor acoperit de
asemenea aranjamente, datele anticipate la care vor expira ºi
furnizarea de copii ale unor asemenea contracte;

b) Scurtã descriere a “tulburãrilor de muncã” – greve în curs sau care
ameninþã sau alte tulburãri de muncã apãrute în decursul ultimilor
5 ani fiscali;

c) Scurtã descriere a tuturor cererilor de arbitraj în curs sau pe cale
de a apãrea, a procedurilor de plângere, a conflictelor de muncã, a
grevelor sau tulburãrilor afectând compania, fãcându-se ºi o scurtã
descriere a recentelor negocieri sindicale;
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d) Lista ºi scurtã descriere a stadiului curent al tuturor reclamaþii lor
sau plângerilor depuse în ultimii 3 ani fiscali.

5. Planurile de alocaþii ale angajaþilor
a) Scurtã descriere ºi copie a tuturor planurilor de alocaþii ale

angajaþilor, ale planului fiecãrui grup de asigurãri, ale planului
medical, planului de rambursare medicalã, ale planului de alocaþii
suplimentare pentru ºomaj, ale planului pentru angajaþii cu ora, ale
planului de alocaþii pentru continuitate în muncã ºi scurtã descriere
a politicii privind bonificaþiile, concediile de odihnã, concediile
medicale ºi alte beneficii;

b) Pentru fiecare plan de distribuire a indemnizaþiei sau profitului,
dacã existã, se furnizeazã copii ale documentului de plan, incluzând
amendamentele (ºi o descriere a oricãror schimbãri ale acestor
planuri propuse, convenite sau avute în vedere), rapoarte statistice,
dacã sunt aplicabile, descrieri rezumate ale planului, ultima
adaptare la toate taxele relevante sau alte influenþe regulatoare.

6. Lista tuturor angajaþilor care au primit compensaþii depãºind
__________ $ în ultimul an fiscal, prezentând numele, data naºterii,
sexul, poziþia ºi compensaþia pentru ultimul an fiscal ºi, în mãsura în
care este posibil, informaþii similare pentru toþi angajaþii ºi angajaþii
pensionaþi care primesc sau sunt îndreptãþiþi sã primeascã orice platã
care nu a fost descrisã mai sus.

7. Descrierea tuturor înþelegerilor/acordurilor de organizare (altele decât
contracte sindicale) în care compania este parte ºi, dacã unele din
acestea sunt în scris, se furnizeazã copii ale acestora.

8. Scurtã descriere a oricãror înþelegeri secrete, care nu implicã
competiþie, între companii ºi oricare din angajaþi sau directorii lor
prezenþi sau mai vechi. Dacã unele din aceste înþelegeri sunt în scris,
se prezintã copii ale acestora.

9. Scurtã descriere a tuturor acordurilor de consulting ºi management,
aranjamente sau înþelegeri la care o companie este parte ºi, dacã
acestea sunt în scris, se prezintã copii ale acestora.

F. Proprietãþi, concesiuni, asigurare
1. Lista averii imobiliare deþinute sau concesionate, cu precizarea dacã

este proprietate sau concesiune (calitatea de concedent sau
concesionar) ºi scurtã descriere a proprietãþii, clãdirilor, prevederilor
concesiunii, uzurii ºi locaþiunii; se prezintã copii ale ipotecilor, actelor
ºi concesiunilor, copii ale poliþelor de asigurare sau rapoartelor
juridice privind averea imobiliarã.
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2. (a) Lista fondurilor fixe, maºinilor ºi echipamentului (dacã este pro-
prietate sau concesiune), evidenþiind, pentru fiecare articol, costul,
gradul de uzurã, metoda de determinare a uzurii, valoarea de asigurare,
valoarea estimatã rãmasã dupã scãderea uzurii, starea ºi valoarea de
întrebuinþare rãmasã ºi, dacã este posibil, valoarea estimatã.
(b) Lista autoturismelor, camioanelor ºi altor echipamente înregistrate,
cu o sumarã descriere a echipamentului ºi clauzelor concesiunii (dacã
este cazul), anul de fabricaþie, starea de înregistrare, costul, valoarea
de întrebuinþare rãmasã estimatã, valoarea de asigurare.
(c) Scurtã descriere a portofoliului de investiþii, incluzând costul de
bazã ºi valoarea curentã.

3. (a) Lista tuturor patentelor, mãrcilor de comerþ, denumirilor
comerciale, mãrcilor de service, drepturilor de copiere etc. deþinute
sau folosite în afacerile companiilor, cu o scurtã descriere a folosirii,
numãrului de înregistrare ºi data înregistrãrii, numele ºi adresa
persoanei cãtre care sau de la care s-a fãcut licenþierea unor
asemenea patente, mãrci de comerþ, denumire comercialã, marcã de
service sau drept de copiere ºi scurtã descriere a oricãror
aranjamente sau înþelegeri legate de aceasta.
(b) Copii ale tuturor drepturilor de licenþã privind patentele, marca de
comerþ, denumirea comercialã, marca de service, dreptul de copiere,
la care compania este parte în calitate de proprietar, beneficiar sau în
altã calitate.

4. (a) Lista ºi scurtã descriere a tuturor privilegiilor SECURITY
INTERESTS (dobânzile asupra garanþiilor) sau ipoteci, asupra
proprietãþii companiilor, sediul ºi numele biroului unde s-au înregistrat
documentele ºi actele financiare legate de aceasta.
(b) Copii ale tuturor concesiunilor materiale sau înþelegerilor privind
garanþiile afectând proprietatea personalã, inclusiv contractele de
vânzãri condiþionate, concesiunile de echipamente, ipotecile pe
averile mobile, înþelegerile financiare ºi de factoring.

5. Lista tuturor poliþelor de asigurare, indicând compania de asigurare,
numãrul poliþei, bunul sau riscul asigurat, mãsura asigurãrii, primele
anuale ºi valoarea primelor care au fost plãtite sau care nu au fost
plãtite în anii anteriori. Se furnizeazã copii ale tuturor acestor poliþe.

G. Contracte ºi aranjamente
1. Copii ale tuturor înþelegerilor care nu se vor finaliza într-un interval de

3 luni sau care implicã mai mult de________ $, dacã sunt sau nu pe
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linia obiºnuitã a afacerilor companiei. Dacã aceste înþelegeri sunt
verbale, se va face un rezumat al aspectelor/condiþiilor principale.

2. Copii ale tuturor contractelor cu agenþiile de publicitate sau public
relations.

3. Copii ale tuturor formelor standard de contracte practicate cu clienþii.
4. Scurtã descriere a condiþiilor de creditare contractuale sau uzual

proiectate cu clienþii ºi copii ale tuturor înþelegerilor cu clienþii.
5. Copii ale tuturor înþelegerilor cu agenþii de vânzãri sau reprezentanþe.
6. Copii ale tuturor formularelor de împuternicire sau garanþii, dacã este

cazul, date de companie.
7. Copii ale înþelegerilor cu societãþi mixte sau de asociere la care

compania este parte.
8. Copii ale tuturor înþelegerilor de distribuþie sau FRANCHISE între o

companie ºi terþi, cu privire la distribuþia produselor ºi serviciilor
companiilor. Dacã unele înþelegeri sunt verbale, se face un rezumat al
aspectelor principale.

9. Copii ale tuturor înþelegerilor care nu au fost înregistrate anterior cu
furnizorii, agenþii independenþi vânzãtorii sau alþii, implicând plata
comisioanelor sau alte decontãri legate de distribuþia produselor ºi
serviciilor companiilor. Dacã astfel de înþelegeri sunt verbale, se face
un sumar al principalelor aspecte.

10. Scurtã descriere a oricãror contracte care restrâng/limiteazã
capacitatea companiilor de a intra în vreun fel de afaceri cu o
persoanã sau care permit companiilor sã intre în orice fel de afaceri.

11. Recomandare în privinþa faptelor sau circumstanþelor care ar putea
provoca anularea sau lichidarea vreunor înþelegeri sau aranjamente
sau care ar putea implica pretenþii pentru daune sau pierderi.

12. Listã ºi descriere a tuturor concesiunilor, licenþelor, înþelegerilor ºi
contractelor etc., implicând plata a mai mult de _____ $, care apar în
procesul negocierilor. Se includ toate aranjamentele curente sau
planurile de înfiinþare de noi centre.

13. Copii ale tuturor aranjamentelor ºi planurilor antamate de companie în
legãturã cu intrarea într-o afacere ºi dacã aceasta se va face prin
cumpãrarea de acþiuni, de active sau altfel.

H. Litigii
1. Listã ºi scurtã descriere a fiecãrei pretenþii iminente sau care este pe

cale de a apãrea, proces, arbitraj sau investigaþie implicând o
pretenþie de _______ $ sau mai mult împotriva unei companii.
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2. Listã ºi scurtã descriere a oricãrei:
a) pretenþii sau litigiu care implicã pretinse încãlcãri ale legilor sau

reglementãri, vizând protecþia mediului înconjurãtor sau sãnãtatea
ori protecþia angajaþilor sau a altor persoane;

b) proceduri guvernamentale sau administrative;
c) ) alte pretenþii materiale sau litigii în care una dintre companii este

implicatã;
3. Listã ºi scurtã descriere a sentinþelor judecãtoreºti importante,

decrete sau ordine.

I. Receivables (valori care urmeazã sã fie primite/sã intre)
1. Scurtã descriere a condiþiilor uzuale de credit.
2. Scurtã descriere a conturilor vechi care nu au fost încã alimentate, cu

prezentarea încasãrilor de la data scadenþei ºi scurtã exprimare a
drepturilor care justificã încasãri datorate ºi neonorate încã, în valoare
mai mare de _________ $.

3. Numele clienþilor care datoreazã mai mult de _________ $.
4. Descriere a bazei de calcul a fondurilor de rezervã pentru acoperirea

plãþilor neonorate de rãu platnici.

J. Inventar
1. Lista tuturor produselor ºi serviciilor vândute în mod curent de

companie.
2. Scurtã descriere a procedurii de inventariere a preþurilor.
3. Lista furnizorilor principali de materiale ºi cumpãrãri (în $) de la

fiecare în ultimul an fiscal; scurtã descriere a surselor alternative
disponibile.

4. Scurtã descriere a serviciilor ºi aranjamentelor de marketing ºi
distribuþie ale companiilor, incluzând taxe uzuale, condiþii de creditare,
garanþii, practicã de scontare, circulaþia mãrfurilor etc.

5. Descriere a oricãrei restanþe în vânzãrile ºi/sau cumpãrãrile
companiilor în ultimii 2 ani fiscali.

K. Responsabilitãþi
1. Împrumuturi asigurate: Lista (ºi copiile oricãror înþelegeri ºi note

relevante) tuturor datoriilor asigurate prin bunuri ale companiilor cu
urmãtoarele informaþii: numele celui care dã ºi ia cu împrumut; suma
împrumutatã; bunuri ipotecate; condiþii de platã, rate, dobânzi ºi când
este scadentã plata; balanþe ºi/sau taxe compensatorii (în cazul unui
împrumut extern, se precizeazã valuta, cursul de schimb la data
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împrumutului ºi la scadenþã); copii ale tuturor instrumentelor bancare
relative la ipoteci, dobânzi, credite; date de înregistrare; lista tuturor
ipotecilor, dobânzilor de avere mobilã ºi garanþii, cuprinzând ºi locul ºi
data înregistrãrii lor; copii ale tuturor acordurilor financiare.
2. Împrumuturi neasigurate ºi linii de credit:
a) Lista (ºi copii ale oricãror înþelegeri ºi notaþii relevante privind

împrumuturi, dacã sunt disponibile) tuturor împrumuturilor
neasigurate ºi liniilor de credit, atât în valutã US, cât ºi strãinã, ale
companiilor, cu urmãtoarele precizãri:
(1) numele celui care împrumutã sau al instituþiei care acordã

creditul;
(2) suma împrumutatã (cu precizarea valutei) ºi/sau destinaþia

împrumutului ºi condiþiile de tragere;
(3) condiþiile, incluzând rata dobânzii ºi cerinþele balanþei

compensatorii;
(4) data de lichidare a creditului.

3. Garanþii
(a) lista tuturor garanþiilor, dacã existã, ale fiecãrei companii privind

obligaþiile pasivului sau îndeplinirii/realizãrii altora;
(b) copii ale tuturor instrumentelor de garanþie;
(c) listã, descriere ºi (dacã înþelegerea este în scris) copii ale tuturor

acordurilor ºi înþelegerilor obligând o companie sã cumpere bunuri
sau sã ofere servicii, dacã bunurile au fost sau nu livrate ori
serviciile au fost sau nu oferite.

L. Tranzacþii cu înalþi funcþionari etc.
1. Lista ºi precizarea sumelor ºi a altor condiþii/aspecte esenþiale ale

datoriilor ºi altor obligaþii ale companiei ºi faþã de companie ale
OFFICER-ilor, directorului, acþionarului sau angajatului. Se prezintã
liste ale acestor documente.

2. Lista ºi denumirea fondurilor ºi bunurilor folosite de companii în care
sunt interesaþi OFFICERS, directorii, acþionarii sau angajaþii.

3. Lista tuturor tranzacþiilor materiale între companii ºi OFFICERS,
director, acþionarii lor care nu se identificã la art. (1) ºi (2).

M. Clienþi
1. Lista principalilor clienþi ºi furnizori, arãtând procentajul vânzãrilor sau

serviciilor în raport cu fiecare client sau furnizor care însumeazã mai
mult de 5% din vânzãrile sau serviciile efectuate în ultimul an fiscal.
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N. Evidenþe ºi rapoarte
1. Copii ale tuturor rapoartelor cãtre acþionari transmise în ultimii 3 ani.
2. Copii ale oricãror evidenþe/înregistrãri recente cu agenþii

guvernamentali.

O. Permise ºi licenþe
1. Lista tuturor permiselor guvernamentale autohtone sau locale, licenþe

ºi aprobãri (excluzându-le pe cele care au fost evidenþiate pânã aici)
obþinute sau solicitate de companii, în vederea desfãºurãrii activitãþii
lor.

P. Consimþãminte
1. Listã ºi scurtã descriere a contractelor, concesionãrilor, acordurilor de

garanþie care pot necesita consimþãmântul unui terþ relativ la
tranzacþiile propuse.

R. Diverse
1. Lista conturilor bancare ºi depozitelor asigurate ale fiecãrei companii,

incluzând urmãtoarele informaþii: (a) numele bãncii; (b) numele ºi
numãrul contului; (c) semnãturile autorizate.

2. Lista controalelor/inspecþiilor, evaluãrilor ºi rapoartelor similare ºi copii
ale tuturor studiilor de piaþã recente.

3. Lista membrilor asociaþiilor comerciale.
4. Lista tuturor cerinþelor ºi obligaþiilor impuse companiilor de cãtre

reglementãrile ºi regulile propuse sau în vigoare ale Comisiei
Federale de Comerþ sau ale altor agenþii guvernamentale.

5. Copii ale rapoartelor, dacã sunt, privind plãþi deosebite sau probleme
similare de cãtre ori în contul companiilor.



DISCUÞII PE MARGINEA TEMELOR EXPUSE

Întrebare: Consideraþi cã privatizarea este un scop sau un mijloc? În
al doilea rând, care credeþi cã este procentul de privatizare în Statele Unite
faþã de Europa Occidentalã? Ce credeþi despre aºa-numitele tehnici
adecvate pentru alegerea formulei optime de privatizare în România?

Rãspuns: Privatizarea trebuie ºi fie înþeleasã în mod corect, ca
instrument care sã ducã la atingerea unor scopuri semnificative ºi a unor
obiective fundamentale, cum sunt cele pe care le prevede ºi procesul prin
care trece þara dvs. ºi pe care guvernul, prin reprezentanþii sãi, este hotãrât
sã le facã în acest moment, ele fiind scopurile ºi obiectivele naþionale.
Privatizarea în sine nu este ceva care are o valoare absolutã, iar transferul
proprietãþii din mâinile statului în mâini particulare nu este ceva care în mod
necesar este un bun politic, economic sau social în sine. Este mai curând
un lucru care s-a constatat cã este folositor în procesul în care se aflã noile
economii în dezvoltare din Europa Rãsãriteanã. Chiar ºi în situaþiile în care
economiile nu fac o tranziþie fundamentalã cãtre economia de piaþã se vede
cã acest lucru este necesar. Prin urmare, este nevoie de obþinerea mai
multor resurse pentru stat, de asigurarea tot mai largã a participãrii mai
multor persoane, a cetãþenilor unei þãri la beneficiul economic al societãþii
respective. Un alt scop, fundamental ºi valabil, este cel al îndeplinirii, al
ajungerii la un proces mult mai democratic prin participare economicã mai
mare a cetãþenilor. Toate acestea sunt scopuri care sunt servite de
privatizare. Deci privatizarea nu este un scop în sine, ci o modalitate.

Întrebare: Cine poate fi adevãratul proprietar al fondurilor ºi al
bunurilor?

Rãspuns: În Constituþia dvs. trebuie ºi fie clar cã particularii, fie cã
sunt români, fie cã sunt strãini, au dreptul asupra proprietãþii consfinþit prin
aceasta. Acesta este elementul esenþial în privatizare. Nimeni, fie cã este
român sau strãin, nu va investi în nimic dacã nu este clar de la bun început
care sunt regulile referitoare la proprietatea lor. Acesta este punctul
esenþial.

Întrebare: Vedeþi vreo cale mai scurtã de realizare a privatizãrii în
România?

Rãspuns: Pentru România, ca ºi pentru celelalte þãri din Europa
Rãsãriteanã ºi centralã, proprietatea este o mare problemã în procesul de
privatizare. Þãri mai puþin dezvoltate s-au confruntat ºi se confruntã cu
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acest lucru ºi au încercat diverse modalitãþi de privatizare, uneori într-o
manierã mai general înþeleasã, alteori mai concret, cum am discutat astãzi
aici.

Privatizarea este o problemã criticã ºi pentru România, ºi pentru alte
þãri din centrul ºi rãsãritul Europei, din cauza amplitudinii ºi magnitudinii
sarcinii care vã revine. În mod special pentru România, cauza
extraordinarelor dificultãþi pe care le-a lãsat moºtenirea regimului
Ceauºescu. Acest regim a fãcut ca România ºi fie statul cel mai puþin
pregãtit, comparativ cu situaþia altor þãri vecine, sã facã unele dintre aceste
tranziþii. În orice caz, nu existã o structurã magicã pentru a gãsi o formulã
de traversare a procesului de tranziþie fãrã a face dislocãri, cum spun
specialiºtii în probleme sociale, ca ºi avocaþii. De aceea vreau sã pun
problema sacrificiilor. Sacrificiile nu pot fi evitate. Problema este cum vom
realiza aceste dislocãri ºi cum sacrificiile pe care le vom înregistra se vor
face pe o bazã cât de cât mai echitabilã, încât dificultãþile, problemele,
neajunsurile sã fie depãºite într-o oarecare mãsurã mai uºor ºi sã fie
repartizate pe cât mai mulþi, încât ºi nu doarã foarte mult numai pe unii, ci
cât mai puþin pe fiecare în parte. Deci guvernul trebuie sã aibã în vedere
diverse proceduri, poate ºi temporale, poate ºi de perspectivã mai mare, sã
asigure un mecanism pe termen scurt ºi mediu de redresare economicã ºi
socialã. Dupã cum spuneau specialiºtii în jurisdicþia americanã acum o sutã
ºi ceva de ani, când nu exista termenul de privatizare ºi nu se punea
aceastã problemã, nu existã nicãieri în lume o economie purã. Societatea
Statelor Unite acum peste o sutã de ani nu era ea însãºi o societate de
piaþã. Chiar ºi atunci existau anumite proceduri care mai târziu, pânã în
secolul XX ºi în continuare. Preºedintele Roosvelt, în timpul cãruia aveau
loc aceste procese, arãta cã “este nevoie ca societatea sã-ºi ia mãsuri, sã-
ºi satisfacã necesitãþile care o privesc pe ea ºi pe indivizi”. Prin urmare,
este nevoie de proceduri specifice în fiecare societate.

Întrebare: Cum vedeþi transferul pâmântului, al micii industrii ºi apoi al
marilor întreprinderi cãtre proprietarii care le-au avut înainte de naþionalizare?

Rãspuns: Pentru dvs. cred cã este foarte dificil. Timp de 15, 20 sau
chiar 45 de ani vi s-a spus cã sistemul este corect ºi dintr-o datã cã un alt
sistem este corect. Probabil cã este un coºmar pentru dvs. ºi cred cã toþi
dintre noi apreciem acest lucru. Nu se pune problema dacã cu 45 de ani în
urmã în România þãranii erau proprietari de sine stãtãtori ai pãmânturilor, ai
produselor agricole ºi aveau capacitatea sã se simtã ca proprietari ai
pãmântului. Ceva s-a întâmplat în aceºti ani. S-a schimbat situaþia ºi
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probabil cã în urmãtorii 5-10 ani România va deveni din nou un exportator
principal de produse agricole. Pentru un investitor în România, fie el român
sau strãin, se pune problema dacã va fi eficient sã investeascã banii sau va
fi o muncã grea sã creeze un produs agricol. El nu va putea face acest lucru
dacã nu este asigurat cã el deþine pãmântul ºi materialele pe care le
foloseºte.

În ce priveºte problema dacã economia de piaþã dezumanizeazã sau
nu, cred cã ar trebui sã discutãm teza unui mare filosof din Europa, John
Lock, care a dat fundamentul libertãþilor americane, adicã al libertãþii care
existã în majoritatea þãrilor vestice ºi dreptul de a deþine proprietatea. Sã
faceþi cu aceastã proprietate tot ceea ce doriþi, adicã s-o pãstraþi la nivelul
comunitãþii, la cerinþele comunitãþii, considerãm cã acesta este elementul
esenþial al drepturilor omului. Referitor la þãrani, apreciem cã ei au o
problemã particularã deosebitã ºi nu este destul de simplu ca sã-i facem sã-
ºi obþinã din nou proprietatea lor fãrã sã aibã uneltele necesare ca sã
lucreze, iar acest lucru se întâmplã în foarte multe þãri. De fapt, þãranii nu
vor pãmântul înapoi pentru cã nu au uneltele agricole necesare ca sã-ºi
lucreze pãmântul, ceea ce este o altã problemã.

Deci, doamnelor ºi domnilor, dvs. trebuie sã trataþi aceastã problemã.
Întrebare: Ce-ºi propune Camera de Comerþ Româno-Americanã ºi

cum poate sã uºureze trecerea la economia de piaþã? Pentru trecerea la
economia de piaþã trebuie sã aºteptãm adoptarea Constituþiei sau sã
folosim ºocul legislativ?

Rãspuns: Camera de Comerþ Româno-Americanã nu încearcã în
niciun fel sã devinã o organizaþie politicã. Scopurile sale sunt sã aducã în
prim-plan imaginea României în Statele Unite, sã furnizeze date, informaþii
privind mãsurile care se iau pentru crearea unui cadru de realizare a unor
tranzacþii comerciale ºi business în România. Prin urmare, noi vom acþiona
pe bazã bilateralã. Ultimul lucru pe care Camera de Comerþ Româno-
Americanã l-ar face ar fi acela de a se implica în vreun fel în vreun aspect
politic. Ar fi ultimul lucru la care ne-am gândi. În niciun caz nu ne vom
implica în situaþia politicã din România, pentru cã este o organizaþie
nonpoliticã.

Referitor la problema dacã drepturile de proprietate pot fi rezolvate
prin legislaþie sau trebuie sã se aºtepte o Constituþie, cred cã stabilirea
drepturilor de proprietate cere mai mult decât stabilirea unei legislaþii.
Considerãm cã el cere neapãrat stabilirea unei Constituþii. Cadrul
constituþional este esenþa protecþiei drepturilor individului, ale cetãþeanului.
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Nu este numai o chestiune de proprietate, dar ºi dreptul individului în multe
alte privinþe. Dupãce am dat exemplele pe care le-am dat, aºa primitive (în
exemplul cu margarina ºi vânzarea margarinei în loc de produse lactate în
detrimentul producþiei de lactate), s-a înþeles cred cã legislaþia folositã i-ar fi
deposedat pe cei implicaþi de drepturile de proprietate. Fãrã cadrul
constituþional nu s-ar fi putut reglementa litigiul care apãruse. Prin urmare,
Constituþia este lucrul fundamental în care poate sã aibã efect orice proces
care poate sã fie declanºat legal.

Întrebare: Ce perspective are România sã primeascã clauza naþiunii
celei mai favorizate?*

Care este pãrerea specialiºtilor americani cu privire la liberalizarea
preþurilor ºi ce consecinþe de ordin economic ºi social ar putea sã aibã în
þara noastrã?

Rãspuns: La întrebarea ce se întâmplã în Congresul Statelor Unite cu
privire la tratamentul naþiunii “celei mai favorizate”, a legislaþiei care derivã
de aici, precum ºi alte eforturi prin care poate fi ajutatã România, rãspunsul
are un caracter complex. Problema cu care se confruntã România nu este
un sentiment antiromânesc în Statele Unite. Departe de aºa ceva. Problema
pe care o are România este cã nu existã un sentiment proromânesc în
Statele Unite. Dacã vã uitaþi la ce au fãcut ungurii, veþi vedea cum au
construit ei un sentiment promaghiar în Statele Unite. Ce au fãcut? Au
organizat Comunitatea ungureascã în America, au fãcut un lobby (grup de
influenþare a parlamentarilor) sistematic, care este foarte activ în Congresul
Statelor Unite, obþinând prin Congres sprijinirea Ungariei. Nu exiºti un astfel
de lobby între americanii de origine românã în Statele Unite, care sã sprijine
un sentiment proromânesc. Vreau sã vã spun cã ungurii au cheltuit milioane
de dolari pentru servicii pronaþionale de public relations, avocaþi, contabili,
oameni care au investit în sistemul bancar, au folosit material în maniere ºi
proceduri occidentale care, în cele din urmã, au prezentat Ungaria ca având
drepturile cele mai favorizate. Nimic din toate acestea nu s-a fãcut de cãtre
România. Deci nu este vina ambasadorului Constantinescu de la
Washington, care este un om foarte respectabil ºi amabil, dar ce poate face
el pentru a promova interesele României la Washington? Toate aceste
lucruri costã bani. Ungurii au înþeles acest lucru ºi au cheltuit toþi aceºti bani
pentru a avea beneficii dupã investiþiile pe care le-au fãcut. Poate cã nu ºtiþi
cã 40% din investiþiile din Ungaria sunt investiþii americane, ca urmare a

                                                          
* Din partea ºi în relaþiile româno-americane (n.r.)
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acestor activitãþi pe care le-au urmãrit sistematic în timp. Este un lucru pe
care România trebuie sã-l facã pentru a sprijini agenþii cum este Agenþia
Naþionalã pentru Privatizare, Agenþia Naþionalã pentru Investiþii Strãine etc.
Aveþi nevoie de toate instrumentele necesare pe care sã le folosiþi în
conducerea unui proces sistematic în viitor. Vreþi faxuri cu care sã
comunicaþi. Trebuie sã aveþi faxuri. Trebuie sã comunicaþi cu Occidentul,
trebuie sã aveþi linii telefonice, trebuie sã aveþi circuite telefonice
corespunzãtoare º.a.m.d. Aveþi nevoie de hârtie, aveþi nevoie de lucruri
absolut fundamentale. De aici trebuie sã porniþi. Este prioritatea numãrul 1,
în acest moment, dacã vã îndreptaþi cãtre o economie de piaþã. Trebuie sã
daþi oamenii care sã se plaseze pe linia întâi a frontului de luptã pentru
sprijinirea sentimentelor proromâneºti. Uitaþi-vã la experienþa maghiarã ºi cu
asta o sã înþelegeþi ceva interesant de acolo.



UNELE CONSIDERAÞII PRIVIND REPARTIZAREA
GRATUITÃ A ÎNTREGII AVERI NAÞIONALE

CÃTRE POPULAÞIE

Daniel GRINDEA

Luând în considerare problematica modului de realizare a privatizãrii,
ca ºi întrebãrile ridicate în legãturã cu aceasta, consider cã este necesarã ºi
abordarea teoriei privind repartizarea gratuitã a întregii avuþii naþionale.

Nu pot spune cã aceastã teorie nu este atractivã la prima vedere. Dar
o serie de observaþii mã fac sã fiu sceptic:

− este bine cã pânã în 1992 TDP (titluri de proprietate) nu se pot
vinde pe bani, fiindcã ar spori ºi mai mult inflaþia;

− este bine ca fiecare sã poatã deveni proprietar, dar de aici încep
toate problemele;

− nu discut problema reevaluãrii, presupunând cã va fi corectã (o
presupunere foarte optimistã pentru actualul sistem de preþuri);

− nu discut nici problema tineretului, dacã acesta acceptã sã renunþe
de bunã voie la drepturile lui.

Problema este cum va lucra practic acest plan. Aº vrea sã prezint
cinci aspecte:

1) Deþinãtorii de acþiuni vor putea pãstra sau vinde acþiunile ºi aici se
ridicã urmãtoarele chestiuni:

− dacã ei le pãstreazã, vor fi supuºi riscului deprecierii sau
supraaprecierii. Decizia va fi a lor, dar o vor lua în necunoºtinþã de
cauzã. Ca un fel de loterie, întrucât instituþiile financiare, care ar
trebui sã le dea indicaþii, lipsesc;

− se ºtie cã mare parte din noile întreprinderi privatizate sunt lipsite
de cadre cu experienþã ºi în primii lor ani de activitate vor lupta
pentru supravieþuire, presupunând cã o concurenþã realã va
acþiona.

Este cunoscut cã în Statele Unite aproape 50% din totalul falimentelor
se înregistreazã la întreprinderile mici ºi mijlocii cu o vechime de 1-3 ani. ªi
acolo oamenii au o anumitã experienþã când încep o afacere ºi-ºi riscã
propriii lor bani.



140

Prin urmare, riscul deprecierii acþiunilor primite va fi – cel puþin în
primii ani – mult mai mare decât al sporirii lor, cu unele excepþii posibile.

Dacã acest risc este mai mare, majoritatea dintre deþinãtorii de acþiuni
vor încerca sã le vândã dupã 1992 ºi cum oferta va fi mult mai mare decât
cererea, preþul va scãdea dramatic. În lipsa unui mecanism organizat, cum
ar fi agenþii bursieri sau bãncile particulare, care ar dori sã preia în parte
acest risc, va fi un crah bursier la o instituþie care abia îºi începe activitatea.
Investitorii strãini nu vor alerga nici ei sã cumpere în aceste împrejurãri ºi, în
general – am înþeles – cã ei sunt practic scoºi din competiþie pânã în 1993.

Mi se pare cã aspectul de panicã bursierã nu a intrat în planul
prezentat.

2) Sã presupunem cã valoarea acþiunilor va rãmâne nemodificatã –
ceea ce este bineînþeles o prezumþie absurdã într-o economie de piaþã. Dar,
pentru moment, chiar dacã am accepta aceastã ipotezã, valoarea pe care
populaþia o primeºte sub formã de acþiuni nu poate servi sau stimula
creºterea materialã viitoare – în care este interesat fiecare. Aceastã valoare
reprezintã doar expresia bãneascã a unor bunuri deja create, ce vor trece
din buzunarul statului în cel al populaþiei fãrã a adãuga ceva la avuþia
naþionalã existentã ºi deci la dezvoltarea în continuare a economiei. A se
crea cu TDP noi întreprinderi înseamnã a presupune cã vom avea mai
multe materii prime, maºini, echipament etc. decât este nevoie în
întreprinderile deja existente, ceea ce nu este cazul. Pentru a obþine cu TDP
importurile necesare, nu este posibil.

Poate autorul planului se gândeºte cã populaþia, având aceste acþiuni
în mod gratuit, va fi mai interesatã sã lucreze, sã sporeascã producþia,
productivitatea, în pofida penuriei de materii prime ºi materiale existente.

Aici ne ciocnim – în sens invers – de vechea iluzie creatã în 1948 prin
naþionalizarea aproape în întregime a întregii avuþii naþionale. Gratuitatea nu
a fost ºi nu va fi un stimulent economic ºi din exemplele din întreaga lume
vedem cã este un stimulent al risipei, al lipsei de rãspundere.

3) Dacã numãrul populaþiei ce va obþine aceste acþiuni va fi, de
exemplu, 14 milioane ºi vor putea fi organizaþii care sã controleze
activitatea – sã spunem a 1400 de întreprinderi – poate cã acestea ar
merge mai bine.

Dar ei sunt rãspândiþi în toatã þara. Cei ce vor decide în final vor fi
consiliile de administraþie. Aceºti 14 milioane vor fi proprietari, dar prin
delegaþie. Aceasta nu ar fi în sine o problemã dacã consiliile de
administraþie sunt familiarizate cu economia de piaþã, ceea ce nu este încã
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situaþia. Iar dacã întreprinderea va da faliment, acþionarii vor pierde totul. În
Statele Unite, cumpãrãtorii de acþiuni sunt foarte prudenþi. Ei îºi aleg una din
casele de brokeraj (intermediari particulari pentru cumpãrarea ºi vânzarea
de acþiuni) care au un departament specializat în cercetarea pieþei interne ºi
internaþionale, a mãsurilor posibile ce se vor lua în domeniul economic ºi
financiar, posibilele schimbãri politice ºi impactul lor asupra bursei ºi dau
consultaþiile respective.

Apariþia lor în România este o necesitate, dar formarea lor, în ce
priveºte experienþa, este o chestiune de timp. Pânã atunci nu poate fi decât
o bâjbâialã, de la cine ºi când ar fi bine sã se cumpere sau sã se vândã
acþiunile, cu riscuri imense.

4) O problemã presantã acum pentru România este absorbþia
surplusului de numerar care întreþine puternic fenomenul inflaþionist.
Retragerea acestui surplus nu se mai poate face prin confiscare ca în
trecut, întrucât aceasta ar lovi credibilitatea guvernului, nu numai pe plan
intern, dar ºi extern. Existã multe alte alternative care sã permitã aceastã
absorbþie ºi sã fie în acelaºi timp fãcute în favoarea populaþiei.

5) O altã problemã se referã la necesitatea modernizãrii tehnologice a
României, a restructurãrii economice prin corectarea gravelor dezechilibre,
ceea ce nu poate fi fãcut fãrã un larg aflux de capital strãin.

Planul de a distribui gratuit aceste acþiuni cred cã ar putea afecta
interesul investitorilor strãini, nu numai fiindcã aceastã mãsurã de
repartizare gratuitã ar fi în contradicþie cu spiritul obiºnuit al oamenilor de
afaceri occidentali ºi ar privi cu rezerve, dar ºi fiindcã va exista o reþinere
probabil din partea lor în cumpãrarea acestor acþiuni – chiar în scãdere –
pânã când nu vor avea certitudinea cã respectivele întreprinderi ce le-au
emis sunt viabile.

În plus, se pare cã, în concepþia planului elaborat, aceste acþiuni ar
putea fi vândute investitorilor strãini abia dupã 1993. Aceasta – dupã
pãrerea mea – ar crea o întârziere pe care actuala situaþie economicã din
România nu ºi-o poate permite. Procesul stimulãrii pãtrunderii investitorilor
strãini cât mai curând este o necesitate vitalã pentru viitorul þãrii.



LEGEA CONTRACTELOR ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ

Judith P. PLATT

Dupã ce am terminat cu operaþiunea de privatizare, începe activitatea
de bazã a întreprinderii, constând în operaþiuni de cumpãrare, vânzare, de
comercializare, distribuþie, activitate de reclamã, adicã de descoperire ºi
lansare în noi domenii. Uneori vom avea fonduri mai puþin productive ºi în
felul acesta ne va ajuta sã intrãm ºi sã întreprindem transformãri în cadrul
corporaþiei. Unii ar putea sã spunã cã sunt diferite stadii de dezvoltare, dar
aceste stadii de dezvoltare nu le voi mai aborda.

În continuare, vom examina diferite tipuri de transformãri ale agenþilor
economici.

O primã transformare este cea legatã de introducerea controlului pe
baza pachetului de acþiuni. Noi spunem “achiziþia de pachete de acþiuni”, iar
practic aceasta înseamnã cumpãrarea interesului unui grup minoritar de
acþionari, care poate fi un grup de investitori interni sau externi.

O altã transformare a agenþilor economici ar fi absorbþia întregii
întreprinderi, a întregii linii de producþie, a cotelor de acþiuni; în acest caz,
tranzacþia ar fi posibilã printr-un mecanism mai elaborat, mai complicat.

Deci aº putea spune cã dezvoltarea activitãþii societãþilor comerciale
ar putea avea loc numai într-un cadru juridic reglementat, care sã
corespundã unei economii de piaþã. Vor trebui elaborate noi legi referitoare
la corporaþii, dreptul nou de asociere ºi, mai ales, legile contractuale. Dacã
încerc sã vã conduc printr-un concept foarte nou, am intra în inima unui
contract ºi cum acþioneazã acest contract într-o economie de piaþã.
România a avut scheme legislative care se ocupau de o serie de asemenea
probleme, mai ales contracte care se ocupau de necesitãþile economiei, dar
nu de necesitãþile economiei de piaþã. Participanþii iniþiali în schema de
privatizare se vor aºtepta sã vadã cã aceste structuri legale vor fi combinate
pentru a crea noul rol al participanþilor la o economie de piaþã. Eu doresc sã
sugerez cã aceasta nu este o activitãþi pur juridicã, ci este ceva cu totul
familiar investitorilor strãini, un fel de lege.

Aº dori sã mã refer, de asemenea, ºi la legislaþia abordatã destul de
recent de noua dvs. schemã economicã, respectiv legea referitoare la
societãþile comerciale, Aceastã nouã lege s-a bazat pe un vechi cod
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comercial existent dupã al doilea rãzboi mondial ºi procedurile se bazeazã
pe codul lui Napoleon. Aceastã lege a fost redactatã astfel încât sã ia în
considerare unele dintre lecþiile date de economia de piaþã ori de þãrile
economiei de piaþã. Noi sperãm cã acest cod de legi o sã se dezvolte, aºa
cum dvs. doriþi sã se dezvolte, sã fie niºte prevederi necesare pentru
informaþii ºi reglementarea unor entitãþi economice.

Aº dori ca, în continuare, sã mã opresc la conceptul de lege a
contractului, care este ºi va fi de fapt conceptul de bazã al tranzacþiei
comerciale pe care românii ºi viitorii investitori strãini o vor aplica în anii
care vor veni.

Pentru început, se pune întrebarea: ce cautã investitorii strãini atunci
când investesc în România? Ce forme legale comerciale sunt necesare ca
sã permitã tuturor participanþilor sã interacþioneze în aceastã nouã relaþie
economicã dintre cumpãrãtori ºi vânzãtori ºi între alþi participanþi? Aº vrea
sã vã prezent pe scurt o tranzacþie practicã într-o economie de piaþã ºi care
va fi interesul, preocuparea investitorilor strãini, mai ales atunci când este
vorba de noile întreprinderi privatizate.

Dobândind o nouã întreprindere, investitorul doreºte sã facã întâi o
cercetare a structurii, a formãrii, cum aratã acea întreprindere pe acþiuni în
care, de fapt, vrea sã investeascã, atunci când va negocia contractul.
Investitorul trebuie sã fie sigur cã speranþele ºi previziunile lui, care pot sta
la baza deciziilor pe care le va lua conducerea întreprinderii, se vor realiza.
Aceste speranþe ºi previziuni ale lui vor fi sprijinite de cadrul legal – legea
contractului. Care este esenþa legii contractului într-o societate modernã în
contextul tranzacþiei comerciale? Pentru început, am sã vã explic sensul
general ºi apoi vã voi ilustra mai specific problema.

Existã douã principii esenþiale pe care vreau sã vi le transmit, legat de
esenþa de a intra într-un contract într-o economie de piaþã: în primul rând,
este acordul reciproc al celor douã pãrþi la contract referitoare la tranzacþia
specificatã. Noi numim acest lucru o “întâlnire a gândurilor”, adicã o
înþelegere reciprocã. Contractul nu va fi valabil, nu va intra în vigoare, în
sensul cã pãrþile nu se vor sprijini una pe alta în direcþia a ceea ce au
promis sã facã în baza contractului, dacã se descoperã cã acest contract nu
exprimã voinþa comunã a ambelor pãrþi.

Al doilea principiu este cã pãrþile trebuie sã încheie contractul pe baza
informaþiilor sau prezentãrilor cerute cu aceastã ocazie.

Sã vã dau un exemplu al celor douã principii, eliminând o serie de
probleme foarte stresante. Sã discutãm mai întâi despre ce înseamnã



144

acordul de voinþã al pãrþilor contractuale. Avem aici un exemplu despre un
om care vrea sã vândã o vacã ºi unul care vrea sã cumpere o vacã ºi
probabil cã vaca este fiinþa cea mai importantã. Numele vacii este Rosie.
Domnul Walker are vaca ºi desigur cã o are dintr-un ºeptel foarte bun, dintr-
o rasã foarte bunã, dar Rosie este o excepþie. Proprietarul a tot aºteptat, dar
Rosie n-a mai produs nimic. Constatându-se cã Rosie este stearpã, el a
hotãrât sã o vândã. O altã persoanã s-a hotãrât sã cumpere aceastã vacã,
chiar dacã este stearpã, pentru cã vrea sã o taie ºi sã obþinã carne ºi a
oferit un preþ pentru Rosie, preþ care reflectã faptul cã niciodatã n-o sã aibã
un viþel de la aceastã Rosie. Astfel, s-a ajuns la un contract ºi cumpãrãtorul
vacii a trimis preþul de achiziþie, aºa cum s-a convenit ºi, dupã câteva
sãptãmâni, a venit cu vagonul ºi a vrut sã o ia pe Rosie. Dar a apãrut o
singurã problemã: Rosie nu mai era o vacã stearpã. El a afirmat cã Rosie
nu mai este stearpã, cã o sã aibã un viþel ºi cã nu mai este de acord sã o
vândã cu acel preþ scãzut, deoarece Rosie nu mai este stearpã. Da, dar
celãlalt a spus: este vaca mea, am încheiat o afacere, am fãcut un contract,
am plãtit pentru vacã ºi aþi acceptat banii, deci o s-o duc în camionul meu.
În final s-au dus la tribunal pentru a se hotãrî cine are dreptate.
Dumneavoastrã ce credeþi? A cui trebuia sã fie vaca? A dlui Sherwood care
a plãtit, a recunoscut-o, a venit s-o ridice conform contractului? Poate unii
dintre dvs. gândiþi cã vaca era prea valoroasã ca sã fie vândutã la preþ
scãzut ºi cã ea aparþine glui Walker pentru cã dl Walker n-a intenþionat sã
vândã o vacã care urma sã aibã viþei la acelaºi preþ cu o vacã care era
stearpã. Tribunalul a considerat cã cele douã pãrþi au fãcut o greºealã
reciprocã. Nu au fãcut nicio fraudã. Ei nu au vrut sã se înºele unul pe altul,
dar au fãcut un contract pentru o vacã care n-a existat în aceeaºi calitate.
Calitatea vacii, fiecare a înþeles-o altfel. Ei au fãcut un contract pentru o
vacã stearpã, iar Rosie nu era o vacã stearpã. Vedeþi cã acest caz
ilustreazã încã o datã care este adevãrata esenþã a contractului, dincolo de
formalitãþi. Înainte de a citi o serie de cazuri considerând legea localã de
cooperare, vedeþi cã trebuie sã existe o înþelegere, o voinþã comunã a
pãrþilor.

Esenþa celui de-al doilea punct se materializeazã în lista de verificare
“due diligence check list”, prezentatã pe larg în capitolul precedent sub
forma unui model de listã de probleme tip “due diligence”. ªi ea trebuie sã
cuprindã informaþii exacte ºi complete în legãturã cu achiziþia sau
contractarea unei afaceri.
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În continuare, aº dori sã vã mai reþin câteva minute ºi sã încerc sã vã
ilustrez pe scurt cum aceste principii contractuale se aplicã în contextul unui
contract de achiziþie a unei afaceri dintre cumpãrãtor ºi vânzãtor. Daþi-mi
voie sã vã prezint pe scurt principiile ºi cum funcþioneazã aceste prevederi
ale contractului, cum acestea interacþioneazã într-un contract, pentru cã
într-o societate cu economie de piaþã un contract nu este pur ºi simplu o
listã de fapte, o declaraþie a faptelor. El este un document care conþine
drepturi ºi obligaþii, promisiuni, angajamente: de a face un anumit lucru în
viitor în anumite circumstanþe ºi, cel mai semnificativ pentru noul element
care poate nu vã este familiar, contractul are o anumitã parte care constituie
încurajarea, un fel de garanþie, deoarece ea aratã cine vã suporta riscurile.
Pe scurt, într-un contract tipic de încheiere a unei afaceri veþi vedea, în
primul rând, condiþiile contractului, forma, specificul ºi descrierea bunurilor
sau fondurilor, preþul de transferare de la vânzãtor la cumpãrãtor etc., care
nu sunt altceva decât esenþa tranzacþiei. În el exprimãm valoarea
contractului într-o anumitã valutã. Aceastã parte a contractului este urmatã
de o alta, de reprezentare ºi garanþii. De fapt, acestea sunt prevederi cu
privire la viitoarea afacere. Sã vã dau un exemplu: sã presupunem cã avem
un contract mai complicat decât acela de cumpãrare a unei vaci. Am putea
stipula fie cã vaca a fost sau n-a fost stearpã. Într-o tranzacþie vom avea ºi
anumite prevederi, de exemplu, cã valoarea afacerii nu trebuie sã fie
grevatã de nicio datorie ºi deci ea poate fi dobânditã ºi folositã aºa cum s-a
specificat în contract.

ªi încã un exemplu: sã presupunem cã o întreprindere este datã în
judecatã pentru cã nu a respectat reglementãrile privind protecþia mediului
înconjurãtor, aducând prejudicii locuinþelor populaþiei din jurul fabricii.
Acestea reprezintã condiþii materiale ºi atunci sigur cã ºi cumpãrãtorul, ºi
vânzãtorul trebuie sã cunoascã acest lucru, avocaþii vor trebui sã vegheze
asupra structurii contractului, vânzãtorul are obligaþia absolutã sã informeze
cumpãrãtorul despre acest litigiu ºi cã este dat în judecatã. El trebuie sã
informeze care este scopul ºi domeniul litigiului, stadiul acestuia, cât trebuie
sã plãteascã pentru avariile provocate ºi care sunt reprezentanþele sau
agenþiile care reglementeazã aceste probleme. Deci el trebuie sã dea
cumpãrãtorului toate informaþiile de care acesta are nevoie. Totodatã,
cumpãrãtorul mai este protejat ºi de sistemul de garanþii ºi riscuri cuprins în
contract. Este nevoie de aceste garanþii pentru cumpãrãtor deoarece prin
ele se pot apãra interesele acestuia când i se constatã cã s-a fãcut o
nedreptate în condiþiile de cumpãrare. Dacã vânzãtorul a greºit în procesul
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de vânzare, atunci cumpãrãtorul are dreptul sã fie protejat, deoarece
cumpãrãtorul are o anumitã sumã pusã la dispoziþie pentru acoperirea
daunelor care s-au produs în situaþia în care el a cumpãrat în condiþii
neavantajoase. De pildã, cel mai comun ºi cel mai obiºnuit mijloc prin care
cumpãrãtorul poate sã fie în aceastã situaþie este atunci când el a cumpãrat
dupã ce s-a încheiat tranzacþia. Atunci cumpãrãtorul poate sã pretindã o
parte din preþul respectiv într-o anumitã perioadã de timp, care a fost
specificatã prin contract. În acest rãstimp el va avea ocazia sã vadã despre
ce e vorba, ce fel de business a încheiat. Dacã prin promisiunea fãcutã de
vânzãtor el ajunge în situaþia bunã, avantajoasã pentru el ºi vânzãtorul îi
datoreazã cumpãrãtorului bani, atunci aceºti bani pot fi scãzuþi din preþul de
cumpãrare care a fost convenit prin contract.



ACTIVITATEA BANCARÃ DE INVESTIÞII
ÎN CONTEXTUL PRIVATIZÃRII

Andrew POPPER

În Europa, marea majoritate a bãncilor se ocupã atât de activitãþi de
investiþii cât ºi de activitãþi comerciale, însã fiecare bancã insistã asupra
unui anumit aspect. Banca pe care o reprezint eu astãzi aici, Credit
Comercial de France, are bineînþeles ºi activitãþi comerciale foarte
importante pe plan intern, în Franþa, dar în general este cunoscutã ca o
bancã de investiþii sau ceea ce s-ar numi în limba francezã Banque
d’Affaire. Deci acesta este cadrul în care ne adresãm dumneavoastrã, ca o
bancã de investiþii.

De când am sosit în România, ºi am mai fost de multe ori în trecut,
dar de când am sosit în România acum o sãptãmânã, unul dintre lucrurile
pe care le-am auzit cel mai frecvent este cã sarcina pe care o aveþi
dumneavoastrã aici este o sarcinã fãrã precedent. ªi sigur cã acest lucru
este adevãrat. Nu existã nicio experienþã internaþionalã echivalentã de
transformare a unei economii colectivizate într-un termen foarte scurt într-o
economie de piaþã. Din acest punct de vedere, aceastã afirmaþie care se
face foarte des cã este o sarcinã fãrã precedent este absolut adevãratã,
însã nu trebuie sã cãdem în cealaltã extremã ºi sã spunem cã nu existã
niciun fel de experienþã în domeniul privatizãrii. Experienþã în domeniul
privatizãrii fãrã îndoialã cã existã. Privatizãri au existat în Europa
Occidentalã imediat dupã rãzboi, în Franþa ºi Anglia în ultimii 4 ani ºi aºa
mai departe. Deci aceastã experienþã nu este lipsitã deloc de relevanþã
pentru condiþiile României ºi vreau sã împãrtãºesc cu dumneavoastrã
anumite elemente din aceastã experienþã care existã, fãrã îndoialã, pe plan
internaþional ºi, bineînþeles, sã insist asupra rolului unei bãnci de investiþii în
acest proces.

Banca de investiþii acþioneazã, într-un cuvânt, în calitate de consultant
financiar pentru una dintre cele douã pãrþi. Bineînþeles cã într-o privatizare,
ca ºi în orice alt contract, trebuie sã existe cel puþin douã pãrþi, trebuie sã
existe un vânzãtor ºi un cumpãrãtor. Banca de investiþii va acþiona în
calitate de consultant financiar fie faþã de vânzãtorul unei întreprinderi pe
cale de privatizare, fie pentru cumpãrãtorul unei anumite întreprinderi.
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Având în vedere cã dumneavoastrã sunteþi potenþiali vânzãtori de
întreprinderi, eu am sã orientez cât de cât aceastã prezentare în direcþia
perspectivei vânzãtorului ºi am sã mã pun în situaþia ipoteticã cã banca de
investiþii este reþinutã în calitate de consultant financiar de cãtre stat, în
cazul dumneavoastrã, sau de cãtre vânzãtor în general.

O altã idee foarte importantã, în aceastã parte introductivã, este cã
munca de privatizare este o muncã de echipã ºi orice privatizare (a unei
mari întreprinderi, bineînþeles) va fi o muncã de echipã ºi dumneavoastrã
aici aveþi deja în faþa dumneavoastrã elementele unei echipe. În primul
rând, echipa va avea reprezentanþi ai proprietarului întreprinderii, în cazul
dumneavoastrã statul, va avea reprezentanþi ai conducerii întreprinderii, va
include juriºti ºi veþi asculta în continuare punctul de vedere al juriºtilor, va
include contabili, ºi ei vã vor prezenta mai târziu punctul de vedere contabil,
ºi va include ºi persoane din public relations care vor prezenta publicului,
vor organiza ceea ce numesc eu efortul de comunicare cu publicul.

Rolul bãncilor de investiþii, în acest proces, este de a coordona
echipa, munca fãcutã de membrii echipei, ºi aº vrea sã spun foarte clar cã
este sigur vorba de o muncã de coordonare. Fazele pe care voi încerca sã
le descriu în aceastã prezentare sunt patru: prima este evaluarea sau
munca de evaluare, a doua elaborarea strategiei, a treia oferta ºi a patra
tranzacþia.

În ceea ce priveºte evaluarea, este vorba de un studiu aprofundat al
societãþii care urmeazã sã fie privatizatã. În ceea ce priveºte strategia, este
vorba despre restructurarea unei întreprinderi anterior privatizãrii din punct
de vedere industrial ºi financiar. A treia este oferta, în care întreprinderea
este pusã pe piaþã în mod efectiv, ºi a patra este gãsirea unui investitor ºi
consumarea în realitate a tranzacþiei.

Cele douã procese de evaluare ºi de strategie pot fi considerate ca
procese preliminare ºi foarte îngemãnate, deci nu putem sã le separãm.
Permiteþi-mi, la început, sã vorbesc despre evaluare ºi elaborarea strategiei
într-o singurã prezentare.

O altã întrebare foarte simplã care apare în momentul în care se pune
problema privatizãrii unei întreprinderi este dacã, în forma prezentã,
întreprinderea sau societatea comercialã care urmeazã sã fie privatizatã
este doritã, cerutã, este vandabilã în forma ei actualã.

O altã întrebare este: poate fi vândutã aceastã întreprindere în forma
ei actualã? În marea majoritate a cazurilor, impresia mea este cã rãspunsul
este nu. Este foarte rar ca o întreprindere, o societate în forma ei prezentã
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sã poatã fi imediat vândutã unui investitor. Existã, aproape în toate cazurile,
necesitatea unor operaþii de pregãtire a întreprinderii pentru a fi vândutã pe
piaþã, Aceste operaþiuni de pregãtire a întreprinderilor sunt, de fapt,
operaþiuni de restructurare ºi restructurarea trebuie fãcutã din douã puncte
de vedere: în primul rând este o restructurare din punct de vedere industrial
ºi în al doilea rând este o restructurare din punct de vedere financiar.
Ambele operaþii de restructurare bineînþeles cã au scopul final de a
consolida în mod substanþial întreprinderea care este oferitã spre vânzare ºi
de a asigura ºanse de succes dupã ce întreprinderea va fi privatizatã.

În ceea ce priveºte ceea ce numesc eu privatizarea industrialã,
întreprinderea trebuie examinatã din punct de vedere al activitãþilor, al
raportului cu piaþa, dacã produsele pe care întreprinderea le produce sunt
într-adevãr necesare pieþei. Este o întrebare extrem de relevantã în cazul
economiei româneºti, pentru cã aici produsele s-au realizat pe bazã de
decret, ºi nu pe bazã de cerere a cumpãrãtorilor. Deci trebuie vãzut dacã
produsele sunt într-adevãr necesare, în ce formã produsele pot fi vândute,
care sunt mãsurile ce pot fi luate imediat de cãtre întreprindere pentru
creºterea productivitãþii, pentru a o face mult mai atrãgãtoare din punct de
vedere al investitorului strãin.

Din punct de vedere financiar, restructurarea este poate ºi mai
importantã. În primul rând trebuie determinate obligaþiile financiare pe care
o întreprindere le are în momentul respectiv faþã de creditorii sãi. Aº vrea sã
spun câteva cuvinte despre dezvãluirea faþã de public a tuturor obligaþiilor
financiare pe care întreprinderea le-a acumulat ºi pe care le aduce în
procesul de negociere. Creditorii întreprinderii trebuie sã cunoascã bine
situaþia financiarã a acestora, deoarece, în cazul în care datoriile unei
întreprinderi depãºesc cu mult valoarea întreprinderii, trebuie luate ºi
deciziile cele mai eficiente. Este important ca creditorul sã participe în
procesul de restructurare, pentru cã dacã noi vom vinde întreprinderi
încãrcate cu datorii fãrã acordul creditorului ºi fãrã un plan de asanare a
acestei datorii, bineînþeles cã a doua zi dupã privatizare întreprinderea va
da faliment, ºi nu acesta este scopul pe care îl urmãrim. Deci creditorii
trebuie introduºi în acest proces, obligaþiile financiare trebuie sã fie stabilite
clar ºi elaborat un plan financiar de consolidare a întreprinderii. De
asemenea, trebuie examinate toate obligaþiile juridice ºi contractuale ale
întreprinderii, pentru a determina din nou dacã întreprinderea este viabilã.
Iar în cazul în care nu este viabilã, sã se restructureze aceste obligaþii
contractuale în aºa fel încât întreprinderea sã devinã viabilã în faza
ulterioarã privatizãrii.



150

Dupã restructurare urmeazã o operaþie extrem de importantã, care
este verificarea conturilor din punct de vedere contabil. Aceasta este o
verificare profundã ºi detaliatã a conturilor care, în cazul marilor
întreprinderi, fãrã îndoialã, poate sã dureze câteva luni.

O altã fazã include operaþii de ordin juridic, cum ar fi, de exemplu,
determinarea titlului de proprietate ºi altele.

În fine, dupã ce auditul contabil este finalizat ºi dupã ce obligaþiile
juridice sunt determinate, rolul bãncii de investiþii devine primordial, ºi
anume în determinarea valorii de piaþã a întreprinderii. Este foarte important
de reþinut cã valoarea de piaþã a unei întreprinderi este legatã, în mod
relativ, de valoarea contabilã a întreprinderii, mai ales în contextul dvs,,
deoarece, când s-au construit aceste întreprinderi, capitalurile moderne au
fost înscrise în bilanþ la valori artificiale care rezultau dintr-o ratã de schimb
complet artificialã. De asemenea, mijloacele de producþie produse pe plan
intern erau subvenþionate de cãtre stat, fapt pentru care valoarea lor de
bilanþ este o valoare complet artificialã ºi care nu are legãturã cu realitatea.
Deci auditul contabil, care este o fazã esenþialã, se face pur ºi simplu pentru
a vedea cã nimeni nu a pus mâna în buzunarul statului ca sã fure bani.
Acesta este scopul ºi nu se poate afla mai mult decât atât.

Întrucât valoarea realã a întreprinderii nu este valoarea de bilanþ,
pentru a determina valoarea realã a acesteia trebuie fãcut un studiu de
marketing extrem de cuprinzãtor, care sã identifice care este piaþa pentru
produsul respectiv, dacã existã aceastã piaþã, dacã produsul poate fi
realizat în mod profitabil, dacã poate fi vândut pe piaþa internã ºi
internaþionalã în mod profitabil ºi aºa mai departe. Deci, într-un cuvânt,
trebuie analizate perspectivele financiare pe termen lung ale întreprinderii,
dacã întreprinderea este o întreprindere viabilã. Normal, în momentul în
care toate aceste elemente, ºi din nou vorbesc de elementul juridic,
contabil, marketing ºi aºa mai departe, sunt realizate, banca de investiþii va
da o valoare aproximativã a întreprinderii respective.

Este important sã mai spun încã o datã cã banca de investiþii lucreazã
pentru clienþi. Bineînþeles cã toate aceste informaþii, toate aceste studii sunt,
pânã în acest moment, strict confidenþiale. Ele sunt plãtite de client ºi
aparþin clientului, nefiind cunoscute de public.

Deci am acoperit pânã acum cele douã faze iniþiale care reprezintã
evaluarea întreprinderii ºi elaborarea unei noi strategii, atât a unei strategii
comerciale, cât ºi a unei strategii financiare.

Pânã în acest stadiu, totul s-a produs în formã comercialã. De acum
înainte însã, în faza a treia, care este oferta întreprinderii pe piaþã, începem
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sã dezvãluim rezultatele investigaþiei noastre publicului, pentru pregãtirea
unei oferte. Deci toate aceste oferte, la un moment dat, vor fi încorporate
într-o dezvãluire publicã. În ceea ce priveºte însã oferta în sine, aº vrea sã
fac o distincþie care este foarte importantã ºi foarte des utilizatã pe piaþã,
între oferta publicã ºi plasamentul privat.

Deci existã douã tipuri de vânzare a unei întreprinderi: prin ofertã
publicã; prin plasament privat.

Oferta publicã este primul tip de vânzare a unei întreprinderi.
Înseamnã cã o societate sau o întreprindere se constituie ca o societate pe
acþiuni, care sunt vândute pe piaþa publicã sub diferite forme de subscripþie,
cele mai frecvente forme de subscripþie fiind la bursa de valori.

O altã posibilitate însã de a vinde o întreprindere este printr-un
plasament privat. Societatea se constituie ca o societate pe acþiuni, însã
acþiunile nu sunt oferite direct publicului prin ofertã publicã, ci sunt oferite la
doi sau trei investitori potenþiali. De exemplu, dacã dvs. aþi vrea sã vindeþi o
fabricã de automobile, puteþi sã constituiþi aceastã fabricã de automobile ca
societate pe acþiuni. Acþiunile pot fi oferite fie la bursã, care aici pentru
moment nu existã, dar este de conceput cã va exista, sau pot fi oferite
printr-o licitaþie lui General Motors, Kreisler sau, sã spunem, Renault.

În acest caz, oferta nu trebuie publicatã. Ea este arãtatã numai celor
trei investitori potenþiali care vor licita pentru acþiunile pe care dvs. le veþi
pune în vânzare. Vreau sã subliniez foarte mult cã sunt diferenþe legale
extraordinare între oferta publicã ºi plasamentul privat.

Este important de reþinut cã, în faza iniþialã, în România, unde nu
existã o bursã de valori, primele privatizãri se vor face probabil prin
plasamente private. De ce? Pentru cã dacã nu s-ar face iniþial prin
plasamente private, privatizarea marilor întreprinderi este condiþionatã de
dezvoltarea bursei, ºi asta o sã dureze o perioadã de timp destul de
îndelungatã. Dupã pãrerea mea, ar fi o greºealã, în contextul României, sã
se aºtepte dezvoltarea burselor de valori pentru a face privatizarea.
Privatizarea trebuie sã preceadã dezvoltarea bursei de valori. Asta
presupune imediat cã primele privatizãri în România se vor face sub formã
de plasamente private, ceea ce înseamnã cã întreprinderile vor fi oferite
unui numãr limitat de investitori pe baza constatãrilor fãcute de echipa pe
care v-am descris-o. Bineînþeles, asta nu înseamnã cã aceste lucruri se vor
face în secret. Publicul va fi informat în acest moment de existenþa acestui
plasament privat. Poate fi informat de problemele esenþiale din viaþa unei
întreprinderi la un moment dat ºi poate fi informat – ºi trebuie informat – cã
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se va produce un proces de licitaþie condus de o echipã obiectivã, care va
lucra în interesul echitãþii. Deci publicul nu va fi þinut în afara acestui proces
de plasament privat, deºi cuvântul privat implicã ideea de secret. În acest
caz nu mai este secret.

Existã ºi posibilitatea, foarte frecvent utilizatã, a unei combinaþii dintre
cele douã forme, adicã o întreprindere poate fi vândutã în acelaºi timp: o
parte din acþiuni prin ofertã publicã ºi o parte din acþiuni prin plasament
privat. Aceasta este probabil formula idealã, însã bursa de valori trebuie sã
existe la momentul respectiv pentru a face o ofertã publicã. O micã
parantezã. În ceea ce priveºte acþiunile ºi tipurile de acþiuni pentru o
societate privatã, aceasta trebuie constituitã, în primul rând, ca societate pe
acþiuni. Una din deciziile principale pe care banca de investiþii le ia împreunã
cu celelalte pãrþi ale echipei priveºte tipurile de acþiuni. Sã trecem în revistã
foarte pe scurt care vor fi acestea.

O primã categorie divizeazã tipurile de acþiuni în douã pãrþi: acþiuni de
tip comun ºi acþiuni preferenþiale. Acþiunile de tip comun sunt acþiunile care
conþin cel mai mare element de risc în care dividendul nu este garantat.
Acþiunile preferenþiale sunt acþiuni care reprezintã un element de risc mai
scãzut, iar dividendul este garantat pentru o anumitã perioadã. Deci trebuie
decis câte dintre acþiuni trebuie sã fie comune ºi câte dintre acþiuni sã fie
preferenþiale.

O altã posibilitate de clasificare este: acþiuni negociabile ºi
nenegociabile pe o anumitã perioadã de timp. Deci trebuie decis câte dintre
acþiunile emise vor fi negociabile ºi câte vor fi nenegociabile.

O altã distincþie extrem de importantã, care la dvs. s-a fãcut în mare
mãsurã prin procesul legislativ, este clasificarea în acþiuni vândute în mod
liber ºi acþiuni alocate pe bazã de vaucher. Dupã cum am spus, în cazul
dvs., deja procesul legislativ a decis cã minim 30% din acþiunile emise de o
întreprindere trebuie alocate populaþiei pe bazã de vaucher ºi aceastã
decizie este deja luatã, cã 70% vor fi vândute liber ºi 30% pe bazã de
vaucher. Bineînþeles cã aceastã proporþie poate fi schimbatã. S-ar putea
decide ca numai 60% sã fie vândute liber, 30% sã fie distribuite în mod
gratuit ºi 10% sã fie rezervate la preþuri preferenþiale pentru salariaþii
întreprinderii respective. Deci existã numeroase variante care se pot folosi
la momentul respectiv. Important este însã cã existã douã tipuri de acþiuni
din acest punct de vedere: acþiuni vândute liber ºi acþiuni alocate pe baza
unor alte formule.
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O altã posibilã clasificare a acþiunilor sunt acþiuni de vânzare ºi acþiuni
care nu sunt de vânzare. De exemplu, într-o întreprindere, statul ca
proprietar poate sã decidã cã va rãmâne ca acþionar în proporþie de 20% în
aceastã întreprindere. În cazul legislaþiei române, din nou 30% vor fi alocate
pe bazã de vauchere, 20% prin ipotezã sunt reþinute de cãtre stat, ceea ce
înseamnã cã pe piaþa liberã nu se vor vinde decât 50% din acþiuni. Este o
posibilitate în cazul anumitor întreprinderi.

Fãrã sã încerc sã pãºesc în domeniul controversei, trebuie însã
realizat un lucru, ºi anume cã ceea ce nu se vinde nu aduce bani. Este
foarte simplu. Dacã statul va decide sã distribuie gratuit acþiunile,
bineînþeles cã nu o sã vinã niciun ban în þarã. Asta este foarte clar.
Singurele care vor aduce bani noi, capitaluri noi, sunt acþiunile pe piaþa
liberã. Asta nu reprezintã o declaraþie politicã, reprezintã un truism, ceea ce
se vinde aduce bani, ceea ce nu se vinde, se dã pe gratis, nu aduce bani.
Nu mai este de dezbãtut acest subiect.

În aceastã fazã a acþiunilor pe piaþã are loc un eveniment extrem de
important în viaþa companiei care urmeazã sã fie privatizatã ºi, din nou,
banca de investiþii joacã rolul principal în acest eveniment, care este
elaborarea prospectului. O întreprindere, pentru a fi oferitã pe piaþã, fie prin
ofertã publicã, fie prin plasament privat, trebuie sã aibã un prospect ºi, în
acest moment, bineînþeles cã toate informaþiile despre care vorbeam înainte
ca fiind secrete devin publice. Un prospect aratã cam aºa: o broºurã de 50-
60 de pagini în care este cuprins tot ceea ce am vorbit pânã acum, în linii
generale. Se vorbeºte despre orientarea generalã a întreprinderii, despre
obligaþiile financiare anterioare, despre restructurarea întreprinderii din
punct de vedere comercial ºi financiar, se vorbeºte despre perspectivele de
viitor, se prezintã proiecþii ºi previziuni legate de viitor ºi, în general, se
explicã investitorului potenþial cum s-a ajuns la determinarea valorii anumitei
întreprinderi. Faza prospectului nu reprezintã altceva decât momentul
esenþial în procesul de comunicare. În continuare, procesul de comunicare
cu publicul devine esenþial ºi aici vom introduce prietenii noºtri din echipã,
cei de la public relations. Ei vor juca un rol important în prezentarea formalã
acestui prospect cãtre public ºi în explicarea publicului, în general, a raþiunii
acestei privatizãri, care este scopul privatizãrii, care sunt beneficiile pe care
statul român, ca proprietar, ºi economia naþionalã, în general, le vor obþine
prin privatizare, în ce mãsurã au fost protejate interesele salariaþilor în
întreprinderi ºi luate în consideraþie interesele gestiunii întreprinderii ºi care
sunt planurile de stimulare în viitor a personalului acestei întreprinderi care
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trebuie privatizatã. Deci efortul de comunicare ºi efortul de relaþii publice
devin foarte importante în acest moment.

În fine, dupã ce acest prospect ºi, în general, efortul de comunicare
este într-o fazã evoluatã, încep sã se facã decizii concrete ºi intrãm în faza
finalã a încheierii tranzacþiei. În acest moment se decide exact care va fi
preþul de ofertã al unor acþiuni, fie printr-un proces de licitaþie, fie printr-un
proces de oferire pe piaþã. Se va face un proces de subscripþie. Se va cere
fiecãrui investitor potenþial sã facã o subscripþie ºi sã spunã care este
numãrul de acþiuni pe care el eventual vrea sã le cumpere în întreprinderea
respectivã. De asemenea, li se cere investitorilor potenþiali care au fãcut
subscripþii sã producã anumite dovezi cã au fondurile necesare sã cumpere
acþiunile în cazul în care câºtigã subscripþia; nu vreþi sã fiþi, bineînþeles, în
situaþia în care este vândutã întreprinderea la un preþ excelent unui
investitor care, dupã ce va avea pachetul de control al acþiunilor, va declara
cã nu are bani sã plãteascã pentru aceste acþiuni ºi le va vinde altcuiva.
Deci este important sã se determine cã cei care vin sã cumpere acþiuni, cei
care participã la procesul de subscripþie sunt oameni serioºi, care au
fonduri, nu vin acolo ca sã se joace cu noi. Apoi, se vor stabili detalii în ceea
ce priveºte alocarea, pentru cã este posibil ca subscripþiile sã depãºeascã
acþiunile puse în vânzare: cât se va aloca, pe ce bazã se alocã primele
acþiuni celui care a pus oferta cea mai înaltã. Deci el a oferit pe o acþiune
100$, cineva poate veni ºi oferi pentru zeci de mii de acþiuni 110$. Se pune
problema dacã aceste prime acþiuni se vând la 110$ sau se creeazã un preþ
mediu? Deci se creeazã regulile jocului pentru cã cei care vor veni în acest
proces de subscripþie vor avea, fãrã îndoialã, diverse opinii asupra valorii
întreprinderii, preþul va varia ºi, de aceea, trebuie dinainte stabilitã o formulã
echitabilã ºi cunoscutã participanþilor la alocarea acþiunilor, în cazul în care
existã diferenþe de preþ. În fine, în momentul în care toate aceste faze sunt
trecute, întreprinderea este vândutã ºi apare un nou proprietar al
întreprinderii sau apar mai mulþi noi proprietari ai întreprinderii, se numeºte
un consiliu de administraþie, se reþine sau se schimbã managementul.
Depinde de pãrerea noilor proprietari ai întreprinderii ºi întreprinderea
porneºte mai departe.

În mod aparent eu ar trebui sã-mi încetez aici prezentarea ºi
înceteazã ºi rolul bãncii de investiþii. Din pãcate mai existã o fazã, ºi anume
ceea ce eu aº numi faza postvânzare. Dupã ce întreprinderea a fost
vândutã, existã anumite servicii pe care echipa care a ajutat sã se
privatizeze întreprinderea continuã sã le facã. Aceste servicii post-vânzare
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existã cu scopul funcþionãrii întreprinderii cât mai bine ºi dupã ce a fost
vândutã. Banca de investiþii ºi ceilalþi membri ai echipei de privatizare
rãmân, cel puþin din punct de vedere moral, dacã nu ºi din punct de vedere
contractual, responsabili pentru buna funcþionare a întreprinderii chiar ºi în
perioada postvânzare. Asta implicã urmãrirea atentã a evoluþiei preþurilor
acþiunilor, a stabilitãþii acþionarului, procentajul ocupat de anumiþi acþionari,
dacã ºansele de speculaþie cu acþiunile sunt mari sau mici ºi aºa mai
departe. Dar cel mai important lucru este urmãrirea funcþionãrii
întreprinderii. Este deosebit de important ca întreprinderea sã
supravieþuiascã ºi sã prospere atât din punct de vedere comercial, cât ºi din
punct de vedere financiar, dupã ce a fost privatizatã.

Interesul nostru, ca bancã de investiþii, ºi al celorlalþi membri ai
echipei de privatizare în buna funcþionare a întreprinderii dupã ce a fost
privatizatã este absolut vital, pentru cã ne punem în joc reputaþia ºi acesta
este cel mai preþios capital pe care îl avem ca bancã de investiþii, mai
preþios chiar decât capitalul financiar pe care îl avem.



DISCUÞII PE MARGINEA TEMELOR PREZENTATE

Întrebare: Ce se înþelege prin “coordinating manager”?
Rãspuns: Ne reîntoarcem la procesul de evaluare. În aceastã fazã,

banca de investiþii culege informaþii pentru a-ºi face o pãrere temeinicã
asupra valorii tangibile a investiþiei, a valorii de piaþã a acesteia, a valorii ei
contabile. Aceasta este prima etapã a procesului de evaluare. A doua etapã
este cea de elaborare a strategiei financiare ºi comerciale. Banca de
investiþii rãspunde de elaborarea strategiei financiare, luând în considerare
lichiditãþile ºi aºa mai departe. Dupã publicarea prospectului se adunã
informaþii, iar rolul cel mai important al bãncii de investiþii este stabilirea
felului acþiunilor ce vor fi emise. Apoi banca de investiþii organizeazã
subscripþia. Aceasta se cheamã “coordonare”.

Întrebare: S-a vorbit pânã acum numai despre vânzarea
întreprinderilor deja existente. De ce nu s-a vorbit ºi despre înfiinþarea unei
noi întreprinderi cu capital strãin?

Rãspuns: Concepþia noastrã cu privire la acest seminar a fost aceea
cã el se referã la fenomenul de privatizare, adicã de dezetatizare. Crearea
sectorului privat se poate face, cel puþin teoretic, pe douã cãi: prin
dezetatizare, respectiv prin transformarea proprietãþii de stat în proprietate
privatã, ºi prin crearea unui nou sector privat pe baza Decretului nr. 54/90 ºi
a altor legi ce vor urma.

Fãrã îndoialã cã investiþiile directe nu se referã la cumpãrarea unei
întreprinderi existente deja, sunt extrem de importante, însã nu constituie
subiectul conversaþiei de azi. Cumpãrarea unei întreprinderi deja existente
este echivalentã cu un aflux de capital, în primul rând, ºi cu un aflux de
tehnologie, în al doilea rând. Deci, chiar dacã aceastã investiþie strãinã se
face prin privatizarea unei întreprinderi deja existente, acest element de
investiþie, de a veni cu capital ºi tehnologie, va avea loc în mod necesar,
fãrã niciun fel de discuþie. Nu ni s-a cerut în acest seminar sã vorbim despre
investiþiile noi în România, de construire a noi întreprinderi, care fãrã
îndoialã cã sunt importante, însã nu este subiectul nostru.

Rãspund la cea de-a doua întrebare pe care aþi pus-o, de ce nu
vorbim despre posibilitatea de a privatiza întreprinderi sau proprietãþi care
sunt în mâna proprietarilor individuali astãzi. Motivul este foarte simplu,
pentru cã, din pãcate, aceste proprietãþi la care vã referiþi dvs. sunt foarte
nesemnificative în ziua de astãzi. Obiectivele care prezintã interes pentru
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un investitor strãin, din pãcate, sunt proprietatea statului în ziua de azi. Asta
este realitatea de care ne lovim aici. La noi, cel puþin sindicatele sunt într-o
agitaþie destul de mare. Ele consideri cã statul nu a fost niciodatã proprietar,
ci numai administrator. Teoria veche susþine cã proprietatea a fost
proprietatea întregului popor. Sindicatele susþin ca aceastã proprietate, care
existã în devãlmãºie, sã treacã în proprietatea individualã a posesorilor de
drept. Aici s-a emis urmãtoarea teorie, cum cã statul trebuie sã vândã ca sã
fie interesat pentru investitorii strãini. Deci problema ar fi: aceste
întreprinderi se pot trece în proprietatea populaþiei, care dupã aceea sã le
poatã vinde cãtre cei interesaþi, eliminând un fenomen posibil de corupþie
pentru cei care, nefiind proprietari, ar vinde niºte lucruri care nu le aparþin?
Realitatea României de astãzi este cã prin lege proprietãþile de care vorbim
aici sunt proprietãþi de stat. ªi legea este foarte clarã în acest domeniu. Noi
nu am venit aici ca sã exprimãm judecãþi de valoare sau sã vã sfãtuim cum
sã faceþi legea. Exiºtã o lege care este foarte clarã, cã aceste proprietãþi
sunt proprietãþi de stat. Deci noi acþionãm în contextul acestei realitãþi.

Întrebare: Puteþi sã ne daþi mai multe amãnunte în legãturã cu
pachetul de control? Cum se asigurã controlul prin acele pachete de control
ºi ce legislaþie existã în diferite þãri?

În legãturã cu stabilitatea acþionarilor. ªtiu cã în Franþa se asigurã
stabilitatea chiar de la privatizare, folosindu-se un pachet de acþiuni de pânã
la 30%, fiind alese anumite firme de mare încredere, cu soliditate financiarã.
Dacã puteþi sã ne daþi câteva explicaþii.

Rãspuns: Întrebarea nr. 1 constã, de fapt, din douã întrebãri: în primul
rând ce înseamnã pachetul de acþiuni? Este o întrebare bunã ºi la care nu
este uºor de rãspuns. Întrebarea nr. 2, dacã existã în legislaþie sau dacã
trebuie sã existe în legislaþie anumite limite sau restricþii în ceea ce priveºte
pachetul de acþiuni. La prima parte a întrebãrii referitoare la pachetul de
acþiuni ºi controlul unei întreprinderi, este simplu: cel care are peste 50% din
pachetul de acþiuni controleazã acþiunea, asta este clar. Însã nu înseamnã
cã o întreprindere nu se poate controla ºi cu mai puþin, dar atunci intrãm în
domeniul judecãþilor de valoare ºi calitative. În mod normal, probabil cã în
cazul în care 30% deja se distribuie unei populaþii foarte-foarte largi prin
vaucher ºi numai prin acþiuni 70% vor fi puse în vânzare, spre oferte
publice, probabil cã pachetul de control sau controlul acestei întreprinderi se
va realiza cu mai puþin de 50%. Este foarte greu de spus cât: 30%, 35%,
40%, este imposibil de spus. Fãrã îndoialã, în condiþiile în care existã o
mare dispersie a acþionariatului, controlul unei întreprinderi se va putea,
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probabil, asigura cu mai puþin de 50%. Dar asta este o diferenþã calitativã
într-un pachet de acþiuni de control de peste 50% ºi sub 50%. Cel peste
50% îþi dã o asigurare absolutã ºi permanentã cã nu se pot schimba
lucrurile. Pachetul de control sub 50% este, prin definiþie, o situaþie
tranzitorie, adicã eu sunt convins cã pot sã asigur controlul întreprinderilor
pe urmãtorii 4-5 ani prin acest pachet de acþiuni, dar nu sunt sigur cã voi
putea controla întreprinderea peste 10 ani, pentru cã este foarte posibil ca
cele 30% din acþiuni sã înceapã sã se concentreze pe piaþa secundarã, prin
bursã ºi aºa mai departe. Deci, iniþial, o întreprindere poate fi controlatã cu
un pachet de control mai mic de 50%, dar nu reprezintã o garanþie de viitor.

În ce priveºte legislaþia care existã, fãrã îndoialã, în Franþa: în cazul
unor anumite întreprinderi privite ca având caracter strategic naþional, nu se
permite mai mult de un anumit procent ºi, fãrã îndoialã, nu se permite ca
pachetul de acþiuni de control sã fie în mâna investitorilor strãini. Deci este
posibil ca, în cazul unor anumite întreprinderi care sunt vizate de cãtre
guvern ca având importanþã strategicã naþionalã, sã se punã limite în ceea
ce priveºte deþinerea pachetului de acþiuni. Deci asta a fost prima întrebare.

Stabilitatea acþionarilor se asigurã, ca sã folosim un termen francez,
prin constituirea unui aºa-numit nucleu dur, care sã se refere la privatizarea
efectuatã, chiar începând din 1986, în Franþa. În acel moment, Guvernul
Francez a considerat cã, pentru a asigura stabilitatea financiarã a
întreprinderilor, este mai bine sã se adune un mare numãr de acþiuni în
mâna unor mari companii industriale, care se presupunea – în acel moment
– cã sunt dispuse sã þinã acþiunile pe termen foarte lung, precum ºi pentru a
se evita schimbãrile frecvente, imediat dupã privatizare, ale proprietarilor în
sistemul de control ºi, respectiv, pentru a evita instabilitatea în interiorul
întreprinderilor. Astfel, statul francez a stimulat, în acel moment, prin
mijloace mai mult sau mai puþin echitabile, concentrarea acestui nucleu dur
în mâna unor acþionari, în special companii de asigurare, care sunt vãzute
pe piaþa internaþionalã ca investitori foarte stabili care investesc pentru
termen foarte lung, ºi nu pentru termene scurte, speculative. Nu ºtiu ºi nu
pot sã vã rãspund dacã este dezirabil sau nu sã se facã asemenea politicã
de nucleu dur în contextul României. Este o întrebare la care nu m-am
gândit ºi nu vã pot da un rãspuns. Dar probabil cã în mod natural aceste
nuclee dure o sã aparã de la sine, chiar dacã nu sunt stimulate de cãtre
statul român.

Întrebare: Cum s-ar putea implica domnul Popper, ca reprezentant al
bãncii pe care o conduce, în sprijinul micilor întreprinzãtori din România?
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Rãspuns: Rãspunsul este negativ. Banca Credit Comercial de France
este prea puþin posibil sã poatã acorda sprijinul solicitat. Cheia succesului o
reprezintã tot întreprinderile mici ºi mijlocii. Eu nu am cuvinte destule pentru
a vã spune cât este de important pentru România sã se dezvolte aceste
întreprinderi mici ºi mijlocii. Din pãcate însã, ca reprezentant al unei mari
bãnci de investiþii, în aceastã calitate, este foarte puþin posibil sau deloc, din
pãcate, sã putem noi sã fãcem ceva pentru aceste întreprinderi mici ºi
mijlocii. Activitatea pe care o avem noi este în întregime profilatã spre
marile întreprinderi. În aceastã calitate nu putem face nimic ºi-mi pare rãu
sã vã dau un rãspuns negativ, mai ales având în vedere importanþa pe care
eu o dau acestor întreprinderi mici ºi mijlocii. În acelaºi timp însã, din
punctul de vedere al Camerei de Comerþ Româno-Americane, unde am
onoarea sã fiu în Consiliul de Administraþie, ºi din punct de vedere personal,
nu legat de calitatea mea de reprezentant al Creditului Commercial de
France, dacã cumva credeþi cã vã pot da un sprijin cu sfaturi, mi-ar face
mare plãcere, pentru cã este un subiect extrem de important ºi reprezintã,
fãrã îndoialã, cheia succesului dvs. în România. Cred cã dvs. veþi putea fi
sprijiniþi de cãtre bãncile comerciale, prin credite pe care le vor acorda.

Întrebare: Prima întrebare este dacã ne puteþi da câteva detalii despre
conceptul “leverage buy-out – LBO”; a doua, dacã puteþi sã ne spuneþi ceva
despre “employee stock ownership plan – ESOP” – care este foarte puþin
cunoscut la noi, dar care poate sã devinã o opþiune viabilã, ºi a treia, dacã
credeþi cã este posibil ca acei nu prea numeroºi, dar totuºi existenþi
investitori care atacã afacerile cu risc 100% sã intervinã ºi pe piaþa de
capital de la noi?

Rãspuns: În ceea ce priveºte LBO, se poate vorbi foarte mult, deºi
este un subiect despre care mulþi dintre colegii mei nu ar mai vrea sã audã,
pentru cã suntem în faza în care pierdem, nu câºtigãm prin aceste operaþii,
dar, în fine, în perioada anilor 1980 a reprezentat o metodã foarte
importantã de transfer de titlu de proprietate. LBO nu ºtiu exact care ar fi
traducerea în româneºte. Este o cumpãrare prin îndebitare. Cred cã
aceasta ar fi traducerea cea mai potrivitã.

Înseamnã cã o întreprindere este cumpãratã de un grup de investitori,
de foarte multe ori managementul întreprinderii respective, prin emiterea
unei datorii extrem de importante. Propriile lor capitaluri investite în
întreprindere sunt foarte mici ºi întreprinderea este constituitã strict pe bazã
de datorie. Deci caracteristica principalã a transferului de proprietate prin
aceste LBO este cã întreprinderea care apare este extrem de îndatoratã.
Fondurile proprii sunt foarte mici. S-ar putea scrie cãrþi despre LBO ºi cum
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au fost finanþate aceste LBO, dar nu mi se pare cã este dezirabil într-o
economie ca a dvs. sã se porneascã de la început cu întreprinderi extrem
de îndebitate. Deci nu vãd un mare rol pentru aceste LBO pentru marile
întreprinderi. Probabil însã cã aceste metode de cumpãrare prin îndebitare
pot sã aibã un rol foarte mare în România, în constituirea întreprinderilor
mici ºi mijlocii. Dupã pãrerea mea, existã multe întreprinderi mici ºi mijlocii
care trebuie vândute salariaþilor ºi conducerii actuale chiar prin împrumuturi
finanþate de stat sau de alte organizaþii, adicã se poate vorbi foarte mult
despre acest subiect, dar timpul este limitat. Dacã îmi cereþi un rãspuns
foarte scurt, sunt în favoarea acestor LBO-uri în România pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii, însã cred cã ar fi o greºealã în cazul
întreprinderilor mari.

A mai rãmas de rãspuns la douã întrebãri: în primul rând despre
aceste “ESOP” în care aþi vãzut imediat cã nu sunt expert, pentru cã nici nu
am ºtiut ce înseamnã, dar este vorba, dacã nu mã înºel, de planurile prin
care salariaþii unei întreprinderi vor deþine acþiuni. Este dezirabil ca o parte
din acþiuni sã se ofere la un anumit preþ preferenþial salariaþilor. În procesul
acesta de privatizare ºi de vânzare a acþiunilor este important sã se obþinã
cointeresarea salariaþilor. Cointeresarea salariaþilor însã, prin vânzarea de
acþiuni, nu prin acordarea de acþiuni pe gratis, pentru cã nimeni nu poate fi
cointeresat când i se dã ceva pe gratis. Asta nu este cointeresare. A treia
întrebare se referã la posibilitatea de a folosi în România serviciile unor
investitori. Fãrã îndoialã, da. Existã, ºi îmi pare bine cã dnul Cojocaru mi-a
dat ocazia de a lupta puþin împotriva pesimismului pe care l-am constatat
aici în ultima sãptãmânã. Existã un anumit pesimism pe care l-am constatat
ºi care nu este justificat, cã investitorii strãini nu vor sã vinã în România.
Dupã pãrerea mea, marea majoritate în Occident ne dãm seama foarte bine
de potenþialul economic al României ºi existã o dorinþã foarte susþinutã de a
se investi în România. Sunt deja investiþii pe cale de a veni în România.
Deci rãspunsul, fãrã discuþii, este da. Rãspunderea României faþã de
investitorii strãini, ºi nu este vorba numai de rãspunderea guvernului, ci de
rãspunderea întregului popor român, este de a crea un climat legislativ ºi
politic, care sã facã sã creascã atragerea acestor investiþii. Dar rãspunsul
este fãrã îndoialã da, ºi eu sunt foarte optimist în ceea ce priveºte aceste
investiþii strãine în România. Altfel nu aº fi venit aici.

Întrebare: Domnul Popper s-a referit la un proces care sã preceadã
privatizarea, un proces destul de important, care ar fi restructurarea
industrialã ºi financiarã. Dacã aþi putea sã ne daþi mai multe detalii
referitoare la aceastã restructurare.
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Rãspuns: Eu m-am referit în mod precis la problema restructurãrii, dar
nu în general a economiei, care nu este subiectul acestei conversaþii ºi
pentru care nu am competenþa sã dezbat aici, ci strict la restructurarea
comercialã ºi financiarã a unei societãþi, care trece spre economia de piaþã.
Deci acesta a fost singurul scop al remarcilor mele ºi în aceastã privinþã aº
vrea sã repet cã tot ceea ce am vorbit se referã la întreprinderea care este
pregãtitã pentru a fi privatizatã. Aceastã întreprindere trebuie, într-adevãr,
restructuratã din punct de vedere comercial ºi industrial, în sensul de a o
face viabilã din punct de vedere al producþiei ºi al pieþei, ºi trebuie
restructuratã din punct de vedere financiar în aºa fel încât sã nu fie
împovãratã cu datorii excesive ºi cu obligaþii financiare excesive, care nu-i
vor permite funcþionarea ulterioarã.

Deci acesta este lucrul pe care am vrut sã-l abordez aici.
Restructurarea generalã a economiei nu este de competenþa mea ºi cred cã
ne-ar trebui câteva zile sã vorbim despre acest subiect.

Întrebare: Dacã vreþi sã ne spuneþi cam cât ar dura aceastã etapã de
restructurare economicã ºi financiarã a întreprinderilor care urmeazã sã se
privatizeze?

Rãspuns: Experienþa noastrã cu privatizarea aratã cã nu este vorba
numai de redefinirea strategiei întreprinderii, ci ºi despre procesul de
evaluare ºi despre procesul de constituire a ofertei ºi deci procesul de
vânzare. Este o operaþie care, în mod normal, dureazã minim 3 luni ºi este,
în general, cuprinsã între 3 ºi 6 luni.

Întrebare: Legat exact de aceastã restructurare înainte de privatizare,
aº vrea sã vã întreb: dacã se face înainte, ce garanþii avem cã este în
sensul dorit ºi nu este o operaþiune în care se cheltuiesc banii degeaba,
pentru cã viitorul proprietar sigur îºi va restructura afacerea dupã gustul ºi
interesul sãu?

Rãspuns: Dacã restructurarea se va face împotriva gustului investito-
rului înseamnã bineînþeles cã aþi angajat o echipã proastã. Exact asta este
expertiza pe care încercãm sã o aducem noi, ºi anume o cunoaºtere a
pieþei internaþionale, o cunoaºtere a ceea ce vor dori aceºti investitori
potenþiali ºi de a restructura întreprinderea în spiritul pe care îl doresc ei. De
asemenea însã, întrebarea este foarte justificatã, pentru cã, în acelaºi timp,
este vorba despre o restructurare de ordin general, nu este vorba de a lua
niºte decizii productive care vor angaja întreprinderea pe un fãgaº de pe
care nu mai poate sã iasã în urmãtorii 10 ani. Deci întrebarea este foarte
bunã, pentru cã restructurarea trebuie sã lase celui care va veni ca in-
vestitor suficientã flexibilitate la conducerea întreprinderii în faza ulterioarã.
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Un prim pas în orice privatizare este, în mod normal, o examinare
riguroasã a finanþelor ºi operaþiilor fiecãrei întreprinderi de stat ce va fi
privatizatã. În urma acestei examinãri, valori preliminare pot fi stabilite
pentru active sau acþiuni ºi poate fi fãcutã o determinare iniþialã a metodelor
sau metodei semnificative de privatizare.

Diagnoza întreprinderii va consta într-o analizã financiarã care sã
acopere situaþia datoriilor (ºi, în special, poziþia statului faþã de acestea),
structura capitalului ºi performanþele financiare anterioare ale întreprinderii
de stat. S-ar putea sã fie nevoie ca experþii contabili sã fie opriþi de la
verificarea concordanþei dãrilor de seamã statistice cu principiile contabile
internaþionale general acceptate. Aceasta, datoritã faptului cã, în multe cazuri,
deºi sunt potrivite pentru planificatorii centrali, nu rãspund cerinþelor poten-
þialilor cumpãrãtori, investitori, persoanele care închiriazã ºi aºa mai departe.

În vederea privatizãrii unei întreprinderi: bunurile trebuie evaluate ºi
înregistrate; pensiile ºi alte probleme de personal trebuie rezolvate;
obligaþiile contractuale trebuie identificate; trebuie cãzut de acord asupra
unei structuri adecvate de capital.

Analiza diagnostic trebuie sã examineze operaþiile anterioare ºi
situaþia pe piaþã a întreprinderii de stat, posibilele privilegii speciale acordate
acestora ºi impactul lor asupra performanþelor, precum ºi însemnãtatea
fabricaþiei existente ºi a altor bunuri pentru potenþialii investitori, ca ºi
“condiþia fizicã” a acestor bunuri.

Fireºte, volumul muncii de diagnozã ºi efortul pentru a o prezenta într-
o formã concisã pentru viitorii investitori, cumpãrãtori, creditori etc. vor
depinde de metoda anticipatã de privatizare.

O metodã obiºnuitã de organizare ºi prezentare a informaþiilor pentru
potenþialii investitori, cumpãrãtori sau creditori din þãrile occidentale este de
a pregãti ceea ce se numeºte “business plan” (plan de afaceri).

Planul de afaceri reflectã perspectivele interesante ºi potenþialul de
dezvoltare a întreprinderii.

Un plan de afaceri trebuie nu numai sã accentueze punctele forte, ci
sã fie ºi realist în privinþa problemelor ºi obstacolelor.
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Un plan de afaceri trebuie: sã regleze planurile componente pentru
viitorul apropiat ºi îndepãrtat; sã arate cã obiectivele pot fi îndeplinite; sã
demonstreze cã realizarea planului va satisface cerinþele cititorului (celui
care studiazã planul).

Investitorii vor sã cunoascã: registrele de evidenþã ale companiei,
piaþa acesteia ºi directorii-cheie; posibilitatea de realizare a previziunilor;
unicitatea produselor ºi a tehnologiei acestora; calitatea managementului.

Un plan de afaceri este, de asemenea, un instrument de
management, deoarece permite conducerii sã planifice dezvoltarea ºi sã
anticipeze schimbãri într-un mod structurat.

Cuprinsul planului de afaceri:
A) Un rezumat operativ care concentreazã documentele într-o formã

concisã.
B) O descriere a trecutului, prezentului ºi viitorului companiei.
C) Strategia de afaceri a conducerii.
D) Membrii colectivului de conducere.
E) Piaþa pentru produsele companiei, care trateazã probleme ca: ce

este? cât de mare este? spre ce se îndreaptã piaþa? care este
concurenþa? ce motiveazã decizia de cumpãrare? cum este
segmentatã piaþa? ce posibilitãþi va avea produsul sau serviciul pe
piaþã?

F) Informaþii asupra produselor ºi serviciilor companiei, sistematizate pe
diferite teme, cum ar fi: descrieri; probleme de perfecþionare a
produselor; cercetare-dezvoltare; tehnologii concurente; implicaþiile
procesului asupra întreprinderii; fabricaþia ºi operaþii; controlul calitãþii;
garanþie ºi servicii; reglementãri guvernamentale.

G) Desfacerea, marketingul ºi problemele de promovare a produselor:
metoda de desfacere; servicii oferite dupã vânzare; reclamã, broºuri
ºi alte metode de promovare.

H) Informaþii financiare:
− Descrierea cererii pentru fonduri: de cât este nevoie? de ce? când?
− Dãri de seamã financiare: informaþii statistice; previziuni – ipoteze,

presupuneri, perioade previzionate; previzionarea fluxului în
numerar.

− Tipurile dãrilor de seamã sunt: bilanþurile contabile sau dãrile de
seamã asupra situaþiei financiare; dãri de seamã asupra rezultatelor
operaþiunilor; dãri de seamã asupra fluxului de numerar din
operaþiuni, din investiþii în proprietate ºi din finanþarea activitãþilor.
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Sunt ºi alte dãri de seamã care se elaboreazã în mod obiºnuit în þãrile
occidentale pentru a contribui la explicarea ºi analiza operaþiunilor.

a) Informaþii geografice ºi referitoare la produsele fabricate.
Scopul este de a determina dependenþa profiturilor ºi fluxului de

numerar ale unei companii de o anumitã þarã sau regiune a lumii sau de un
anumit tip de produs, pentru a îmbunãtãþi predicþiile investitorului.

b) Dare de seamã asupra valorii adãugate. Reflectã modul în care
avuþia adãugatã de o corporaþie a fost repartizatã între salariaþi,
guverne, furnizori de capital, pentru reinvestire.

c) Informaþii legate de salariaþi.
d) Informaþii legate de mediul înconjurãtor. Reflectã ce a fãcut

corporaþia pentru a proteja mediul înconjurãtor.
Practici de informare în lume. Reþinerea în dezvãluirea informaþiilor

financiare este autodistrugãtoare. Eºecul unei companii de a face dezvãluiri
rezonabile care sã satisfacã nevoile utilizatorilor limiteazã fondurile
disponibile pentru aceasta. Când furnizorii de capital sunt þinuþi în întuneric,
ei îºi investesc banii în altã parte. Prin urmare, o companie care are nevoie
de fonduri este obligatã sã satisfacã cerinþele de informaþii ale celor care
furnizeazã fondurile.

O companie îºi poate menþine propriile practici financiare ºi contabile
în dãrile de seamã primare ale sale ºi totuºi sã ajungã la investitori ºi
creditori din alte þãri, furnizându-le informaþiile pe care le doresc, adnotãri
sau alte dezvãluiri suplimentare. Prin urmare, aceste dezvãluiri pot învinge
diferenþele în principiile contabile general acceptate.

CONTABILITATEA AFACERILOR

Cadrul pentru contabilitate ºi raportãri

A) Obiectivele dãrilor de seamã financiare într-o economie de piaþã
sunt: sã furnizeze informaþii pentru diferiþii utilizatori (nu numai pentru
planificatorii centrali), cum ar fi: partenerii români ai asociaþiilor mixte (SM);
conducerea companiei-mamã a partenerului SM; salariaþii ºi organizaþii ale
acestora (inclusiv sindicate); creditorii din þarã ºi strãinãtate; publicul larg ºi
Guvernul României; furnizorii ºi clienþii din þarã ºi strãinãtate; agenþii
guvernamentale din þara-mamã ale partenerului strãin.

B) Caracteristici ale informaþiilor utile: relevanþa (folositoare în
deciziile de investiþii ºi creditare, cum ar fi eºalonarea lichiditãþilor); sã fie
oportune; sã furnizeze date uºor de înþeles; sã anticipeze viitorul.
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Pentru a fi plauzibile, informaþiile contabile trebuie: sã exprime exact
rezultatele operaþiunilor; sã prezinte aspecte economice într-o formã legalã;
sã fie neutre – imparþiale; poatã fi verificate; sã fie comparabile cu diferite
perioade contabile sau cu alte organizaþii; sã fie uºor de înþeles de cititor.

Câteva recomandãri în difuzarea informaþiilor utile:
− trebuie sã existe un echilibru între costurile pentru obþinerea

informaþiilor ºi beneficiile rezultate din obþinerea acestor informaþii;
− mãrimea unitãþilor raportoare influenþeazã colectarea informaþiilor.
C) Ipoteze aflate la baza dãrilor de seamã financiare: costurile trebuie

corelate cu veniturile; înregistrarea corectã a veniturilor ºi cheltuielilor în
momentul efectuãrii lor.

D) Elementele unei dãri de seamã financiare în þãri occidentale:
active; pasive; capital social; venituri; cheltuieli; beneficii ºi pierderi din
vânzarea bunurilor sau lichidarea datoriilor.

E) Recunoaºterea elementelor dãrilor de seamã financiare (când a
avut loc tranzacþia): recunoaºterea activelor; recunoaºterea pasivelor;
recunoaºterea veniturilor (când titlul se transferã cumpãrãtorilor indiferent
de momentul încasãrii numerarului); recunoaºterea cheltuielilor (costurilor
bunurilor ºi serviciilor, inclusiv al muncii folosite în obþinerea veniturilor).

F) Cuantificarea elementelor dãrilor de seamã financiare (ce valoare
se pune asupra tranzacþiei). Aceasta este importantã pentru evaluarea unei
afaceri: costuri statistice; costuri de înlocuire; valoarea realizabilã (de piaþã);
valoarea actualã,

G) Cum trebuie clasificate componentele tranzacþiei.
H) Folosirea informaþiilor financiare: producerea unui component sau

cumpãrarea lui; alegerea materiei prime ce va fi folositã; ce produs trebuie
ales; achiziþionarea sau casarea maºinilor ºi echipamentelor; ce produse
sunt cele mai potrivite pentru reclamã ºi promovare; alegerea canalelor de
distribuire; închiriere sau cumpãrare.

STANDARDE INTERNAÞIONALE DE CONTABILITATE
ªI CONTROL FINANCIAR

Standardele contabile sunt regulile prin care dãrile de seamã
financiare sunt pregãtite, deci principiile contabile general acceptate
(PCGA) care specificã forma ºi conþinutul dãrilor de seamã financiare.
Standardele de control financiar sunt regulile care guverneazã modul în
care expertul financiar conduce o investigaþie despre cât de bine se
conformeazã dãrile de seamã financiare PCGA. Standardele contabile ºi de
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control financiar sunt interconectate, în sensul cã standardele contabile
definesc ce sunt informaþiile financiare “utile”, iar standardele de control
financiar ghideazã expertul în stabilirea dacã informaþiile sunt sau nu “de
încredere” ºi utile, încât utilizatorii sunt în mãsurã sã ia decizia bunã.

Organizaþiile principale care se ocupã cu armonizarea standardelor
contabile sunt Comitetul pentru Standarde Contabile Internaþionale
(International Accounting Standards Commitee – IASC), ONU, OECD, CEE.

Controlul financiar

Obiective:
− Studiul controlului intern ºi. valorificarea rezultatelor acestuia;
− Alte obiective: prezentarea dãrilor de seamã financiare într-un mod

corespunzãtor; concordanþa cu PCGA;
− Dãrile de seamã financiare se aflã în responsabilitatea conducerii

– nu a expertului financiar;
− Expertul financiar nu este responsabil pentru detectarea fraudei,

dar trebuie sã fie atent la aceastã posibilitate. El ar putea sã o
gãseascã;

− Numele expertului financiar este asociat dãrilor de seamã
financiare asupra cãrora întocmeºte un raport – prin urmare el
acordã credibilitate creditorilor ºi investitorilor asupra raþionalitãþii,
nu a acurateþei precise a dãrilor de seamã financiare.

Cu toate acestea, pentru cã el doar verificã informaþiile financiare, el
(expertul) s-ar putea sã nu gãseascã erori sau fraudã.

Principii precise: existenþã (evidenþã); evaluare (informaþii cuantifica-
bile); concordanþã cu PCGS ºi SCGA; raport asupra faptelor gãsite:
domeniu ºi pãrere.

Evaluare

Factori de determinare a valorii
Determinarea factorilor adecvaþi de stabilire a valorii este, de

asemenea, un pas critic.
Aceºti factori pot fi: valoarea în folosinþã – aceasta se numeºte uneori

“going-concern value” ºi reflectã valoarea afacerii dacã aceasta continuã sã
opereze astfel încât conducerea angajeazã numai acele strategii financiare
ºi operaþionale care maximizeazã valoarea firmei; valoarea de schimb – va-
loare de lichidare comandatã ºi valoare de lichidare forþatã. Premisa valorii
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de lichidare comandatã presupune cã afacerea nu mai opereazã ºi începe
sã vândã unui cumpãrãtor bunurile, treptat ºi în decursul unei perioade
rezonabile de timp, la cel mai ridicat preþ. Premisa valorii de lichidare forþatã
presupune cã afacerea nu mai opereazã ºi se vând toate bunurile.

Cele patru metode de evaluare: metoda acumulãrilor; metoda fluxului
de numerar net actualizat; metoda comparativã a datelor de piaþã; metoda
pieþei de capital.

Fiecare din aceste abordãri va fi descrisã succint.
Metoda acumulãrilor. Abordarea acumulãrilor este o metodã indirectã

de determinare a valorii întreprinderii. Folosind aceastã metodã, valorile
tuturor activelor firmei sunt determinate discret ºi cumulat. Prin urmare,
aceastã metodã necesitã o evaluare discretã a urmãtoarelor tipuri de active:
– mijloace circulante (inclusiv numerarul, titluri de valoare negociabile,
creanþe, stocuri, cheltuieli anticipate); proprietate personalã tangibilã (inclu-
siv mobilier de birou, unelte, instalaþii, maºini ºi echipamente); proprietate
imobiliarã (inclusiv pãmânt, clãdiri, îmbunãtãþiri fãcute de cei care închiria-
zã); bunuri intangibile amortizabile (inclusiv patente, drepturi de autor, liste
ale clienþilor, contracte favorabile); bunuri intangibile neamortizabile (inclusiv
clientelã, valoare curentã etc.).

În cadrul acestei metode, valoarea fiecãrui activ din cele de mai sus
este determinatã individual, folosind cea mai potrivitã tehnicã de evaluare
pentru fiecare categorie. Suma valorilor activelor este cumulatã pentru a
determina valoarea de piaþã corectã a tuturor activelor afacerii.

Valorile curente ale tuturor pasivelor, atât curente, cât ºi pe termen
lung, sunt determinante. Acestea sunt adunate pentru a determina valoarea
de piaþã corectã a pasivelor afacerii. Aceasta este dedusã din valoarea de
piaþã corectã a tuturor activelor. Diferenþa reprezintã valoarea de piaþã
corectã a capitalului social al proprietarului. Aceasta este ºi valoarea
întreprinderii, în metoda acumulãrilor.

Cel mai important aspect (ºi cel mai dificil) al abordãrii acumulãrilor
este identificarea corectã a tuturor activelor firmei – în special a celor
intangibile. Întrucât acestea nu apar de obicei într-un bilanþ contabil întocmit
în concordanþã cu PCGA, este mai uºor sã privim aceste bunuri intangibile
(dar foarte valoroase) ca tehnologie, software/manuale/materiale promoþio-
nale generate intern, sisteme de distribuþie etc. Iar analiza la care va fi
supusã celei mai critice cercetãri este evaluarea bunurilor intangibile.

Metoda fluxului de numerar net actualizat. Aceastã metodã se
bazeazã pe premisa cã valoarea întreprinderii este valoarea actualã a
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viitorului venit economic ce va fi obþinut de proprietarul afacerii. Metoda
necesitã urmãtoarele analize: analiza veniturilor, analiza cheltuielilor,
analiza investiþiilor, analiza structurii de capital, analiza valorii rãmase.
Fiecare din aceste analize va fi discutatã succint.

Analiza veniturilor necesitã previzionarea veniturilor viitoare din
vânzarea produselor sau prestarea serviciilor de cãtre companie. Aceastã
analizã cuprinde luarea în considerare a urmãtoarelor aspecte de
marketing: cantitatea vândutã, preþ mediu de vânzare, dinamica pieþei,
presiunea concurenþei, elasticitatea preþurilor în funcþie de cerere,
schimbarea reglementãrilor, schimbãri tehnologice etc.

Analiza cheltuielilor necesitã luarea în considerare a urmãtoarelor
aspecte: costuri fixe ºi variabile, costuri de produs ºi cele pe unitate de timp,
costuri în numerar ºi fãrã numerar, costuri directe ºi indirecte, principii de
absorbire a costurilor, relaþia costuri/eficienþã, relaþia cost/volum/profit.

Analiza investiþiilor necesitã luarea în considerare a urmãtoarelor
aspecte: balanþe în numerar minim necesar, vânzãrile zilnice neachitate în
conturile debitorilor, rotaþia stocurilor, bugete de cheltuire a capitalurilor etc.

Analiza structurii de capital necesitã luarea în considerare a
urmãtoarelor aspecte: structura curentã a capitalului, structura optimã a
capitalului, costul diferitelor componente ale capitalului, media ponderatã a
costurilor capitalului, factori de risc sistematici ºi nesistematici, costul
marginal al capitalului.

Analiza valorii rãmase necesitã determinarea valorii tuturor fluxurilor
de numerar viitoare generate de afacere, în urma concluziilor previzionãrii
discrete a unei perioade.

Cele mai importante (ºi controversate) aspecte ale metodei fluxului de
numerar net actualizat sunt previzionarea creºterii veniturilor, a profitului net
marginal ºi determinarea ratei actualizãrii (a relaþiei dintre investiþiile
efectuate ºi beneficiul preconizat).

O altã ipotezã-cheie este când din valoarea finalã a afacerii poate fi
recuperatã prin reducerea taxelor asociate cu deprecierea (amortizarea)
bunurilor intangibile. Prin urmare, aceste aspecte ale metodei trebuie sã fie
riguros analizate ºi temeinic documentate.

Metoda comparativã a datelor de piaþã. Aceastã metodã determinã
valoarea întreprinderii prin compararea cu alte firme asemãnãtoare care au
fost vândute sau cumpãrate într-o perioadã destul de recentã.

În mod clar, cel mai sensibil aspect al metodei comparative a datelor
de piaþã este selectarea unei “mostre” de tranzacþii de vânzare/cumpãrare
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comparabile. Cel care face evaluarea trebuie sã menþinã o bazã largã ºi
actualizatã de date ale unor astfel de tranzacþii ºi sã poatã explica concis ºi
convingãtor procesul de selectare a “mostrei”. Este important sã se
înþeleagã faptul cã fiecare firmã nu va fi identicã celei studiate. Mai degrabã
“mostra” globalã a tranzacþiilor ar trebui sã aibã caracteristici reprezentative
ale firmei-subiect. De asemenea, expertul ar trebui sã fie pregãtit sã explice
orice ajustãri de judecatã la tranzacþiile comparabile.

Metoda pieþei de capital. Aceastã metodã porneºte de la premisa cã
valoarea întreprinderii trebuie determinatã bazându-ne pe cât ar plãti
investitorii ºireþi ºi raþionali pentru a poseda capitalul din compania-subiect.
Folosind aceastã abordare, primul pas este tot de a selecta o “mostrã” de
firme comparabile firmei-subiect. Cu toate acestea, în cazul dat, firmele
comparabile sunt toate companiile care sunt negociate public la bursele de
capital organizat.



DISCUÞII PE MARGINEA TEMELOR EXPUSE

Întrebare: Ce se întâmplã dacã se constatã cã evaluarea a fost
incorectã? Cum se poate evalua corect o întreprindere?

Rãspuns: Cred cã orice situaþie trebuie analizatã separat ºi cã nu se
pot face generalizãri largi, ample, dar, ca regulã generalã, pot spune cã prin
aceastã evaluare de care am vorbit, incluzând planul afacerilor care se
lanseazã, trebuie sã privim realist cine sunt proprietarii businessului
respectiv ºi care sunt perspectivele de evoluþie în viitor. Iar dacã se prevede
cã vor avea loc pierderi, atunci orice investitor va dori ºi ºtie nu numai cum
îºi va recupera investiþiile, ci ºi cum va putea sã obþinã un beneficiu din
investiþia respectivã pe termen scurt sau lung. Ce se poate întâmpla este
cã, pe lângã o infuzie de capital fãcutã de cãtre investitori, dacã se va face
o astfel de infuzie, pot interveni pasive posibile pe care guvernul le va
pãstra, nu le va transfera întreprinderilor ºi probabil cã are ºi dreptate sã
facã aºa, pentru cã dacã respectiva companie nu a fost încã privatizatã,
acel pasiv care existã va continua sã fie acolo ºi trebuie sã fie un mod de a
încuraja pe investitori, fie într-un fel anume de garanþie care i se oferã, fie
asistenþã, fie ajutor financiar pentru investitorul respectiv ori poate alte
privilegii, ca, de exemplu, un gen de control asupra pieþei acþiunilor sau o
diminuare a taxelor care se impun, a impozitelor sau diminuarea pe o
anumitã perioadã de timp a acestor taxe sau astfel de investiþii trebuie sã fie
analizate precis, stabilind ce anume trebuie sã facã acea întreprindere.
Cred cã abordarea pe care trebuie sã o facem este sã stabilim valoarea
activului, a pasivului pentru care este capitalul investit cu dobândã fixã
pentru cã în felul acesta ne vom da seama care va fi viitorul activ. La
evaluarea întreprinderii trebuie început cu valoarea activului, aºa cum a
fost, ºi perspectivei viitoare ale întreprinderii, inclusiv ale rentabilitãþii,
Trebuie sã evaluãm, de asemenea, ºi contul curent, cu care ocazie putem
determina apoi ºi pasivul, pe care, în funcþie de tipul propunerii de
privatizare, ar putea sã-l preia guvernul.

Întrebare: La evaluarea patrimoniului trebuie sã pornim de la preþurile
liberalizate sau de la cele curente existente pânã la liberalizarea acestora?

Rãspuns: Nu sunt foarte sigur dacã înþeleg cu totul întrebarea pe care
mi-o puneþi. ªi nu cred cã existã o soluþie uºoarã ºi simplã de rezolvare a
problemei pe care o puneþi dvs. Cred cã trebuie sã fim realiºti ºi sã pornim
cu anumite evaluãri privind viitorul, sã vedem care este realitatea de azi ºi
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sã înþelegem cã avem mãcar o idee a ceea ce va fi în viitor în situaþia
respectivã, chiar dacã nu ºtim prea multe. Trebuie imaginat cam ce s-ar
putea întâmpla în viitor, care va fi preþul exact al materiei prime, care va fi
exact preþul produselor finite, care va fi deci preþul pieþei, cum se vor vinde
acestea în alte economii, cum vom ajunge la preþuri de piaþã liberã ca ºi în
alte economii, cum noi, în aceastã þarã, în România, vom avea o economie
de piaþã cu preþuri libere ºi aºa mai departe. Toate aceste detalii trebuie sã
fie gândite ºi expuse într-o prognozã financiarã. Proiecþiile istorice care se
fac, afirmaþiile financiare cu valoare istoricã nu sunt suficiente. Ceea ce
trebuie sã facem este ca atât consilierii financiari, cât ºi contabilii sã
foloseascã datele statistice pe care le-au pus la îndemânã întreprinderile,
companiile respective etc. ºi sã foloseascã informaþiile curente, încercând
astfel sã arate ce poate sã facã prin afaceri ºi prin business ºi ce evoluþii
putem aºtepta datelor statistice care ne stau la îndemânã, comparând cu
ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este necesar sã se aprecieze ce înseamnã
aceasta pentru situaþia de astãzi, la cifrele de care dispunem în prezent, în
sensul cã ceea ce este beneficiu, ce s-a obþinut ca profit sã creioneze ce
putem sã aºteptãm de la viitor. Acest gen de analizã trebuie fãcutã,
deoarece este foarte importantã, pentru un investitor potenþial. El trebuie
neapãrat sã aibã o astfel de analizã la îndemânã ºi cred cã dvs. depindeþi
de supoziþia modelului financiar pe care îl aveþi în vedere pentru respectiva
întreprindere.

Întrebare: Care consideraþi cã este legãtura dintre escaladarea
preþurilor ºi riscul investirii de capital într-o întreprindere?

Rãspuns: Cred cã înþeleg ce spuneþi ºi, fãrã discuþie, cantitatea, riscul
relativ va fi un factor important în determinarea situaþiei dacã un investitor
sau un creditor îºi vor aduce capitalul în întreprinderea respectivã sau nu.
De asemenea, stabilitatea este un element foarte important ºi el este un
termen foarte relativ, pentru cã stabilitatea este totdeauna relativã. Existã
multe economii de piaþã care sunt stabile din perspectiva inflaþiei, dar totuºi
sunt ale pieþei libere. ªi totuºi se fac investiþii, companiile sunt totuºi
prezente, vin din þãrile respective ºi aduc capital. Ce va fi important este ca,
în mãsura posibilului, sã încercãm sã depãºim teama riscului pe care îl au
investitorii potenþiali pentru cã totdeauna va trebui sã-ºi asumi o anumitã
cantitate de risc. Nu existã investiþie fãrã risc ºi investiþia se face absolut în
funcþie de riscul respectiv. Dacã dvs. socotiþi cã riscul este foarte mare,
atunci oamenii nu vor mai face niciodatã investiþii. Deci trebuie sã luãm ºi
acest factor în seamã. Nu înþeleg absolut exact, nu ºtiu în detaliu care este
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situaþia specificã anume în þara dvs. Nu aº putea, de aceea, sã dau un
rãspuns ºi un sfat exact despre situaþia de la dvs. din þarã, pentru cã s-ar
putea sã nu fie comparabilã cu situaþia altei þãri.

Întrebare: Care este deosebirea dintre patrimoniu ºi capital social? Se
poate pune egalitate între aceste douã noþiuni?

Rãspuns: Dacã am înþeles bine întrebarea dvs., ceea ce numiþi dvs.
drepturile muncitorului eu le consider nu capital investit, ci pasiv, adicã
rãspunderile care revin fiecãrui muncitor. Într-o întreprindere vesticã
activitatea muncitorului se cuantificã. Trebuie cuantificatã munca
muncitorului ºi capitalul de lucru, cum spuneþi dvs., dar nu este capital
investit cu dobândã fixã, sã ºtiþi! Deci, în terminologia noastrã, acel capital
care este investit nu cuprinde ºi capitalul forþei de muncã sau dreptul la
proprietatea socialã, cum îl numiþi, pentru drepturile viitoare ale
muncitorului. Diferenþã de terminologie.



STRATEGII DE PRIVATIZARE PE PLAN MONDIAL

Ramon J. de REYNA

Privatizarea nu este un concept unic pentru þãrile din Europa Centralã
ca România. Un studiu recent efectuat la Banca Mondialã a inventariat
tranzacþii de privatizare în 68 de þãri, inclusiv Statele Unite. Þara mea a fost
ºi este implicatã în mai mult de 80 din aceste þãri. Foarte puþine þãri au o
experienþã mai mare de 10 ani în programe formale de dezetatizare.

Cel mai amplu angajament actual al companiei noastre în Europa
Centralã este de a asigura consultãri private în tranzacþiile importante, de a
organiza modalitãþi de pregãtire a cadrelor ºi de a asigura echipamentul
necesar pentru analizã ºi control (de exemplu, calculatoare personale), de a
acorda asistenþã directorului ºi împuternicitului cu privatizarea asupra
motivaþiei politice a privatizãrii, de a asigura documentaþie, întâlniri cu
investitori potenþiali, de a purta discuþii cu membrii comunitãþii de afaceri
asupra rolului Agenþiei Proprietãþii Statului.

În ultimii ani a avut loc o intensã activitate de privatizare.
Performanþele spectaculoase sunt evidente. Bangladesh a fost una dintre
primele þãri: între mijlocul anilor ’70 ºi mijlocul anilor ’80, peste o mie de
agenþii ale statului (SDE) au fost privatizate, inclusiv 600 de întreprinderi
industriale. În Chile, sute de întreprinderi au fost vândute începând cu 1973
– probabil mai mult de 500. În Mexic, 180 de agenþii ale statului au fost
vândute, 260 lichidate, 70 au fuzionat, iar 25 au fost transferate organelor
guvernamentale. Polonia ºi-a propus pentru privatizare 8.000 de întreprinderi.

În sensul cel mai larg, privatizarea înseamnã a face o economie mai
privatã. Toate activitãþile economice au multe dimensiuni, fiecare fiind o
combinaþie public/privat. Astfel, oþelãriile, spitalele sau drumurile pot fi
finanþate de capitalul privat, dar pot beneficia de subvenþii, de creditare ºi de
garanþii guvernamentale. Ele pot fi finanþate ºi aflate în proprietatea statului,
dar administrate privat. Privatizarea, în acest sens larg, înseamnã creºterea
ponderii componenþei private a acestei combinaþii care alcãtuieºte fiecare
din aceste dimensiuni: finanþarea, administrarea generalã ºi livrarea sau
producerea de servicii sau bunuri.

În limbajul de zi cu zi, a devenit uzual a face deosebire între
privatizarea proprietãþii/vânzarea de bunuri ale statului (atât cotã parte, cât
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ºi integral, cãtre agenþi privaþi) ºi privatizarea care nu implicã transferul
proprietãþii (de exemplu, închirieri, societãþi mixte cu capital suplimentar,
proiecte proprii ºi concesiuni). Prima este legatã, dar nu este acelaºi lucru,
cu dezetatizarea, care acoperã atât vânzarea de bunuri, cât ºi lichidarea lor.

O altã deosebire folositoare este între metodele directe ºi indirecte de
privatizare. Vânzarea unei întreprinderi de stat ca un întreg este cel mai pur
exemplu de privatizare directã. Metodele indirecte includ închirierea,
contracte de management, societãþi mixte cu capital suplimentar,
descentralizare, fragmentare, transmiterea parþialã sau concesionarea
diferitelor unitãþi, funcþii organizatorice, activitãþi specifice etc.

Factori de inhibare a privatizãrii

Factorii care au þinut în loc privatizarea proprietãþii sunt bine cunos-
cuþi. Cele mai multe dintre guvernele þãrilor în curs de dezvoltare au reþineri
în a vinde întreprinderile rentabile; principala lor motivaþie este de a vinde
pe cele ce au pierderi ºi împovãreazã bugetul statului. În plus, dezetatizarea
a limitat acceptabilitatea politicã, deoarece: existã o sensibilitate intensã la
efectele ºomajului (Polonia are deja 700.000 de ºomeri); componenþa
internã este redusã (muncitorii, birocraþii, politicienii ºi intelectualii tind sã fie
împotriva ei); concentrarea proprietãþii, care nu este o rezultantã neobiºnuitã,
este un lucru de care se tem ºi este respins de oficiali ºi autoritãþile politice.

Evaluarea bunurilor cauzeazã frecvente dificultãþi ºi, deseori,
îngrãdeºte ºi denatureazã planurile de privatizare; oficialii guvernamentali,
de multe ori, nu doresc sã accepte valoarea pieþei. Ei resping valoarea
înregistratã, de vreme de au fixat preþurile prea ridicate.

Cumpãrãtori acceptabili sunt puþini, deseori autoritãþile nu doresc
strãini. Dar posesorii de capital din þarã sunt puþini ºi chiar mai puþini cei cu
mijloace financiare necesare pentru a participa la vânzãrile private de orice
mãrime.

Dirijarea efectivã a procesului de dezetatizare este împiedicatã de
slãbiciunea administrativã, structura organizatoricã neadecvatã sau lipsa de
experienþã.

Climatul pentru investiþie ºi acþiune privatã este în mod frecvent
necunoscut. Controlul pentru reglare rãmâne necesar în unele din þãrile în
curs de dezvoltare, iar luarea de decizii în sectorul public, în probleme
economice, este în mare mãsurã politizatã.

Accesul la datele primare, cum ar fi schimbul valutar sau creditul
bancar, este, în mod frecvent, controlat, aºa cum este în cazul folosirii forþei
de muncã sau a pãmântului. Monopolurile sunt uzuale.
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Slãbiciunile instituþionale sunt endemice: drepturile de proprietate sunt
insuficient definite, cadrul legal ºi sistemul de justiþie slabe, domeniile de
acþiune neregulate. Mai mult, deseori, în micile economii, guvernele vãd
mici avantaje în schimbarea monopolului privat în locul celui public.
Concurenþa prin liberalizarea regimurilor importului a deschis drumul în
unele economii în ultimul timp, dar cele mai multe din guverne nu doresc sã
riºte pierderi masive de locuri de muncã prin concurenþã strãinã. Într-un
cadru de noi privatizãri, concurenþa strãinã îºi pune amprenta asupra noilor
proprietãþi privatizate.

Existã mai multe capcane în privatizare. Unele provin din cadrul
sociopolitic, altele din natura procesului de privatizare. Împreunã
micºoreazã adesea beneficiile tranzacþiilor de privatizare.

O nouã transparenþã inadecvatã însoþeºte în multe þãri procesul de
privatizare. Guvernul nu solicitã opinia publicã sau îi este fricã de reacþiile
negative ale populaþiei. Cunoºtinþele publicului ºi dezbaterile în rândul lui
pot fi reduse ºi astfel este alimentatã suspiciunea corupþiei. Aceasta este
înrãutãþitã de lipsa de experienþã ºi de lipsa unor dispoziþii clare privind
dispunerea asupra bunurilor.

Aceste remarci sunt negative ºi vã vom împãrtãºi în continuare
experienþa noastrã pentru privatizare efectivã.

1. O primã valorificare a experienþei deja dobândite ar consta în a
înþelege necesitatea de a mãri accentul pus pe instrumentele indirecte
de dezetatizare, care sunt mai molcome ºi parþiale, cum ar fi
închirierile ºi fragmentarea internã, ºi pe tipurile de privatizare care nu
implicã dezetatizare, cum ar fi descentralizare, proiectele de
concesiune ºi de creare de operaþiuni proprii ºi proiectele de locaþie
de gestiuni.

2. Cea de a doua constã, de asemenea, în nevoia stimulãrii cercetãrii
aplicative de înaltã calitate, cu orientare cãtre design, implementarea
ºi evaluarea programelor de privatizare.
S-au învãþat multe lucruri în direcþia formãrii ºi implementãrii

programelor de dezetatizare. Învãþãmintele sunt urmãtoarele:
A. Ca mod de abordare. În cele mai multe þãri, o abordare de la caz la

caz pare cea mai potrivitã. O abordare globalã implicã determinarea mãrimii
sectorului întreprinderilor publice, câteva expertize contabile rapide ºi
clasificãrea întreprinderilor în acelea care trebuie sã rãmânã în sectorul
public, acelea care trebuie privatizate total sau parþial ºi cele care trebuie
lichidate. Abordarea de la caz la caz se concentreazã pe obiectivele
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oportunitãþii ºi pare a fi mai ieftinã ºi rapidã în obþinerea de rezultate ºi mai
puþin capabilã în a genera conflicte de principii ºi ideologie.

B. Necesitatea existenþei unui cadru legal. Hotãrârile legale cer, de
multe ori, o atenþie deosebitã ºi pot fi emise chiar în absenþa strategiei
specifice sau a programelor de privatizare. De exemplu, întreprinderile
economice de stat privatizabile trebuie excluse de la posibile vânzãri de
capital prin transformarea în companii mixte, iar regulile asupra pasivelor
restante ale proprietãþilor de stat lichidate trebuie clarificate.

C. Problema þelurilor ºi a programului. Cea mai mare parte a
specialiºtilor sunt de acord acum cã primele alegeri pentru denaþionalizare
trebuie sã fie interviabile, cel puþin potenþial profitabile, cu bune ºanse de a
gãsi cumpãrãtori ºi de a obþine rezultate pozitive în sectorul privat.
Întreprinderile care lucreazã pe pieþe competitive pot fi bune candidate. ªi
dvs. aveþi, în mod sigur, câteva în România.

D. Privilegii speciale ºi lichidãri formale. Experienþa aratã douã
importante lecþii negative. Prima – întreprinderile de stat producãtoare de
mãrfuri ºi servicii neviabile, mai degrabã mici, nu vor primi o mare atenþie
sau vor fi propuse pentru lichidare formalã. Existã douã pericole în punerea
lor în vânzare; ele încetinesc procesul ºi existã riscul sã fie vândute prin
negocieri speciale, incluzând acordarea de privilegii cu efecte negative
asupra eficienþei. Deci lecþia este cã drepturile de monopol ºi alte privilegii
nu ar trebui folosite pentru uºurarea negocierilor, exceptând circumstanþe
neobiºnuite, fiindcã distorsiunile care existã, precum ºi subsidiile încetinesc
creºterea.

E. Fixarea în timp a restructurãrii. Este mai bine sã fie lãsat
cumpãrãtorul sã facã restructurarea ºi sã ajusteze preþul în mod
corespunzãtor. În mod uzual este oricum necesar sã se cureþe pasivul ºi sã
se asigure cumpãrãtorul cã nu existã reclamaþii restante.

F. Fragmentare ºi joint-ventures. Sunt cele mai promiþãtoare tehnici în
majoritatea þãrilor în curs de dezvoltare. Celelalte moduri de privatizare
indirectã nu necesitã, de cele mai multe ori, transferul proprietãþii ºi sunt
deosebit de importante: management, contracte ºi închirieri de grade
diferite de participare a capitalului, descentralizarea, aranjamente vaucher,
concesiuni.

G. Angajamente administrative. Experienþa aratã cã guvernele cu
dezetatizare de succes stabilesc de obicei un comitet la nivel înalt pentru a
conduce ºi a face cunoscut programul de dezetatizare. Deci cele mai multe
guverne care ºi-au propus o dezetatizare au gãsit cã este mai bine sã se
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utilizeze o singurã entitate cu responsabilitate în conducerea programului.
Am vãzut cu plãcere cã acest lucru a fost fãcut în România.

H. Aderarea la proceduri formale. Guvernele care se ocupã cu
reforma trebuie sã insiste în sensul creãrii unor canale de decizie care sã
dea rolul cel mai important analizei ºi dezbaterilor care conduc la un primat
al consideraþiilor tehnocratice asupra celor politice.

Deci principalele elemente ale strategiei sunt:
A. Cocentrarea iniþialã asupra “succeselor rapide” ca fiind acele

întreprinderi atractive, repede vandabile, din industrii competitive.
B. A nu se grãbi foarte tare lichidarea întreprinderilor de stat bolnave.
C. Stabilirea unui comitet coordonator la nivel înalt pentru a determina

strategia de dezvoltare ºi a aproba formal politica ºi tranzacþiile. Aceasta va
facilita o structurã de management eficientã, aducãtoare de consens ºi
transparenþã. Un asemenea comitet este esenþial pentru obþinerea unui
consens pentru program.

D. A se lua mai mult în consideraþie criteriile economice. Criteriile
pentru aprobarea deciziilor de dezetatizare trebuie sã includã mai mult
decât consideraþii financiare. Aceastã înseamnã sã se acorde importanþã
injectãrii de capital ºi efectelor de creºtere a productivitãþii aduse de
proprietatea privatã ºi management. O atenþie deosebitã trebuie acordatã
evitãrii elementelor de “îndulcire” a negocierilor de dezetatizare, cum ar fi
subsidii speciale ºi drepturi de monopol.

E. Trebuie acordatã o mare atenþie opiniei publice. Aceastã problemã
are mai multe aspecte:

− transparenþa este esenþialã pentru reducerea suspiciunii aproape
universale cã vânzãrile pentru bunuri de stat implicã îmbogãþirea
câtorva privilegiaþi;

− trebuie fãcutã analiza tranzacþiilor de dezetatizare, detaliind
costurile economice ºi beneficiile. Gândirea publicã este dominatã
prea adesea de efectele ºomajului pe termen scurt. Oficialii,
intelectualii ºi populaþia largã nu sunt bine informaþi asupra
costurilor ridicate ale posturilor protejate, asupra subsidiilor de la
stat implicate sau asupra costurilor suportate de consumatori
pentru protejarea câtorva lucrãtori în firme care produc bunuri ºi
servicii cu preþuri ridicate ºi de slabã calitate. Participarea publicã,
dupã cum se vede, este importantã.

F. Asocierea echipelor manageriale în procesul de dezetatizare. Lipsa
proprietarilor locali este, în general, recunoscutã ca fiind cãlcâiul lui Achile



178

în cele mai multe cazuri de privatizare. Unul dintre motive este procesul de
noncolaborare. Prea adesea consultanþii strãini elaboreazã un program de
privatizare în consultarea cu un numãr limitat de invitaþi guvernamentali cu o
redusã sau chiar fãrã implicare a conducãtorilor ºi reprezentanþilor
angajaþilor întreprinderilor care urmeazã a fi privatizate. Împotrivirea care
rezultã, adesea decisivã, poate fi diminuatã printr-o consultare mai largã cu
pãrþile afectate. În unele cazuri, comitetele ºi atelierele de avizare pot fi
instrumente utile pentru organizarea unor asemenea eforturi de colaborare.

Contractele de management sunt un mod cunoscut, deja utilizat pe
scarã largã, pentru industria hotelierã, agriculturã, industrie minierã,
rafinarea zahãrului ºi alte câteva prelucrãri. Premisa lor este atractivã,
bunurile pot fi reþinute de guvern, dar pot fi utilizate mai eficient.

Cei care privatizeazã trebuie sã se obiºnuiascã sã gândeascã o
întreprindere nu ca o organizaþie integralã, ci ca o uniune de activitãþi
distincte, dar legate, din care fiecare poate fi privatizatã în întregime sau
parþial. Nu este necesar niciun principiu organizatoric care sã dicteze câte
sau care unitate a sectorului public le poate efectua în interior ºi care pot fi
efectuate la exterior. Cel care efectueazã privatizarea trebuie sã descopere
sau sã inventeze segmentele de activitate fezabile ºi dezirabile care pot fi
privatizate. Dezvoltarea capacitãþii locale de a efectua acest lucru este un
obiectiv major al formãrii.

Specialiºtii în privatizare trebuie deci sã se obiºnuiascã cu o avizare
dezintegratã a lumii. Trebuie sã vadã sectorul public de activitãþi cã fiind
divizibil în subactivitãþi, dintre care multe potrivite pentru privatizare, cu
efecte salutare asupra eficienþei ºi educãrii întreprinzãtorilor ºi pe termen
lung asupra creºterii sectorului de economie privatã.



ROLUL COMUNICAÞIILOR ÎN RESTRUCTURAREA
ECONOMIEI. MARKETINGUL

Amory HALL

În vederea obþinerii unui echilibru optim între consideraþiile politice ºi
sociale, încurajez Guvernul României sã utilizeze puterea de ajutor a
comunicaþiilor în aceastã reformã.

În sens larg, rolul comunicaþiilor ar fi urmãtorul:
1. Sã ajute la crearea unui cadru pozitiv pentru privatizare
Este esenþial ca privatizarea sã aibã loc într-un climat de opinie

favorabil. Pentru aceasta, guvernul trebuie sã educe populaþia, ºi anume în
ceea ce priveºte înþelegerea reformelor economice. Acestea sunt cel mai
bine caracterizate prin modul cum afecteazã individual.

Apoi trebuie dezvoltatã ideea cã este în curs de desfãºurare un
proces de transformãri pozitive ºi de o mare importanþã naþionalã.

Deci trebuie un “proces naþional de schimbare pozitivã”, astfel încât
oamenii sã se implice efectiv în reforme, înþelegând pe deplin cã
perturbãrile pe termen scurt sunt urmate de beneficii pe termen lung.

În vest, guvernele sunt printre cei mai importanþi “educatori” ºi
“informatori” în þãrile lor. Ele conduc campanii de informare publicã asupra
sãnãtãþii ºi siguranþei, inovaþiilor de produse ºi design, controlului de
calitate, asistenþei pentru noi afaceri, cursurilor de recalificare, exportului de
asistenþã. Deºi România nu are nevoie sã meargã atât de departe, o
campanie de informare publicã pentru dezvoltarea unui consens politic este
foarte importantã pentru efortul reformator.

De asemenea, nu trebuie uitat un fapt important: privatizarea nu este
un obiectiv în sine, ci o metodã de atingere a obiectivului unei calitãþi mai
ridicate a vieþii ºi unei democraþii adevãrate.

Este clar cã, având în vedere calea aleasã pentru privatizare (licitaþie,
vaucher, ofertã pentru vânzare), suportul comunitãþii internaþionale de
finanþare ºi investiþii va fi esenþial, nu numai pentru furnizarea de capital, dar
ºi pentru a conduce “procesul naþional de schimbãri pozitive”. Deci, în
acelaºi timp cu începerea procesului educaþional intern, trebuie începutã ºi
dezvoltarea interesului grupului dispersat de investitori. Aceasta va începe
cu informarea intermediarilor financiari cu poziþie-cheie ºi a consilierilor de
investiþii de pe pieþele internaþionale de capital.
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Odatã informaþi despre România, ei vor fi mai în mãsurã sã furnizeze
recomandãri ºi sprijin pentru investiþii.

2. Al doilea rol al comunicaþiilor este sã dezvolte baza economicã
pentru privatizare

Metoda de privatizare a întreprinderilor va avea un efect profund
asupra formei viitoare a societãþii române. În mod egal, statul trebuie sã
maximizeze câºtigul financiar propriu ºi sã asigure ca beneficiile sã fie
împãrþite în mod echitabil între participanþii interni ºi internaþionali.

Fiecare candidat la privatizare trebuie examinat de la caz la caz, dintr-
un punct de vedere de marketing, pentru a determina metoda prin care
poate ajuta cel mai mult statul în atingerea obiectivelor sale.

Unele companii pot fi în posesia unor bunuri, produse sau servicii
care, datoritã atracþiei lor pentru consumatori, sunt mai indicate sã
promoveze o participare largã a proprietarilor indigeni, având în vedere
stimulentele care pot determina cetãþenii sã-ºi pãstreze participaþiile. Acest
lucru este deosebit de important pentru îmbunãtãþirea dezechilibrului care
existã între valoarea stocului de capital al României ºi nivelurile scãzute ale
economiilor populaþiei (mai ales în absenþa unui sistem financiar capabil sã
finanþeze asemenea tranzacþii).

Alte companii sunt poate mai bine vândute pe plan internaþional.
Fiecare candidat trebuie examinat din perspectiva programului de
ansamblu, pentru a se realiza un echilibru între companiile cu atracþie
pentru mediul internaþional ºi cele cu atracþie pentru intern. Este esenþial ca
cetãþenii români sã beneficieze de privatizare înainte sau cel puþin în acelaºi
timp cu investitori strãini.

3. Al treilea rol al comunicaþiilor este de a ajuta crearea unei cereri
pentru acþiuni

Pe o bazã care variazã de la caz la caz, fiecare candidat la privatizare
trebuie sã fie evaluat. Odatã preþul fixat de bancherii investitori ºi o datã ce
avocaþii ºi experþii contabili ºi-au îndeplinit sarcinile, compania trebuie
vândutã. Sarcina este de a transforma datele cunoscute de mai înainte în
interes activ, pozitiv pentru participare, creând percepþia cã existã o cerere
activã. Dacã oamenii pot fi convinºi cã existã o cerere pentru ceva, este în
natura umanã sã doreascã acel ceva.

Guvernul ar trebui sã promoveze pe plan intern “procesul
evenimentului naþional”, astfel încât oamenii sã fie convinºi cã participã la
un “eveniment”, ºi nu doar la o vânzare. Pentru aceasta este necesar ca o
serie de stimulente sã fie afectate acþiunilor pentru a oferi populaþiei un
mijloc mai eficient de a lega propriul interes de procesul privatizãrii.
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De asemenea, trebuie constituit un sistem de informare asupra acþiuni-
lor ºi subscrisurilor, ca ºi asupra emiterii de hârtii de valoare sau vauchere.

În acelaºi timp, trebuie atras capitalul internaþional. Utilizând diverse
canale ºi tehnici de comunicare, se pot difuza informaþii ºi crea interese
pentru investitori, iniþial luând contact cu consilierii lor intermediari ºi alþi
creatori de opinie, cum ar fi mass-media. În anumite cazuri va fi necesar sã
se þinã întâlniri personale cu aceºti investitori pentru a li se prezenta direct
propunerile.

Pentru a facilita cursul liber al informaþiei, va trebui sã se stabileascã
sisteme ºi mecanisme de rãspuns (distribuire de informaþii, captarea unor
nume, lansarea ºi rãspunderea unor întrebãri), sã se construiascã o sursã
de informare a tuturor investitorilor potenþiali ºi a consilierilor lor. Aceasta va
deveni cheia mecanismului de distribuire a fiecãrui prospect al unei
companii ºi al formelor de utilizare a participaþiilor.

4. În al patrulea rând, atributele sistemului de comunicaþii sunt
necesare pentru a schiþa ºi executa programul de marketing

Pentru cetãþenii români este importantã trecerea de la un interes activ
la acþiune conºtientã, prin intensificarea temelor de marketing, amintite ºi
mai înainte (un apel la interesul personal, participarea la un eveniment naþi-
onal, miza pentru viitorul lor etc.). Bineînþeles, actuala formã a acestui efort
va depinde de metoda de privatizare adoptatã. O metodã ESOP cere o “vân-
zare” diferenþiatã faþã de un sistem “vaucher” sau o ofertã publicã de vânzare.

O componentã esenþialã a acestui studiu, în special în ceea ce
priveºte încrederea investitorilor internaþionali, va fi operaþia linã a
sistemelor discutate mai înainte, de distribuire a documentelor de ofertare,
prospecte, prelucrarea subscrierilor ºi distribuirea acþiunilor.

5. Comunicaþiile pot ajuta la menþinerea unei postpieþe active
Ultimul test al unui program de privatizare de succes este forma

postpieþei, în special a lichiditãþilor.
În principal, lichiditãþile înseamnã partea de acþiuni într-o companie

care poate fi vândutã sau cumpãratã fãrã a afecta în mod dramatic preþul
acþiunii. Nimic nu va încuraja mai mult investitorii internaþionali sã renunþe
rapid la acþiuni decât perspectiva unei postpieþe lichide, obscure (adicã
netransparentã). Aceasta, la rândul ei, va antrena o scãdere a preþurilor
interne ºi va furniza germenii pentru o rapidã respingere din partea
cetãþenilor români.

Sarcina menþinerii ºi creºterii interesului postpieþei începe în ziua
privatizãrii sau vânzãrii. Trebuie puse la punct o serie de programe de
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comunicare pentru obþinerea pe termen lung a încrederii investitorilor,
sprijinul maselor, suportul angajaþilor ºi o poziþie clarã de societate pe
acþiuni în faþa clienþilor ºi a moderatorilor de opinie.

Desigur, cea mai importantã sarcinã a comunicaþiilor este aceea de a
ajuta oamenii sã se “autoîmputerniceascã”. Suportul activ al cetãþenilor
României este esenþial pentru procesul de naþionalizare. De asemenea, o
forþã de muncã cu un mobil clar este crucialã pentru succesul societãþilor
mixte, al celor strãine ºi pentru celelalte investiþii directe. Oricum, ºtim cã o
urmare a planificãrii de stat este cã nu toþi cetãþenii sunt gata pentru
împuternicire. Natural, oamenii sunt nesiguri, chiar puþin speriaþi de
schimbare. Dar ei au nevoie de schimbare.

Comunicaþiile pot avea un rol esenþial în aceastã tranziþie:
a) pregãtind oamenii sã primeascã noi puteri. Noi concepte ºi valori

sunt cerute pentru a le înlocui pe cele vechi. Oamenii au nevoie sã
fie înzestraþi cu unelte care sã-i ajute sã se pregãteascã mental
pentru reorientarea societãþii ºi a economiei. Aceste “unelte” (valori
cum ar fi proprietatea, individualitatea ºi independenþa, care sunt
mult mai apropiate noului tip de societate care se dezvoltã) trebuie
sã demonstreze clar indivizilor cum pot contribui la propriul lor viitor;

b) încurajând schimbãri în comportãri ºi practici. Credinþe
îndelungate, atitudini ºi practici vor trebui înlocuite cu noi concepte
motivaþionale (risc-câºtig, efort-recompensã, întreprinzãtori).
Aceasta nu se va face printr-o comparaþie negativistã cu sistemul
precedent, ci efortul se va concentra pe beneficiile care rezultã din
noul mod de abordare a lucrurilor;

c) punând bazele unei stabilitãþi pe termen lung. Cursul liber al
informaþiei ºi al ideilor este fundamental pentru tipul de societate
pe care România cautã sã o construiascã. Oamenii au nevoie sã
fie încurajaþi sã adopte o atitudine deschisã, sã punã întrebãri ºi sã
participe la idei ºi informaþii.

Comunicaþiile pot ajuta introducerea mecanismelor ºi temelor care
stimuleazã aceastã deschidere ºi care promoveazã difuzarea informaþiei.

Cheia pentru atingerea acestui þel este comunicarea repetatã a
beneficiilor reformei cãtre individ, fie pe întreaga economie, fie la locul de
muncã al fiecãruia.

În afarã de privatizare, vor fi o serie de alte reforme economice, unele
din ele implicând companii internaþionale (de exemplu, societãþi mixte ºi
investiþii directe, cum ar fi cele pentru demararea afacerilor).
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Mai departe, o datã ce România are o masã criticã de companii
deþinute public, investitorii strãini pot stabili în România fonduri pe þarã
(similare cu alte linii, de exemplu, cu primul fond ungar) unde investitorii mici
sã-ºi adune banii sub un manager investitor, care cumpãrã un coº de
participaþii pentru fonduri.

În ceea ce priveºte comunicaþiile, suntem în stadiul menþionat de so-
cietãþi mixte ºi demarãri de afaceri. Ce pot rezolva comunicaþiile? Sã pornim
de la premisa cã o companie vesticã sau asiaticã investeºte în Europa de
Est. Aceastã Companie conteazã, în mod sigur, pe investiþia sa în România
pentru a-ºi atinge obiectivele sale globale. Comunicaþiile pot ajuta aceste
societãþi mixte sã-ºi atingã scopurile în numeroase moduri, ºi anume;

1. Utilizând partea comunicaþiilor pentru motivaþie, structurând sistemele
ºi reþelele de comunicaþii interne cu angajaþii, dezvoltând programele
ºi mesajele pentru cointeresarea angajaþilor, pentru explicarea
þelurilor companiilor ºi a participãrii lor la viitorul companiei ºi
promovând loialitatea faþã de companie;

2. Promovând integrarea culturalã ºi managementul, prin stabilirea unor
programe pentru contopirea diferitelor culturi, combinarea unor
simboluri ºi valori, care sunt relevante atât pentru România, cât ºi
pentru noii ei parteneri ºi prin comunicarea sensului viziunii ºi a
oportunitãþii ce va apãrea;

3. Prin poziþionarea (crearea unei identitãþi pentru) companiilor mixte,
câºtigând recunoaºterea internã ºi internaþionalã a companiei ºi prin
promovarea comunicaþiilor cu clienþii mass-media ºi alþi moderatori de
opinie ºi cu angajaþii;

4. Prin furnizarea inteligenþei de piaþã, de exemplu, prin folosirea legis-
laþiei de import/export ºi a schimbãrilor în regulile de comerþ ºi prin
sfãtuirea companiei în a gãsi o reacþie adecvatã la aceste schimbãri;

5. Ajutând compania sã-ºi atingã þelurile în afaceri, prin promovarea
orientãrii clienþilor ºi a serviciilor care supravieþuiesc pe o piaþã
liberalizatã, prin promovarea activã a produselor ºi serviciilor actuale
ale companiei ºi, unde este necesar, prin comunicarea punctelor de
vedere ale companiei cãtre guvern în þãrile unde aceasta face afaceri.
Mai presus de orice, comunicaþiile pot ajuta compania sã lucreze mai

strâns cu partenerul din România, dezvoltând acþiuni care sunt sensibile la
factori culturali ºi istorici.

Aceasta este, poate, temelia pentru un succes pe termen lung.
Experienþa noastrã în Europa de Est aratã cã transformarea unei economii
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(sau companii) în economie de piaþã liberã nu poate avea loc numai prin
expunerea la valorile vestice de piaþã liberã.

Succesul pe termen lung cere ca aceste valori vestice sã fie integrate
cu elemente ale moºtenirii culturale distinctive care caracterizeazã þãrile
Europei rãsãritene.

Grupul de comunicaþii pentru reforma economiilor

Denaþionalizarea bunurilor aflate în proprietatea statului reprezintã o
cerinþã majorã pentru guvernele, investitorii ºi consilierii implicaþi. Guvernele
cautã sã realizeze echilibrul optim între considerentele politice ºi economice;
investitorilor (cu participaþii directe, parteneri ai societãþii mixte ºi cu investiþii
cartelate) trebuie sã li se atribuie succesul pe termen lung, iar consilierii lor
se strãduiesc sã serveascã interese pe termen lung ale clienþilor lor.

Comunicaþiile au un rol important de jucat în consilierea guvernelor ºi
companiilor ºi în susþinerea disciplinelor-cheie, adicã investiþii bancare,
expertiza contabilã ºi legalã, în restructurarea economiilor ºi companiilor.

Comunicaþiile privatizãrii

Lucrând cu guvernele, Hill & Knowlton poate fi de folos în crearea
unui cadru pozitiv pentru privatizare prin: construirea unui suport intern;
atragerea sprijinului internaþional; dezvoltarea bazei economice pentru
privatizare prin definirea criteriilor pentru selectarea candidaþilor ºi a
metodei de privatizare ºi programarea optimã a etapelor de privatizare;
crearea cererii pentru acþiuni prin promovarea largã a deþinerii de acþiuni la
intern ºi atragerea de capital internaþional; schiþarea ºi executarea unor
programe marcante pentru deþinerea de acþiuni de cãtre angajaþi/vaucher ºi
oferte publice/licitaþii; menþinerea unei postpieþe active prin comunicaþii pe
termen lung cu investitorii ºi cu masele ºi comunicaþii pe termen lung cu
asociaþiile ºi cu angajaþii.

Una dintre cele mai importante sarcini ale comunicaþiilor este sã
convingã populaþia indigenã, mai ales angajaþii, sã participe la reformã, sã
încurajeze participarea investitorilor strãini ºi sã sprijine asigurarea unei
împãrþiri corecte a beneficiilor între toþi cei implicaþi.

Participãri directe de capital/investiþii în societãþi mixte

O companie care începe o afacere proprie sau intrã într-o afacere
existentã conteazã, în mod sigur, pe contribuþia acestei afaceri la realizarea
scopurilor sale generale.
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Lucrând cu companiile pentru realizarea þelurilor lor pe termen lung,
Hill & Knowlton poate ajuta prin:

− întrebuinþarea puterii comunicaþiilor de a mobiliza prin: structurarea
sistemelor ºi reþelelor interne de comunicaþii; dezvoltarea
programelor interne ºi a mesajelor;

− promovarea integrãrii culturale ºi manageriale prin: stabilirea
programelor de contopire a culturilor printr-o corporaþie;
combinarea simbolurilor/valorilor pentru comunicarea viziunii ºi
oportunitãþii;

− furnizarea inteligenþei de piaþã prin: expunerea legislaþiei de
import/export; expunerea regulilor de comerþ ºi referitoare la
mediul înconjurãtor;

− atingerea þelurilor în afaceri prin: promovarea orientãrii clienþilor ºi
serviciilor în rândul salariaþilor; marketing de client, lobbying
parlamentar.

Pentru companiile strãine, comunicaþiile trebuie sã realizeze
acceptarea lor ca parteneri, investitori ºi creatori ai unor aºteptãri realiste
printre noii lor parteneri.

“Împuternicirea populaþiei”

Participarea activã a populaþiei la denaþionalizarea economiilor este
esenþialã pentru procesul reformei. De asemenea, o forþã de muncã
motivatã este importantã pentru succesul societãþilor mixte ºi al altor
investiþii de capital. În orice caz, toate aceste tranzacþii se vor confrunta cu o
dificultate comunã tuturor economiilor în care are loc reforma: moºtenirea
lãsatã de intervenþiile statului este cã nu toþi oamenii sunt pregãtiþi pentru a
primi noi puteri.

Lucrând cu guvernul, companiile ºi consilierii, Hill & Knowlton poate
ajuta la:

− pregãtirea oamenilor pentru a primi noi puteri prin: furnizarea
uneltelor (valori/concepte) pentru a se “împuternici” ei înºiºi ºi
demonstrarea oamenilor cã au o mizã în viitorul lor;

− încurajarea schimbãrilor în comportament ºi practici prin:
îndreptarea credinþelor ºi atitudinilor vechi ºi comunicarea de noi
concepte.

Sarcina comunicaþiilor este de a integra conceptele pieþei libere cu
simboluri ºi valori înþelese de cei care trãiesc în economiile supuse
reformelor.
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Capacitãþi profesionale

Fãcând parte din Serviciile de Consiliere îi Comunicaþii pentru
Reforma Economiilor, Hill and Knowlton dispune de experienþa, capacitãþile
ºi resursele profesioniºtilor din mai mult de 65 de oficii din peste 20 de þãri,
inclusiv capitalurile mondiale financiare ºi politice. Cunoºtinþele specifice
includ: comunicaþii în domeniul marketingului de privatizare; comunicaþii în
domeniul societãþilor mixte; dezvoltare economicã ºi a comerþului;
dezvoltarea turismului ºi infrastructurii; comunicaþii cu angajaþii ºi cursuri de
pregãtire a lor; comunicaþii în domeniul investiþiilor ºi financiar; relaþii
guvernamentale; comunicaþii mass-media; comunicaþii în domeniul
fuzionãrilor ºi achiziþiilor; comunicaþii în domeniul restructurãrii financiare a
corporaþiilor; difuzarea problemelor economice ºi politice; comunicaþii
referitoare la mediul ambiant; comunicaþii referitoare la crizã; servicii de
reclamã, design ºi imprimerie; servicii de video ºi radio; cercetarea opiniei ºi
studii ale impactului economic.

Experienþa în domeniul clienþilor include: guverne (investiþii,
infrastructurã, turism); bãnci centrale ºi alte agenþii guvernamentale;
privatizare (acþionând pentru guverne ºi companii); societãþi mixte;
corporaþii; agenþii ale pieþei de capital; agenþii ale pieþei de titluri de valoare,
burse de valori.

Comunicaþiile pot ajuta guvernele ºi managerii sã reducã perturbarea
socialã cauzatã de restructurarea ºi de introducerea noilor concepte.

Hill & Knowlton asigurã realizarea acestui ideal, precum ºi
cunoºtinþele ºi resursele necesare pentru a fi folosite de economiile în
transformare, atât în aceastã perioadã, cât ºi ulterior.



FORMAREA DE SOCIETÃÞI MIXTE

Luminiþa SAVA

Anul acesta am revizitat România în luna septembrie în interes de
serviciu ºi pot sã spun cã am fost surprinsã de faptul cã, peste tot, oamenii
îºi exprimau o profundã dorinþã pentru trecerea spre o “economie de piaþã
liberã”. Pentru a se ajunge la aceste schimbãri, noi strategii ºi acþiuni tactice
sunt, în prezent, în curs de elaborare. Guvernul ºi conducãtorii
întreprinderilor industriale îºi dau seama de multiplele dificultãþi pe care le
au de înfruntat ºi s-au gãsit oameni calificaþi care sã le rezolve, menþinând,
în acelaºi timp, un echilibru delicat între realizarea unei miºcãri palpabile
cãtre o economie liberã, într-o perioadã scurtã de timp, ºi evitarea multor
probleme economice ºi sociale (ºomaj, inflaþie mare etc.), cauzate de
rapidele modificãri economice.

Transferul cãtre o economie de piaþã nu va fi uºor. Pentru orice
acþiune de cooperare pe care compania dumneavoastrã doreºte sã o
realizeze, va trebui sã se consacre timp pentru dezvoltarea unui mecanism
special. Prin mecanism se înþelege o procedurã care vã va ajuta sã þineþi
pasul cu schimbãrile legislative, guvernamentale ºi psihologice care au loc
în þarã.

Mecanismul este adaptabil pentru fiecare industrie ºi constã din cinci
elemente majore: RÃBDARE; PLANIFICARE; PARTENER; BANI;
PERSEVERENÞÃ ªI DEDICAÞIE.

1. RÃBDAREA este uleiul care va menþine buna funcþionare a
mecanismului în fiecare etapã. Nu pierdeþi din vedere transformãrile
dramatice care au loc în þarã la toate nivelurile ºi reacþiile umane la aceste
schimbãri: sistemul de planificare centralizatã se desfiinþeazã; trecerea la
economia de piaþã nu va avea loc peste noapte; infrastructura nu este
suficient de dezvoltatã; comunicaþiile prin telefon, telex sau fax sunt
complicate ºi nesatisfãcãtoare, necesitând timp.

2. PLANIFICAREA decide ce fel de cooperare este de dorit. Nu este
destul sã spui: “doresc sã fac afaceri cu o companie occidentalã”. Este
foarte folositor sã aveþi o idee clarã despre felul de cooperare care se aplicã
cel mai bine la scopul ºi profilul companiei dumneavoastrã.

2.1. Export-import de tehnologie, echipament sau bunuri de larg
consum. Atât timp cât leul nu este convertibil ºi existã un deficit de valutã,
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importul de produse din vest este, într-o oarecare mãsurã, restrâns. Cu
toate acestea, au început sã se ia mãsuri pentru a se modifica aceastã
situaþie. Guvernul a decis sã devalorizeze moneda la aproape jumãtate ºi
majoritatea subvenþiilor au fost desfiinþate de la 1 noiembrie. De obicei,
trebuie gãsite soluþii ingenioase pentru a converti moneda localã în produse
sau materii prime care, în schimb, pot fi vândute în vest pentru valuta forte.

2.2. Acord de licenþã – partenerul occidental furnizeazã tehnologia,
“know-how”-ul ºi asistenþa tehnicã partenerului român, care fabricã ºi vinde
produsele sub marca partenerului occidental. Partenerul român plãteºte un
anumit procent din preþul net al produsului. Folosirea mãrcii este
determinatã de un acord de “licenþã a mãrcii ºi know-how-ului”.

2.3. Cooperare prin:
2.3.1. Coproducþie – partenerul român este o fabricã cãreia partenerul

occidental îi furnizeazã materii prime sau materiale pentru a produce
împreunã produse finite.

2.3.2. Acord de specializare – partenerul român este o întreprindere
care este de acord sã producã un anumit tip de produs pentru partenerul
occidental.

2.4. Comerþ cu amãnuntul – o companie occidentalã deschide un
magazin în care sã-ºi vândã produsele pentru valutã forte ºi lei.

2.5. Companii mixte – întreprinderile române sau strãine doresc sã
participe în companii mixte datoritã avantajelor oferite de noua legislaþie.
Pentru companiile occidentale, care au o strategie de lungã duratã în
România, compania mixtã este soluþia cea mai viabilã.

Sunt patru feluri de companii mixte:
2.5.1. Campanie mixtã de producþie obiºnuitã – este un proiect în

care o întreprindere localã ºi un alt partener strãin împart costurile
ocazionate de producþia anumitor mãrfuri, precum ºi proprietatea în
compania respectivã în proporþii convenite.

2.5.2. Companie mixtã cu concesiune – este un proiect care se
realizeazã, de regulã, în industria extractivã ºi din care rezultã materii prime,
dreptul de folosire fiind acordat prin concesiune de guvern. Investitorul
contribuie cu capitalul pentru dezvoltare ºi expertizã. Proprietatea finalã se
stabileºte prin acord.

2.5.3. Companie mixtã bazatã pe un contract de performanþã – este
un proiect în care proporþia drepturilor de proprietate poate fi decisã pe baza
unor criterii de performanþã. Aceste criterii pot însemna atingerea unor
niveluri de producþie, menþinerea costurilor în limitele planificate sau
îndeplinirea producþiei într-o perioadã de timp stabilitã.
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2.5.4. Companie mixtã cu plata în naturã – este o companie care îºi
acoperã plãþile prin livrarea de produse (plata în naturã), de regulã chiar
produsele pe care le realizeazã, care au o valoare determinatã într-o
perioadã de timp fixã.

3. PARTENERUL. Cum se alege cel mai potrivit partener? Toatã
lumea are relaþii ºi contacte. De obicei, se stabilesc mai multe contacte cu
diferite companii. Din moment ce s-a hotãrât ce fel de cooperare este de
dorit, urmãtorul pas este instalarea în mecanism a unui partener, iar dintr-un
grup de parteneri potenþiali într-un anumit domeniu, trebuie ales numai
acela care poate îndeplini ºi executa obligaþiile acordului.

3.1. Evaluarea. Pentru a gãsi cel mai potrivit partener, trebuie de ºtiut
ce întreprindere are cel mai mult de oferit ºi cine este în corpul de
conducere. Pentru ca procesul de evaluare ºi fie cât mai uºor, se
recomandã ca potenþialul partener ºi completeze un formular informativ,
care conþine urmãtoarele rubrici:

3.1.1. Tipul de întreprindere (guvernamentalã, privatã, cooperativã);
3.1.2. Ministerul de care aparþine;
3.1.3. Numele ºi tipul de produse ce sunt fabricate;
3.1.4. Caracteristicile produselor (dimensiuni, forme, greutate etc.);
3.1.5. Tipul de proiect dorit (companie mixtã, import de licenþã, import-

export);
3.1.6. Felul de plaþi (are întreprinderea valutã forte sau va plãti cu

produse sau materii prime). Care sunt sortimentele produselor ce vor fi
vândute?

3.1.7. Estimarea costurilor (costul de producþie, preþul de desfacere
etc.);

3.1.8. Analiza pieþei (este necesar un scurt profil al cumpãrãtorilor
produsului ºi o evaluare a modului cum va fi vândut).

Dacã partenerul nu este ales cu atenþie, mecanismul va funcþiona
defectuos de la început.

3.2. Comunicarea cu partenerul. Odatã ales partenerul, trebuie sã ºtiþi
cum sã comunicaþi cu el. Numai o comunicaþie eficientã, combinatã cu
RÃBDARE, ajutã ca tratativele ºi înainteze.

Bineînþeles cã este de folos cunoaºterea limbilor englezã ºi românã
sau posibilitatea ca cineva din “mecanism” sã vorbeascã amândouã limbile.

În discuþiile iniþiale cu PARTENERUL trebuie sã se cadã de acord
asupra urmãtoarelor:

3.2.1. Scopul proiectului propus;
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3.2.2. Tipul produselor ºi cantitatea prevãzutã în fabricaþie;
3.2.3. O estimare a mãrimii pieþei locale;
3.2.4. Cantitatea estimatã pentru export;
3.2.5. Necesarul de clãdiri, teren ºi spaþiu;
3.2.6. Nevoile de lucrãtori locali;
3.2.7. Specificaþiile materiilor prime ºi materialelor de bazã ºi

cantitãþile necesare.
S-ar putea ca cele menþionate sã aparã mai simple decât sunt în

realitate. Mediul de afaceri în România este însã într-un proces de
transformare.

Concepþiile de afaceri din lumea occidentalã trebuie sã fie învãþate
prin iteraþii împreunã cu PARTENERUL. De exemplu, concepþia de profit. În
economia politicã marxistã, profitul înseamnã capitalism ºi capitalismul
înseamnã exploatarea omului de cãtre om. (Un banc vechi românesc spune
cã în comunism situaþia este inversã.)

Am petrecut foarte mult timp în cursul negocierilor analizând, punct cu
punct, bilanþul, contul de profit ºi pierderi în condiþii de piaþã liberã ºi definind
fiecare termen. Este nevoie de acest efort deoarece numai astfel
“mecanismul” care se construieºte va funcþional normal.

Lucrurile se schimbã. Companiile occidentale care vor face afaceri în
România au avantajul cã românii sunt foarte dispuºi sã înveþe. Cine va face
acest efort va fi rãsplãtit în timp.

3.3. Uneltele necesare pentru mecanism. Deci aþi gãsit un partener ºi
aþi cãzut de acord, în principiu, cã doriþi ºi cooperaþi într-un domeniu pe care
l-aþi definit în linii generale. Care sunt uneltele necesare pentru efectuarea
urmãtorilor paºi spre concretizarea afacerii?

3.3.1. Scrisoarea de intenþie – exprimã obligaþia reciprocã de principiu
a partenerilor de a coopera într-un anumit domeniu. Nu este un document
care leagã în mod legal, dar este o idee bunã sã se includã ºi o clauzã de
exclusivitate pentru ca nu cumva noul partener abia gãsit sã fie curtat de o
altã companie.

3.3.3. Principii pentru stabilirea unei companii mixte – dupã ce s-a
ales PARTENERUL ºi s-a ajuns la un acord de principiu pentru cooperare,
trebuie definit scopul proiectului, principiile financiare ºi operaþionale pe care
ambele pãrþi le vor respecta. Acest document defineºte responsabilitãþile
partenerilor ºi formeazã baza pentru contractul ºi statutul final al companiei
mixte. La fel ca ºi scrisoarea de intenþie, nu reprezintã un document
opozabil în justiþie.
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3.3.3. Oferta tehnicã – enumerã diferitele elemente componente ale
companiei mixte, necesare ca sã punã lucrurile în miºcare. Are ca anexe:
listele de echipamente, specificaþiile materiilor prime ºi materialelor de bazã,
punctele terminale, responsabilitãþile pãrþilor ºi graficul de îndeplinire a
proiectului.

3.3.4. Studiul de eficienþã tehnico-economicã (studiu de fezabilitate)
este, de fapt, un bilanþ financiar al companiei mixte ºi reflectã, în unitãþi
monetare, elementele ofertei tehnice. Cât va costa totul ºi cât de profitabilã
va fi noua companie formatã? În România, acest document este cerut de
lege.

3.3.5. Contractul ºi statutul companiei mixte – sunt documentele de
înfiinþare ale companiei, care descriu toate condiþiile asupra cãrora
partenerii au cãzut de acord.

La fiecare dintre aceºti paºi fãcuþi pentru concretizarea afacerii, foarte
multã atenþie trebuie acordatã detaliilor. De exemplu: nerezolvarea tuturor
problemelor legate de furnizarea materiilor prime sau de conversiunea
monedei pot cauza prãbuºirea “mecanismului” de înfiinþare a companiei
mixte. Anumite clauze care lipsesc pot duce la neînþelegeri, care vor afecta
ulterior comunicaþiile cu PARTENERUL ºi vor încetini sau chiar opri
funcþionarea “mecanismului”.

4. BANII, al patrulea element de care este nevoie pentru desfãºurarea
cu succes a unei afaceri în aceastã þarã, constituie puterea financiarã. Este
nevoie de BANI, de mulþi bani! Dupã cum se vede din cele ce am descris
pânã acum, o companie trebuie sã-ºi asume o serioasã obligaþie de a-ºi
folosi resursele financiare pe o perioadã îndelungatã.

5. PERSEVERENÞA. Companiei americane McDonald, care vinde
hamburgeri (un fel de sandwich-uri cu chiftea în interior), i-au trebuit 14 ani
ca sã deschidã primul restaurant în Moscova. Dar a fãcut-o, pânã la urmã!

Deºi acesta este un caz extraordinar, nu trebuie sã vã aºteptaþi ca
“mecanismul” companiei mixte sã fie clãdit într-o lunã. Timpul mediu
necesar este între 12 ºi 18 luni.

Majoritatea producþiei companiei mixte va fi, probabil, destinatã
consumului intern. Cu toate acestea, trebuie investigatã ºi posibilitatea ca o
parte din aceastã producþie sã fie vândutã pe valutã forte pe pieþele Africii
sau Europei de Vest, pentru recuperarea cheltuielilor ºi investiþiilor ºi plata
dividendelor în valutã.

În plus, ca o parte integrantã a strategiei de lungã duratã a companiei
mixte, existenþa unei fabrici eficiente în România va duce la stabilirea unui
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centru de producþie bine plasat, de unde sã se satisfacã cerinþele celorlalte
pieþe ale Europei Centrale. Mãsuri rapide care duc la convertibilitatea
monedelor sunt deja puse în vigoare în toate þãrile Europei Centrale,
eliminând în felul acesta obstacolul conversiunii într-un viitor apropiat.

Dupã cum am spus mai devreme, când se fac planuri de viitor,
strategia de a obþine un profit nu poate ºi nu trebuie sã fie prima prioritate.
Recomandãm sã analizaþi ce fel de prezenþã ºi profil doriþi sã aveþi în
România pe o perioadã îndelungatã de timp, pânã în secolul viitor.

Posibilitãþi de afaceri existã în România ºi ele meritã efortul de a
realiza proiecte din care beneficiazã ambii parteneri. În acelaºi timp, nu
trebuie uitat cã partenerul occidental nu poate rezolva toate problemele, iar
partenerul român nu trebuie sã se aºtepte la aºa ceva.

Prin construirea unui “mecanism” bine rodat ºi care sã þinã seama de
posibilitãþile ºi cerinþele pieþei, ale sectoarelor industriale sau ale proiectelor
individuale, companiile mixte vor aduce o mare contribuþie la trecerea
României la o economie de piaþã în mod cât mai eficient.



DISCUÞII PE MARGINEA TEMELOR EXPUSE

Întrebare: Care este pãrerea dvs. asupra orientãrii investitorilor
strãini? Vor opta mai mult spre colaborarea cu întreprinderi de stat sau
particulare?

Rãspuns: Dacã întrebarea se referã la ce va prefera investitorul strlin
– o întreprindere de stat sau o întreprindere particularã – eu cred cã
problema este la fel de valabilã nu numai pentru România, ci pentru orice
þarã din lume. Investitorul strãin va prefera sã lucreze cu întreprinderea care
va fi mai puþin legatã de reguli birocratice. ªi, dacã în întreprinderile de stat,
regulile birocratice sunt mai puternice, se va îndrepta cãtre o întreprindere
particularã. Acest lucru este valabil nu numai pentru România, este valabil
ºi pentru Statele Unite ºi pentru Franþa, oriunde.

Întrebare: Se vorbeºte foarte mult despre constituirea societãþilor mixte.
Pun întrebarea: în ce mãsurã investitorii strãini sunt interesaþi în constituirea
acestor societãþi mixte în România, atât timp cât paritatea monetarã dintre
dolari ºi lei este numai de 1:35? Acest element este foarte important în
determinarea valorii aportului ºi al calculului rentabilitãþii, al calculului efi-
cienþei ºi al restituirii fondurilor respective, când în evidenþã se consem-
neazã valoarea raportului valutar în monedã forte, deocamdatã, de 1:35.

Rãspuns: Dar este mai bun decât 1:6, cât era acum 2 ani, 1:12, 1:21.
Este mai aproape de realitate. Întrebarea este foarte bunã ºi ea reprezintã
un mare semn pentru companiile apusene. Cu toate acestea, în România,
eu nu cunosc prea multe societãþi mixte. Am un singur client care de abia a
început ºi lucreze de câteva luni. În Uniunea Sovieticã evidenþa se þine în
douã pãrþi: contribuþia în cash, în dolari, care se depune în cont la bancã
fãrã a se converti, ºi contribuþia partenerului sovietic care se depune în
ruble la bancã ºi se exprimã în ruble. Toate cheltuielile în valutã se scot din
fondul în dolari, iar cheltuielile în ruble nu se amestecã, nu se convertesc. În
felul acesta se pãstreazã lucrurile separat, nu se pierd banii prin tranzacþii.
Problema apare când trebuie sã converteºti profitul, ºi atunci cea mai bunã
metodã este sã se cumpere acele materii sau semifabricate pe care
compania mixtã decide cã reprezintã porþiunea de profit a partenerului strãin
pe care o exportã pe piaþa mondialã ºi-ºi recupereazã dividendul pe care l-a
realizat.

Fãrã îndoialã cã schimbarea cursului valutar de la 21 la 35 este
pozitivã. Dar fiecare este conºtient cã acest curs valutar încã nu reprezintã
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un curs realist pentru schimburile cu Occidentul. Este un schimb care poate,
în anumite împrejurãri, sã fie acceptabil pentru unele tipuri de operaþiuni
comerciale, pentru investiþii. Din aceastã cauzã, ºi în referatul meu, ºi în
ceea ce mai voiam sã discut eventual, eu am propus sã se introducã
multiple cursuri ºi acest lucru este foarte frecvent în þãrile în curs de
dezvoltare sau care se dezvoltã în cadrul democraþiei de piaþã ºi care nu au
încã o convertibilitate care sã facã posibilã excluderea acestei multitudini de
cursuri. Eu am în vedere cel puþin 4 cursuri pentru dolari sau pentru alte
monede din emisfera vesticã. Primul este cursul pentru operaþiunile
comerciale ºi care trebuit sã fie mai ridicat. Eu nu pot sã spun acum cât
trebuie sã fie, dar, dupã studiile care s-au fãcut conform puterii de
cumpãrare a populaþiei, acest curs trebuie sã fie incomparabil mai mare. Al
doilea, cursul pentru repatrierea capitalului, care sã-i intereseze pe
investitorii strãini sã introducã acest capital ºi care sã fie competitiv cu þãrile
vecine. Al treilea curs ar fi un curs pentru repatrierea beneficiului obþinut,
care, de asemenea, sã fie competitiv faþã de þãrile vecine, ºi al patrulea, un
curs pentru operaþiunile necomerciale ºi turism.

Pot sã vã dau exemplu ce se întâmplã în Uniunea Sovieticã unde, de
asemenea, existã 4 cursuri: cursul comercial de business a fost schimbat la
1 noiembrie de la 6 ruble/dolar la 8 ruble/dolar. Existã un curs turistic de 6
ruble/dolar ºi existã ºi al treilea curs de licitaþie între 18-22 ruble/dolar ºi,
bineînþeles, un curs de piaþã neagrã de 20-25-30 ruble/dolar.

Întrebare: Puteþi sã ne spuneþi câteva considerente despre rolul
sistemelor financiare de piaþã ºi, îndeosebi, în perioada de tranziþie?

Rãspuns: Esenþial este ca lumea de afaceri, managementul dvs. sã
înceapã sã se educe în sistemele financiare ºi de business americane,
adicã trebuie luat cursul de contabilitate nr. 1, unde se defineºte prima linie:
venitul din vânzãri. Dacã din încasãri se scad costurile materiale, de muncã
ºi alte costuri asociate, se ajunge la ultima linie. Ceea ce rãmâne dupã ce
se plãtesc taxele se cheamã profit. Trebuie înþeles acest mecanism. Am
avut atât de multe conversaþii ieri în care nu înþelegeam ce se spune.

Trebuie sã se înþeleagã deosebirile între activ, pasiv ºi cheltuieli.
Trebuie sã se înþeleagã mecanismul de formare a preþurilor. În principiu
este bine ce faceþi dvs., dar este puþin diferit de ce facem noi. Acum dvs.
trãiþi într-un sistem în care preþurile sunt fixe de la un loc la altul ºi în felul
acesta sunt pierderi. În trecut, dacã o companie realiza profit, nu i se
permitea sã reþinã mai mult de 10,5% din profitul obþinut. Deci nimeni nu
avea niciun interes sã aibã o productivitate mai mare. Toate aceste noþiuni
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de bazã trebuie învãþate ºi înþelese, astfel ca, atunci când vine cineva la
dvs. sã stea de vorbã, sã aveþi un limbaj comun, deoarece este necesar
foarte mult timp sã se ajungã la punctul unde cei doi vorbesc despre acelaºi
lucru. Trebuie sã se evite neînþelegerile ºi sã se porneascã de la o bazã
comunã. Un “statement” financiar (dare de seamã) trebuie sã fie, în
principiu, acelaºi în lumea întreagã. E adevãrat cã în America, de la o
companie la alta, existã unele deosebiri, dar principiul este acelaºi. Dacã
pun mâna pe o broºurã despre problemele financiare, de profit, despre
raportul companiei etc., trebuie sã citesc acelaºi lucru în orice loc din lumea
apuseanã. Deci consider cã acesta este lucrul cel mai important. Mai mult
decât atât, aº sugera sã se facã la televiziune astfel de cursuri pentru ca
toatã lumea sã înþeleagã despre ce este vorba ºi sã nu fie speriaþi de noua
economie de piaþã. Sã înþeleagã ce înseamnã a se lucra în mod organizat,
ordonat, unde toate lucrurile se aºazã la locul lor, acolo unde trebuie sã fie.

Întrebare: O societate mixtã româno-americanã se poate crea numai
cu o întreprindere din România sau se poate face ºi cu o persoanã
particularã care deþine experienþã în acest domniu?

Rãspuns: În principiu, da. Adicã în teorie, da, dar în practicã cred cã
nu, deoarece o companie americanã care doreºte sã intre într-o participare
cu o întreprindere româneascã doreºte sã aibã reþea de desfacere, cu multã
experienþã, mânã de lucru, materii prime º.a.m.d. Eu vorbesc despre o
companie mixtã de producþie. Dacã este vorba despre o companie mixtã
care oferã servicii, atunci, bineînþeles, se poate face legãturã cu o
persoanã, douã sau trei române, care au experienþã º.a.m.d. Deci este
posibil în funcþie de ceea ce se doreºte a se realiza.



PRINCIPII FINANCIARE ªI OPERAÞIONALE
ALE COOPERÃRII

Luminiþa SAVA

Sã presupunem cã participanþii/partenerii români ºi americani
intenþioneazã sã coopereze pentru a produce ºi a vinde în România,
produsele partenerului occidental, având urmãtoarea structurã sortimentalã:
produsul A; produsul B; produsul C.

În aceste produse poate fi inclusã, dupã cerinþe, ºi producþia
materialelor de ambalaj, ca, de exemplu: tuburi, cutii de carton, sticle etc.

Filosofia de afaceri a partenerului occidental este rezumatã mai jos.
a) Partenerul apusean doreºte sã-ºi ia o obligaþie de lungã duratã în

România;
b) Partenerul occidental este responsabil cãtre consumatorii, partenerii

ºi acþionarii sãi:
− Pentru consumatori se vor desface pe piaþã produsele de bunã

calitate;
− Partenerilor sãi, partenerul occidental le va aduce standarde ºi

sisteme apusene de operaþii, pentru a introduce realitãþile pieþei
libere în România;

− Prin cooperare, partenerul occidental va crea o imagine
competitivã, care va asigura ca produsele oricãrei cooperãri sã
menþinã standardele înalte de calitate ale partenerului occidental,
acceptabile pe piaþa mondialã;

− Pentru partenerii ºi acþionarii sãi, societatea mixtã va crea rezultate
de investiþie acceptabile.

În continuare sunt descrise principiile pentru cooperare cu societãþile
strãine. Termenii finali pentru o cooperare vor fi guvernaþi de o serie de
acorduri ºi contracte comerciale ce vor fi negociate de cãtre parteneri ºi
aprobate de forurile competente ale României ºi de Consiliul de Directori al
partenerului occidental.

Principii financiare
În România, noua legislaþie privind companiile mixte ºi investiþiile

strãine este în curs de redactare pentru a reflecta o acomodare a nevoilor
þãrii cu dorinþele strãinilor pentru a face investiþii.
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În procesul de evaluare a climatului pentru investiþii strãine în
România, în comparaþie cu alte þãri occidentale ºi ale Europei Centrale,
partenerul occidental doreºte sã defineascã urmãtoarele cerinþe pentru a
stabili o societate mixtã:

1. Capitalul de investiþie. Capitalul de investiþie în valutã forte al
partenerului occidental va fi:

− garantat de cãtre guvern contra devalorizãrii, naþionalizãrii ºi
schimbãrilor politice (în prezent, legislaþia garanteazã protecþia
numai contra naþionalizãrii ºi schimbãrilor politice);

− înregistrat în dolari;
− repatriat liber în dolari;
− nesupus unor cerinþe minime de investiþie.
2. Capitalul social ºi fondul statutar. De obicei, partenerul occidental

doreºte sã posede o majoritate a fondului statutar, în mãsura în care este
permis de cãtre legislaþia societãþilor mixte în România.

Partenerul occidental considerã formarea unui fond în valutã forte ca
fiind primul pas în stabilirea unui fond statutar. la care ºi partenerul român
va contribui cu partea lui în lei. Contribuþia în valutã forte nu va fi schimbatã
în lei.

3. Dividendele. Dividendele distribuite partenerului occidental
reprezintã rezultatul investiþiei:

− dividendele în valutã forte vor fi remise ºi transformate liber în
dolari;

− dividendele în lei vor fi convertite ºi transformate liber la rata de
20% pe an din întregul capital investit, pânã când leul va deveni
convertibil (în prezent, legea permite convertirea a numai 8% din
capitalul investit);

− pentru a converti restul de dividende în lei, societatea mixtã va
cumpãra în lei materii prime, produse finite sau semifabricate care
vor fi exportate;

− dividendele vor fi supuse la impozite de mai puþin de 10% (legea
prezentã stipuleazã 10%) sau nicio taxã.

4. Suficienþa de valutã forte proprie (autonomie). Ambii parteneri vor
depune toate eforturile pentru ca noua societate mixtã sã aibã suficientã
valutã forte pentru nevoile ei. Partenerul român va depune toate eforturile
sã identifice sursele de materii prime, produse sau servicii, sã le
administreze ºi sã obþinã licenþele necesare de export, pentru ca aceste
produse sã poatã fi exportate.
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Partenerul occidental va vinde aceste materii prime ºi produse în
vest, pentru a acoperi nevoile de valutã forte ale societãþii mixte.

Societatea mixtã va aloca valutã forte conform urmãtoarelor prioritãþi:
− pentru plata materialelor ºi serviciilor importante, pentru salarii,

onorarii ºi plãþi de împrumut ºi repartizarea dividendelor;
− pentru a plãti distribuþia de terminare sau lichidare a partenerului

occidental;
− pentru a plãti distribuþia de terminare sau lichidare a partenerului

român.
5. Taxele. Pentru a obþine rezultate maxime ale investiþiei, societatea

mixtã va beneficia de condiþii favorabile de impozitare, ca, de exemplu:
− cheltuieli normale de afaceri cu onorariile pentru licenþã ºi pentru

asistenþã tehnicã, care vor fi deductibile;
− taxele pe venit ale corporaþiei vor fi de 30% sau mai puþin (în

prezent rata este de 30%);
− scutirea de taxe pentru 5 sau mai mulþi ani de la primul an de când

se declarã dividendele (în prezent, scutirea de taxe este pentru 2
ani, dupã care poate fi acordatã o reducere de 15% pe timp de 3
ani);

− scutirea de impozit pentru drepturile de autor legate de licenþe
tehnologice ºi “know-how”.

6. Stabilirea preþurilor. Este foarte important ca noua societate mixtã
sã aibã o libertate totalã pentru a stabili ºi schimba preþurile produselor
cerute cumpãrãtorilor, precum ºi pentru a recomanda preþurile de vânzare
cu amãnuntul.

7. Drepturile de autor ºi onorarii pentru servicii tehnice. Partenerul
occidental va permite folosirea mãrcii ºi tehnologiei sale în România.
Produsele fabricate ºi vândute de cãtre societatea mixtã vor fi desfãcute pe
piaþã sub marca partenerului occidental. Folosirea mãrcii va fi guvernatã de
“Acordul pentru licenþierea mãrcii ºi a know-how-ului”. Deci drepturile de
autor ºi onorariile pentru serviciile tehnice vor fi: remise liber în valoare de
nu mai puþin de 5% din preþul net de vânzare; deductibile în întregime din
venitul de vânzare pentru impozitare.

8. Proprietatea intelectualã. Câteva dintre cele mai valoroase bunuri
ale partenerului occidental sunt: numele, marca produselor, patentele,
înregistrarea documentaþiei tehnice ºi de ambalaj. Deci bunurile aduse în
România de cãtre partenerul occidental vor trebui sã fie protejate contra
infracþiunii prin: înregistrarea mãrcii, a patentelor ºi a planurilor tehnice;
garantarea protecþiei mãrcii; recunoaºterea acordurilor de licenþã pentru
drepturile la proprietatea intelectualã; legi care recunosc dreptul celui care
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dã licenþa sã controleze ambalajul, simbolurile ºi marca; recunoaºterea ºi
protecþia drepturilor de autor.

9. Finanþarea. Societatea mixtã va avea acces la sursele de finanþare
localã pentru a acoperi nevoile de cheltuieli în lei.

Principii operaþionale
1. Ofertele de cooperare. Partenerii se vor concentra sã finalizeze

oferte bine determinate în domeniul de interes, pe baza corespondenþei ºi a
înþelegerilor dintre partenerul român ºi cel occidental.

2. Obiectivul cooperãrii. În principiu, obiectivul cooperãrii este lãrgirea
pieþei de desfacere pentru produsele partenerului occidental, pentru a
satisface cerinþele pieþei locale ºi pentru a realiza un profit acceptabil. Pe
baza experienþei partenerului occidental, un profit acceptabil va fi, dupã
plata taxelor, egal cu profiturile realizate de alte societãþi ale partenerului
occidental în þãri aflate în circumstanþe similare.

Partenerii vor dezvolta împreunã aspectele tehnico-economice de
producþie, furnizarea de componente ºi materii prime, distribuþia, stabilirea
de preþuri ºi suporturi pentru reclame, promovare ºi educare a publicului în
legãturã cu produsele ce vor fi introduse pe piaþã.

3. Organizarea. Partenerul care deþine majoritatea proprietãþii în
societatea mixtã (de obicei partenerul occidental) va controla selecþia
persoanelor numite în consiliul de directori, dintre care consiliul de directori
va alege un director general. Directorul general va fi propus de cãtre
partenerul majoritar.

Partenerul majoritar va numi, de asemenea, trei din cei cinci membri
ai consiliului de directori ai societãþii mixte.

Urmãtoarele poziþii ale societãþii mixte vor fi ocupate de funcþionari
strãini care lucreazã pentru partenerul occidental sau filialele sale: director
general, director de finanþe, director de producþie.

Funcþionarii români ai companiei mixte vor fi propuºi de cãtre
partenerul român. Selecþia finalã va fi fãcutã de cãtre directorul respectiv, pe
baza metodelor de examinare ale partenerului occidental.

Amândoi partenerii vor avea tot timpul acces liber la facilitãþile de
fabricaþie.

4. Materii prime ºi materiale de bazã. Partenerul occidental trebuie sã
aprobe toate materiile prime ºi materialele de bazã folosite în produsul
fabricat ºi vândut de societatea mixtã ºi toate produsele finite trebuie sã se
conformeze specificaþiilor partenerului occidental, dupã cum a fost stabilit
de partenerul occidental.



200

În mãsura în care este posibil, materiile prime ºi materialele de bazã
vor fi folosite din surse româneºti, atât timp cât sunt în conformitate cu
specificaþiile partenerului occidental.

Partenerul român va depune toate eforturile ca sã obþinã de la
furnizori acorduri de cumpãrare în lei, de lungã duratã, pentru bunuri,
componente ºi alte materiale necesare pentru fabricaþia, vânzarea ºi
distribuþia producþiei societãþii mixte, precum ºi pentru export.

Partenerul occidental va depune toate eforturile pentru a furniza
materiile prime ºi bunurile strãine care nu se gãsesc în România.

5. Echipamentul. Echipamentul de fabricaþie va fi cumpãrat de cãtre
societatea mixtã de la partenerul occidental ºi filialele sale.

Anumite echipamente auxiliare pot fi cumpãrate local, dacã sunt în
conformitate cu standardele partenerului occidental. Facilitatea de fabricaþie
va fi constituitã ºi/ori echipatã conform cu specificaþiile partenerului
occidental ºi vor fi ori cumpãrate, ori închiriate de cãtre societatea mixtã de
la partenerul român.

6. Restricþiile de import. Societatea mixtã va trebui sã poatã importa
materiile prime, componentele ºi echipamentul de care are nevoie pentru a-
ºi fabrica produsele: fãrã niciun fel de restricþii de import; fãrã taxe vamale.

7. Durata de funcþionare a societãþii mixte. În principiu, este de dorit
ca noua societate mixtã sã aibã o existenþã de lungã duratã, de preferat pe
o perioadã nelimitatã.

8. Desfacerea produselor. Societatea mixtã va avea drepturi exclusive
de desfacere a produselor sale prin reþeaua de distribuþie a partenerului
român.

9. Numele societãþii mixte. Numele societãþii mixte va fi ales de
comun acord între cei doi parteneri. De obicei, societatea mixtã va purta o
combinaþie a numelor celor doi parteneri, ori numele partenerului occidental
(pentru societate mixtã) ori numele partenerului român – România.

10. Programul. Cei doi parteneri vor cãdea de acord asupra
programului de dezvoltare a punctelor descrise în acest document.

11. Acordul (contractul) ºi statutul societãþii mixte. Ambii parteneri
înþeleg cã acordul (contractul) ºi statutul societãþii mixte vor defini relaþiile
generale de lungã duratã ale celor douã pãrþi în problemele organizaþionale,
legale ºi comerciale.

12. Înregistrarea societãþii mixte. Înregistrarea unei societãþi mixte nu
va dura mai mult de o lunã.

13. Statutul principiilor. Acest document nu reprezintã obligaþii comer-
ciale ale pãrþilor participante ºi nu leagã în mod legal pe cei doi parteneri.



DISCUÞII PE MARGINEA TEMELOR EXPUSE

Întrebare: Dumneavoastrã aþi putea recomanda ce ar fi de preferat
pentru noi în prima fazã: sã se porneascã cu o societate anonimã pe acþiuni
sau, dimpotrivã, cu o societate cu o rãspundere limitatã?

Rãspuns: Forma juridicã care ar putea fi cea mai bunã ca vehicul
pentru dvs. presupun cã ar putea fi, în majoritatea carurilor, un fel de
societate cu rãspundere colectivã, potrivit terminologiei noastre, ºi care cred
cã este apropiatã ºi de forma dvs. Nu am învãþat încã legile, dar aceasta
este societatea cu rãspundere limitatã ºi participare comunã. Aceastã
structurã de corporaþie într-o economie de piaþã este similarã aºa-zisei
societãþi anonime pe care, în englezã, o numim societate comanditarã sau
publicã. În englezã noi îi spunem întreprindere publicã sau comanditarã,
care este forma cea mai rãspânditã ºi ea presupune o participare cât mai
largã de acþionari. Esenþial la aceastã formã structuralã este faptul cã la
societãþile publice sau comanditare din Statele Unite acþiunile sunt oferite
publicului printr-o distribuþie foarte largã, aceste acþiuni nefiind deþinute de
stat, ci de populaþie. Dacã firma aceea are o proprietate particularã, atunci
ea apare ca o entitate a investitorilor, cum este, de exemplu, situaþia
investitorilor în asigurãri sau în bãnci. Societãþile mixte probabil vor fi
întreprinderi care vor avea un numãr mic de participanþi ºi de aceea va fi
posibil ca societãþile cu rãspundere limitatã sã fie structura cea mai practicã,
în cadrul cel mai pragmatic pentru societãþile mixte. Sigur cã aceasta se va
face în mãsura în care emiterile de acþiuni vor fi tot mai largi ºi aceste titluri
normative vor reprezenta un numãr relativ mic de parteneri. O firmã care
dobândeºte obligaþii în baza titlurilor de valori federale se distinge totdeauna
de aºa-zisele întreprinderi publice. Acestea raporteazã afacerile lor în baza
sistemelor de evidenþã contabilã existente în stat. Aceste tehnici de
gestiune contabilã sunt foarte detaliate ºi ele constituie poveri pe umerii
întreprinderilor, care sunt obligate permanent sã prezinte situaþia lor
contabilã. Întreprinderile mici au distribuþie limitatã de acþiuni, au aceeaºi
structurã de corporaþie, dar nu au aceeaºi obligaþie pe care o au corporaþiile
mari de a prezenta corect informaþii referitoare la gestiunea lor contabilã, de
a informa publicul despre afacerile lor, despre conducerea lor. Ele au
obligaþii de gestiune contabilã care nu sunt atât de puternice ºi de grele,
deoarece se bazeazã mai mult pe eficienþa costului. Deci vedeþi cã aceste
obligaþii financiare de raportare ºi de prezentare fidelã a gestiunii contabile
sunt mai puþin greoaie.



202

Am vãzut societãþi mixte care au fost formate pe acþiuni împãrþite între
cei doi parteneri. Am vãzut societãþi mixte formate pe principiul privat,
limitat, aºa cum s-a spus. Este prea devreme sã vã spun care formã este
cea mai bunã sau cea mai rea. Este o hotãrâre aleasã de cei doi parteneri.
Companiile publice au obligaþia ca în fiecare zi sã publice în ziar cotaþia
acþiunilor lor, pe care analiºtii de investiþii le urmãresc în fiecare moment. La
compania la care am lucrat exista un panou mare, care arãta în fiecare
moment care este valoarea acþiunilor companiei respective. Performanþele
companiei sunt urmãrite sãptãmânal, lunar. Cum se întâmplã ceva în
companie, cum sare valoarea în sus sau în jos. Deci companiile publice,
într-un fel, sunt legate de mâini când trebuie sã ia anumite hotãrâri, pentru
cã ele trebuie sã rãspundã faþã de acþionari. Deci nu au flexibilitate, nu au
mobilitate. Eu am marele noroc ca în sfârºit sã lucrez pentru o companie
privatã care nu are obligaþia sã publice aceste rezultate financiare ºi, ca
urmare, factorii de decizie au posibilitatea sã fie mai îndrãzneþi, sã aibã
hotãrâri mai ciudate, mai avansate, mai de avangardã care cred cã vor
conduce la niºte rezultate finale pozitive. Eu mã ocup cu formarea de
companii mixte în þãrile est-europene ºi bineînþeles cã s-a prevãzut de la
început cã vor fi pierderi în primii ani, pentru cã este greu sã se lucreze în
þãrile de rãsãrit, Uniunea Sovieticã º.a.m.d. Deci ei au acceptat riscul de
pierderi de la început, pentru cã au avut viziune largã, au putut sã-ºi permitã
aceste pierderi financiare ºi sã ia hotãrâri. Compania mea nu ar putea sã
existe în cadrul unei companii publice, pentru cã aceste pierderi se reflectã
în rezultatele financiare.

Întrebare: Care este pãrerea dvs. referitoare la forma aportului celor
doi parteneri (român ºi strãin) la crearea unei societãþi mixte în România?

Rãspuns: Sunt douã modele: în naturã sau cash. Din experienþa mea,
am ajuns la concluzia cã modelul cash pe care îl propun eu ºi pe care l-am
aplicat în alte proiecte este mai valabil ºi mai viabil. De ce? Pentru cã dupã
modelul “în naturã” se pune întrebarea: cum socotim, cum se evalueazã, la
ce curs, la ce ratã de schimb considerãm leul. ªi atunci va fi foarte greu, pe
ce bazã aceastã clãdire valoreazã 6 milioane dolari? Este imposibil de
stabilit acest lucru. Poate valoreazã 6 milioane dolari dacã gãseºti
cumpãrãtor care sã-ºi plãteascã. Este o valoare foarte greu de echivalat. La
fel se poate spune: partenerul strãin aduce echipament, care cuprinde
lucruri tangibile, care au un preþ fix pe piaþa internaþionalã, iar partenerul
român aduce o clãdire, muncitori, pãmânt ºi ce mai are, mijloacele fixe care
mai existã. Aceste lucruri sunt foarte greu de evaluat ºi echivalat. ªi atunci
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încep sã existe discuþii: care-i mai valoros, care-i mai important. Pentru ca
sã eliminãm aceste probleme, sunt douã feluri de a investi: investiþie de
capital în cash ºi de capital în naturã. Capital în naturã este principiul pe
care toatã lumea îl cunoaºte, adicã eu aduc echipamentul ºi dta aduci casa.
Aº vrea ºi vã dau un exemplu cu cocoºul ºi cu gãina ºi sã ajungeþi dvs. la
concluzia cea bunã. Eu am o gãinã, dvs. aveþi un cocoº ºi împreunã am
hotãrât sã facem o societate mixtã, iar produsul sã fie ouãle pe care le
vindem pe piaþã. Dar într-o zi dvs. puteþi spune: da, dar cocoºul meu poate
sã serveascã mai multe gãini, deci este mai valoros, sau mie îmi moare
gãina ºi atunci ce pot sã fac, sã mai scot 5 lei din buzunar ºi mai cumpãr o
gãinã. ªi atunci, ca sã se evite exact aceastã problemã, care-i mai
important, cocoºul sau gãina, fiecare vine ºi spune: eu aduc 5$ cã atâta
costã o gãinã ºi dta aduci 5$ cã atâta costã un cocoº ºi mergem la piaþã ºi
cumpãrãm o pereche de pãsãri cu care facem ouã. Moare o gãinã sau un
cocoº, împreunã iar mai punem. Aceasta este contribuþia în bani, în cash.
De aceea sistemul cel mai curat este a se socoti contribuþia în funcþie de cât
cash, câþi bani gheaþã pune fiecare în puºculiþã, dupã care împreunã,
compania mixtã ca parteneri, se duc ºi cumpãrã echipament, motoare,
materii prime de comun acord, nu mai existã discordanþã.

În ceea ce priveºte situaþia concretã a României unde se gãsesc mulþi
lei, dar lipsesc dolarii, eu cred cã aici nu aveþi nevoie de dolari, pentru cã
are partenerul strãin dolari. Pornim de la modul practic, cum procedãm noi,
adicã eu. Mã uit sã vãd cât timp am din momentul în care am semnat
contractul ºi statutul de organizare a companiei mixte pânã când voi avea
primul produs pe piaþã, pânã când voi fi în stare sã vând ºi sã am un venit:
6 luni, 9 luni, un an, cât o fi. ªi mã uit la banii lichizi în lei de care am nevoie.
Am nevoie de lei ca sã plãtesc lumina, sã plãtesc apa, muncitorii, materiile
prime din resurse româneºti. ªi vãd cã am nevoie de jumãtate de milion de
lei, un milion de lei. Pe partea cealaltã, mã uit la banii lichizi în dolari. Cât
am nevoie ca sã cumpãr materiile prime, nu sã plãtesc echipa. Asta este
altã problemã. Pornesc de la necesitãþile de fonduri locale româneºti,
jumãtate de milion sau un milion, ºi atunci, în funcþie de raportul în care
doresc sã creez o societate mixtã, sã zicem 60% pentru partenerul apusean
ºi 40% pentru cel român, el pune 40.000 lei de care am nevoie, iar eu pun
echivalent la rata de business care este stabilitã oficial în dolari ºi acesta
este fondul meu iniþial, capitalul mixt cu care am intrat în afaceri, pe baza
cãruia eu îmi mãsor contribuþia. Iar împreunã, dupã ce s-au format aceste
lucruri, compania mixtã va putea cumpãra terenul, va cumpãra casa
º.a.m.d. în momentul în care începe sã aibã venit.
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Pentru a reduce cât mai mult timpul dintre momentul semnãrii
contractului ºi intrarea în funcþiune a întreprinderii, compania strãinã poate
aduce echipamentul ºi sã-l instaleze, iar plata sã se facã dupã aceea. Se
pot lua credite de scurtã duratã. Sunt mai multe posibilitãþi. Fie furnizorul, al
treilea, care aduce echipamentul are rãbdare sã stea un an de zile, pentru
care însã va trebui sã i se plãteascã cu interes, fie cã partenerul american
vrea sã ofere partenerului echipamentul sub formã de credit de scurtã
duratã. Existã cazuri când companiile mari au bani, iar preþul lor de interes
este mai scãzut decât al bãncilor. În cazul cã acestea vor trebui sã fie
plãtite, vor trebui gãsite în avans niºte materii prime sau produse care sã
poatã fi exportate ºi vândute, dar treaba asta numai o companie mixtã o
poate face. E posibil.

Întrebare: Vã rugãm sã ne expuneþi câteva considerente cu privire la
alegerea (numirea) conducãtorilor ºi organelor de conducere ale
întreprinderilor.

Rãspuns: La noi se procedeazã simplu ºi curat. Ai un bord de
directori. În cazul cã este relaþia, de exemplu, 60-40%, atunci cel care
deþine 60% are 3 membri în bordul de directori, în celãlalt 2 membri.
Aceastã administraþie va alege un director general. Dacã partenerul este
majoritar, atunci va fi strãin. Dacã partenerul majoritar este român, directorul
general va fi român. Însã este foarte important ca pentru început, un an, doi
de zile, directorul de finanþe ºi directorul de producþie sã fie strãini pentru cã
aveþi nevoie de sistemele pe care ei le aduc. Când compania mixtã devine
confortabilã, fiecare din aceºti directori sau adjuncþi, care sunt educaþi în
sistemul de management, vor prelua direcþia operaþiilor respective.

Întrebare: Vã rog sã ne spuneþi câteva elemente despre legislaþia
americanã în vigoare în materie de societãþi mixte, dacã la constituirea
capitalului social existã o anumitã limitã, un prag pânã la care ele se pot
constitui.

Rãspuns: Nu existã niciun fel de limitã. Fiecare face ce doreºte. Dvs.
trebuie sã înþelegeþi cã, în principiu, la noi deciziile sunt decizii fãcute pe
bazã de finanþe. Este foarte simplu: o idee de jos în sus; cât se poate obþine
ºi, dupã ce s-a hotãrât ce ºi cum, se face apel la avocaþi care vor pune
toate aceste înþelegeri ºi hotãrâri mutuale într-un format juridic care se
încadreazã în legislaþia României.

Întrebare: Vã rugãm sã ne daþi unele precizãri suplimentare în
legãturã cu contractele economice.

Rãspuns: În primul rând cã, într-o semnare de contract, ambele pãrþi,
americanã, respectiv strãinul, ºi românul, îºi unesc interesele într-o
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societate ºi nu este cazul sã vorbeascã despre obligaþia pãrþii române sau
strãine în condiþiile în care ei au semnat un contract ºi la bine, ºi la rãu, ca
la cãsãtorie. Contractul ºi statutul conþin toate elementele care prevãd
colaborarea pe perspectivã. În momentul în care se semneazã aceste douã
contracte, dispare noþiunea de obligaþie a pãrþii române ºi obligaþie a pãrþii
strãine.

Când se semneazã un contract, obligaþiile nu înceteazã, ci abia încep.
Acordul dintre parteneri cuprinde obligaþii clare ºi ele sunt obligatorii pentru
pãrþi. Sunt multe tipuri de contracte ºi existã o experienþã vastã în acest
domeniu. Cred cã se cunoaºte cã, la înfiinþarea unei societãþi mixte, este
foarte bine ca pãrþile sã cadã de acord nu numai asupra problemelor
importante ale societãþii mixte (principiile de organizare ºi funcþionare,
contribuþia pãrþilor în procente, probleme de valoare, probleme de contribuþie
etc.), ci ºi asupra obligaþiilor ºi angajamentelor pãrþilor. Toate acestea se
înscriu în contract ºi, aºa cum s-a menþionat, ele încep sã ia formã legalã,
sã intre în vigoare numai atunci când s-a semnat contractul. Conceptul care
controleazã ºi guverneazã durata societãþii mixte, în mãsura în care acesta
intrã în vigoare, variazã de la caz la caz, dar în general în contractul
societãþii mixte se specificã termenul în care societatea mixtã începe sã
funcþioneze, termenul de expirare a contractului, modul de reînnoire a
obligaþiilor contractuale etc. În contracte mai pot fi incluse ºi alte elemente,
cum ar fi reprezentarea ºi garanþii stipulate pe o perioadã de la 18 luni pânã
la 2 ani, mai lungã sau mai scurtã în funcþie de natura afacerii respective.

Când apar divergenþe în executare, eu mã duc la contract ºi mã uit
dacã acþiunea respectivã se încadreazã în prevederile corespunzãtoare ºi,
în caz afirmativ, se poate stabili foarte simplu ºi clar cine ºi ce trebuie sã
facã. De aceea, redactarea contractului este un proces foarte îndelungat.
Studiul tehnico-economic este relativ simplu, pentru cã ºtii ce producþii vrei
sã faci, ºtii care este scopul, care este obiectul societãþii mixte, de ce
echipament are nevoie, Aceasta necesitã o perioadã scurtã de timp (2-3
luni) ca sã le aranjezi. Apoi vine partea financiarã. Nici acesta nu este un
proces prea complicat, deºi este voluminos. Partea cea mai grea este
contractul, pentru cã sunt foarte multe iteraþii de la care se porneºte. Pot sã
vã spun cã atunci când am început sã fac treabã în Uniunea Sovieticã,
compania mea a fost printre primele care au avut un joint-venture. Cu
aceastã ocazie am constatat cã americanii nu cunoºteau situaþia din
Uniunea Sovieticã, iar sovieticii nu cunoºteau situaþia din America.
Americanii au venit cu contractul lor aºa cum ºtiau ei cã se face în
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businessul internaþional, cu un contract internaþional care, hai sã zicem, era
la Polul Nord, iar sovieticii, pe baza experienþei lor, au venit cu contraofertã
la Polul Sud ºi au trebuit fãcute multe iteraþii, fapt pentru care abia dupã 3
ani de zile s-a ajuns la o variantã comunã, pe la Ecuator. ªi pânã la urmã
s-au semnat, dar fiecare a trebuit sã înveþe ºi sã înþeleagã ce se ascunde în
spatele fiecãrui paragraf. Acum, când începem sã discutãm cu altã
companie sovieticã, nu o luãm chiar de la Polul Nord. O luãm de pe la
tropice, ca sã scurtãm tocmai acest timp de înþelegere între cei doi parteneri
ºi sper ca, din experienþa obþinutã cu acele greutãþi, sã aplicãm în principiu
aceleaºi idei, aceleaºi concepþii de business american sau apusean ºi în
aceastã þarã, pentru cã concepþiile de business sunt comune.

Întrebare: Dacã modul de evaluare a patrimoniului, aºa cum se face
la noi, este acceptat de partea americanã ºi dacã nu este acceptat, care
este metodologia recomandatã de partea americanã pentru evaluarea
acestui patrimoniu pentru cã presupun cele douã pãrþi vor sã aibã aceeaºi
bazã de calcul.

Ca sã fiu mai concret, presupunem cã într-o companie mixtã intrã o
uzinã româneascã cu câteva utilaje, cu o clãdire ºi declarã cã aceste fonduri
ºi materiale au o valoare de. Dacã partea americanã cere o altã evaluare?

Rãspuns: Partea americanã va cere expertiza unei pãrþi intermediare
care n-are niciun interes, o parte terþã va face evaluarea, dar tocmai pentru
a se evita aceste discuþii, cã fabrica mea este mai valoroasã decât strungul
tãu, compania mixtã va hotãrî la ce valoare sã se cumpere acest
echipament. Sunt multe, v-au spus colegii mei, metode de evaluare. Sunt o
mulþime ºi aceste posibilitãþi, dar ele trebuie aplicate împreunã. Compania
mixtã, sã nu uitaþi, este formatã din parteneri care au interese comune sã
facã aceastã nouã companie sau întreprindere cât mai profitabilã, cât mai
rentabilã ºi s-o punã în funcþiune cât mai repede. De aceea, conceptul pe
care L-am introdus eu aici de “contribuþie în cash” este foarte atractiv, dupã
pãrerea mea, pentru cei care au fãcut astfel de proiecte.

Cred cã dvs. aþi vrut sã întrebaþi de fapt dacã partea americanã, sã
zicem, recunoaºte cã valoarea aportului pãrþii române, a clãdirii respective
este de 100.000 dolari sau 50.000. Aceasta este o chestie care se poate
regla pe cale contractualã între pãrþi. Trebuie ajuns la înþelegere înainte de
contract, adicã fiecare trebuie sã ºtie exact în ce joc intrã.

Întrebare: Cum vedeþi posibilitatea de convertire a leului?
Rãspuns: D. Grindea: Eu am menþionat problema convertibilitãþii în

referatul pe are l-am prezentat, pentru cã o consider o problemã deosebit
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de importantã ca procesul economiei de piaþã sã se finalizeze, mai mult sau
mai puþin, în posibilitatea de a utiliza leul românesc la fel cum se poate lucra
cu monedele din þãrile occidentale. Dar, dupã cum îi spuneam înainte
domnului Meyer, nu este o problemã pentru mâine, este o problemã pentru
poimâine. Eu cred cã aceastã problemã, în momentul actual, poate fi
discutã doar teoretic. Problema practicã pentru trecerea la convertibilitate
presupune o perioadã mai îndelungatã ºi, în aceastã direcþie, aº dori sã
semnalez câteva condiþii, nu chiar puþine, care pot permite ca, într-o
perioadã de câþiva ani, România sã treacã la convertibilitatea integralã a
leului. Care sunt aceste condiþii?

În primul rând, creºterea pozitivã a produsului naþional brut ºi mai
rapidã decât a populaþiei. Apoi, creºterea mai rapidã a productivitãþii muncii
decât a salariilor în fiecare segment productiv ºi în special în segmentul
bunurilor de consum. Asigurarea în acest fel a unui fond de mãrfuri peste
necesarul de consum al populaþiei, care poate fi exportabil cãtre vest. Apoi,
extinderea gradualã a circulaþiei devizelor pe piaþa internã, pentru care am
propus în referatul meu posibilitatea de a se introduce plata parþialã a
salariului în devize la societãþile mixte, precum ºi la întreprinderile autohtone
care fac operaþiuni în devize, permanentizarea licitaþiilor de devize pentru
întreprinderi, cu obligaþia ca cea mai mare parte a devizelor obþinute sã fie
folosite pentru importul din vest ºi posibilitatea pentru întreprinderile strãine
sau cu capital strãin de a participa la asemenea licitaþii pentru repartizarea
profiturilor în conformitate cu cotele care vor fi stabilite ºi a capitalului,
bineînþeles. Permanentizarea licitaþiilor pentru particulari în ce priveºte
devizele libere, dacã veniturile respective pot fi justificate legal ºi justificatã
plata impozitului aferent, liberalizarea în proporþie de circa 80-90% a
întregului sistem de preþuri, lucru pe care eu l-am avut în vedere în faza a
treia din programul pe care l-am prezentat, pentru mãrfuri ºi servicii ºi
alinierea lor gradualã la preþurile pieþei mondiale, lucru pentru care am ºi
fãcut propunerea înlocuirii impozitului pe circulaþia mãrfurilor cu un impozit
al valorii într-o altã etapã de peste un an. Creºterea sensibilã a sectorului
particular bancar ºi a unitãþilor particulare în sectorul financiar ºi am în
vedere agenþii de bursã, întreprinderile de asigurãri ºi alte instituþii cu
caracter financiar, care vor face mai uºoarã legãtura în cadrul operaþiunilor
de apel la credite strãine între bãncile mari comerciale ºi partenerii din
România.

O politicã monetarã, bugetarã ºi de credit fermã, care cã permitã o
reducere sensibilã a ratei inflaþiei, o stimulare a producãtorilor particulari ºi
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care sã permitã reducerea considerabilã a ºomajului, datorat restructurãrilor
din economie.

Creºterea sectorului particular în comerþul exterior, eventual prin joint-
venture, care nu numai sã demareze activitatea din comerþul exterior ºi sã
punã într-o situaþie pozitivã balanþa de plãþi, dar sã serveascã necesarului
de investiþii ºi de aprovizionare a populaþiei.

Importul de bunuri de consum de primã necesitate sã fie complet
lichidat aproximativ în urmãtorul an, un an ºi jumãtate.

Crearea, prin toate mijloacele enumerate, a unui fond signifiant de
devize ºi a stocului de aur în rezervã. Stocul de aur nu poate servi pentru
convertibilitate, dupã cum foarte bine ºtiþi, în mod direct, dar este un
element de garanþie pentru investitorul strãin în ceea ce priveºte rezervele
monetare ale þãrii.

Continuarea corectãrii graduale a cursului valutar ºi introducerea unui
curs multiplu despre care am vorbit. Tatonarea externã cu bonuri de tezaur
emise de stat cu valoarea exprimatã în lei, dar cu garanþie în devize
convertibile sau/ºi aur, care sã fie subscrise ºi plasate de bãnci mari de
investiþii din vest.

Semnalul cel mai important de convertibilitate va fi reducerea
decalajului dintre cursul oficial pe care îl va avea leul faþã de dolar ºi cursul
care se practicã pe piaþa neoficialã. Când acest decalaj ajunge la circa 5-
10%, fãrã niciun risc, se poate considera cã au fost îndeplinite condiþiile
pentru convertibilitate ºi se poate trece la aceastã convertibilitate. Desigur,
se poate accepta, dacã unele din aceste condiþii au fost îndeplinite, ºi o
convertibilitate parþialã. Aceastã operaþiune, fiind legatã de anumite riscuri
viitoare în ce priveºte elementele imprevizibile ce se petrec în economia
mondialã, este indicat sã se facã numai atunci când anumite interese
politico-economice le dicteazã. Aº dori, de asemenea, sã adaug cã
restricþiile menþionate pânã acum sub formã de condiþii pot fi eliminate
substanþial sau total, dacã investiþiile strãine cresc într-o mãsurã
considerabilã, ºi noi avem exemplele unor þãri din Europa Occidentalã, cum
sunt Spania ºi Portugalia, care nu au îndeplinit toate aceste condiþii, dar,
intrând în Comunitatea Europeanã, au primit ajutoare economice
considerabile care au permis înviorarea rapidã a economiei ºi posibilitatea
de a avea o monedã convertibilã. În condiþiile în care asemenea sursã nu
reprezintã un element important, cred cã perioada de trecere la
convertibilitate se plaseazã între 3 ºi 5 ani, dacã programul pe care l-am
prezentat poate fi luat în considerare ºi acceptat.
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Întrebare: Domnul Grindea ar putea expune un model de optimizare a
cursului leului în dolar sau invers?

Rãspuns: Este foarte greu, când preþurile actuale existente în
România sunt cu totul artificiale. Aceasta este o primã problemã. În
condiþiile în care preþurile vor începe sã reflecte mult mai corect condiþiile
reale de producþie, fãrã îndoialã cã existã metode care se practicã în mod
obiºnuit ºi de Fondul Monetar, ºi de Banca Mondialã pentru aprecierea
capacitãþii de cumpãrare a monedei ºi care se bazeazã pe un eºantion de
produse comune dintr-o þarã ºi alta, respectiv România ºi Statele Unite, sã
spunem, ºi care sunt exprimate în costurile reale din România, în costurile
reale din Statele Unite ºi apoi se vede care este raportul dintre ele.
Problema este cã în România nu numai cã existã un preþ artificial, care se
practicã cel puþin pânã momentul de faþã, dar ºi faptul cã o serie de produse
care trebuie introduse în acest eºantion nu sunt comparabile din punct de
vedere calitativ, ceea ce, de asemenea, creeazã o dificultate în
determinarea unui asemenea coeficient de schimb. Problema nu este
insolubilã, dar cere timp ºi ea va fi rezolvatã tocmai în sensul în care eu am
menþionat aici, dacã productivitatea muncii va spori mai rapid decât salariile
ºi dacã produsul naþional brut va spori mai rapid decât ritmul populaþiei. În
momentul actual, produsul naþional brut este negativ în creºtere, populaþia
este pozitivãîn creºtere. Dar aceasta este o perioadã, bineînþeles,
tranzitorie. Ca sã rãspund direct la întrebare, problema este doar de
corectare a unor distorsiuni care existã în momentul actual în România în ce
priveºte sistemul de piaþã.

Întrebare: Plata salariilor în România prin sistemul unificat ºi
generalizat de vãrsare în conturi curente poºtale poate fi consideratã
conexã cu trecerea la convertibilitate ºi însãnãtoºirea în plan intern a
circulaþiei monetare?

Rãspuns: D. Grindea: Dumneavoastrã aþi ridicat o problemã pe care
ºi eu am menþionat-o, în referatul meu. Plata salariilor prin cecuri care pot fi
încasate la poºtã, la bãnci º.a.m.d. este o mãsurã foarte utilã, atât pentru
însãnãtoºirea circulaþiei bãneºti, cât ºi pentru faptul cã soldurile
neconsumate din aceste operaþiuni de plãtire a salariilor ºi de retragere
pentru cheltuieli pot fi folosite de cãtre stat pentru nevoile de creditare a
economiei. ªi acest lucru este pozitiv. Însã acesta este un element care
poate ajuta oarecum la procesul de însãnãtoºire a necesarului de numerar
în circulaþie ºi în mod cu totul indirect la problema convertibilitãþii. Aceastã
este pãrerea mea.
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Întrebare: Au existat unele discuþii, idei ºi intenþii cu privire la trecerea
forþatã la convertibilitatea leului, printr-o aºa-zisã mãsurã administrativã. S-a
fãcut ºi o comparaþie, pe toate elementele, cu Iugoslavia, ºtiut fiind faptul cã
Iugoslavia a decretat convertibilitatea dinarului, iniþial la 7 dinari/marcã. Se
spune cã unul dintre atuurile forte ale acestei convertibilitãþi s-a datorat
rezervelor de devize de care dvs. aþi amintit ºi care se ridicã, în faza iniþialã,
la 5-6 miliarde de dolari, iar astãzi se ridicã, dupã informaþiile, care nu ºtiu
cât sunt de corecte, la circa 8 miliarde de dolari. Ar putea fi acesta un
argument sau acest sistem prezintã unele deficienþe pe care noi nu le
cunoaºtem ºi, dacã da, din aceste argumente sã facem un consens în
sprijinirea convertibilitãþii, sã zicem, în etape?

De asemenea, din datele pe care le cunosc referitoare la situaþia
Iugoslaviei ºi convertibilitatea dinarului, aceasta s-a fãcut forþat. În ce sens?
Iugoslavia este îndatoratã, are în jur de 18 miliarde dolari datorie ºi ºi-a
creat o aºa-zisã rezervã, este greºit spus din 4 miliarde dolari realizaþi din
turism ºi 3 miliarde dolari împrumutaþi de la Fondul Monetar Internaþional,
astfel cã ºi-a creat un fond de 7 miliarde de dolari din care a îndrãznit,
printr-o formã de decret, sã treacã la convertibilitatea dinarului, de 7 dinari la
marca vest-germanã. Aceasta a fãcut-o la începutul anului. De la o inflaþia
galopantã de-a lungul unui an de 10.000% a ajuns ca preþurile sã scadã.
Vreau sã comentãm împreunã aceastã posibilitate.

Rãspuns: Dacã aº vrea sã fiu succint, as spune cã Iugoslavia a mai
fãcut aceastã experienþã prin 1975-1976. Iniþial au stabilit un fel de dinar
convertibil, însã, dupã aceea, au ajuns la o inflaþie de 700%. Nimeni nu cred
cã poate invidia o þarã care are o asemenea economie ºi o asemenea ratã a
inflaþiei. Iugoslavia s-a bucurat de un anumit regim timp de mulþi ani ºi a
fãcut o datorie uriaºã, care ajunsese de fapt la vreo 20 miliarde. Acum este
de vreo 18 miliarde datoritã sprijinului Fondului Monetar, dar, atât timp cât
problema convertibilitãþii se axeazã pe elemente monetare, ea nu este o
convertibilitate rapidã.

Convertibilitatea leului trebuie sã fie un proces natural care sã se
axeze pe performanþe economice (ºi aceste performanþe mi-am permis sã
le enumãr mai pe larg) ºi numai dupã aceea sã foloseascã resursele
monetare, cum ar fi rezervele de monede strãine, aurul, care sã
completeze. Dacã ne gândim puþin, datoritã ºocului prin care ei au fãcut
convertibilitatea, aceastã stabilitate relativã a dinarului poate sã disparã în
anul viitor, dacã bãncile nu vor accepta sã reînnoiascã creditele pe care
Iugoslavia le are contractate ºi vor cere, la fel cum au cerut unor þãri din
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America Latinã, sã-ºi foloseascã rezervele lor valutare ºi sã-ºi plãteascã din
datoriile lor externe. Din aceastã cauzã, eu rãmân la pãrerea cã nu trebuie
luate mãsuri administrative forþate, nu numai în domeniul acesta, ci ºi în alte
domenii, pentru a obþine anumite situaþii spectaculare de moment, dar care
sã aibã consecinþe pe termen lung foarte dureroase.

Aº adãuga cã Iugoslavia a avut mulþi ani foarte mulþi muncitori în RFG
ºi aceºti muncitori au depus în bãncile respective economiile lor. Or, prin
aceastã mãsurã, autoritãþile au cãutat sã atragã aceste economii în
Iugoslavia, sã le þinã acolo ºi, având disponibilitãþi în þarã, puteau obþine
credite, deci a fost o mãsurã gânditã ºi în acest sens, de a atrage
economiile cetãþenilor iugoslavi din RFG în Iugoslavia.

Întrebare: Ce ne puteþi spune despre modul de lansare a unei firme
nou înfiinþate sau care a suferit modificãri de proprietate?

Rãspuns: Modelul pe care eu l-am prezentai este larg folosit în
economia de piaþã ºi i s-a demonstrat practicabilitatea în timp de mulþi ani.
La baza lui stau campanii de piaþã pline de succes care sunt desfãºurate în
economiile vestice. Ele au în vedere cã omul trebuie sã facã ceva într-o
economie de piaþã. Nu uitaþi cã, în economia de piaþã, orice s-ar întreprinde
înseamnã întâi alegere. Pentru ca oamenii sã facã ceva care sã intereseze,
trebuie sã fie totuºi ghidaþi. La sfârºit ei ar putea sã respingã acest lucru,
dar pentru început, dvs. trebuie sã încercaþi sã-i modelaþi, sã le dirijaþi
dorinþa. La sfârºit, pot sã spunã: “asta nu-i pentru mine”. Dar cel puþin dvs.
aþi încercat. Doar dvs. nu vreþi ca oamenii sã ia decizii într-un vacuum de
informaþii. Vreþi sã se ia decizii numai pe baza unor informaþii pe care dvs. le
daþi ºi acestea trebuie sã fie informaþii pozitive ºi niciodatã sã nu le daþi
informaþii negative. Dacã nu comunicaþi cu oamenii asupra obiectivului, care
poate fi foarte important, cum este privatizarea, societatea mixtã etc., atunci
ei vor ajunge la concluzii greºite, vor începe sã facã speculaþii; cum ar
putea ei sã înþeleagã acest fapt, dacã dvs. nu utilizaþi modele pe care
întreprinderile de la noi, din economiile vestice, le proiecteazã ºi le folosesc.
Ele conteazã pe aceste mesaje, încearcã sã conducã oamenii, sã-i dirijeze
într-o secvenþã ierarhicã a acþiunilor.

Dar sã vã dau un exemplu, care a avut loc în întreprinderea de gaze
din Marea Britanie. Întâi, a avut un caracter cu totul fictiv. Aceastã
întreprindere de gaze se numea SID; timp de douã luni, pe toate canalele
de televiziune, ziarele, toatã lumea vorbea despre ea. Se dãdeau referinþe
despre faptul cã o sã aparã sau n-o sã aparã SID-ul, ce înseamnã SID,
înseamnã ceva, nu înseamnã, ziarele tot timpul vorbeau cine este SID, ce
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este SID-ul. ªi guvernul a început sã spunã ce este, biroul de reclame a
început sã spunã cã este o întreprindere strãinã care vine aici, cã este o
întreprindere britanicã, deci oamenii au început sã vorbeascã. În felul
acesta, s-a creat o conºtientizare în mase. Au apãrut tot felul de mesaje, ce
o sã se întâmple, se dãdeau telefoane, ce o sã se întâmple în urmãtoarele 3
luni. Când a început acþiunea de concretizare, numãrul amatorilor de a
participa a înregistrat o continuã creºtere, pânã când a trebuit sã anunþãm
cã nu mai dorim sã facem înscrisuri, cã sunt deja prea mulþi. În sfârºit, dacã
cererea creºte de 5-6 ori sau 10 ori, se stimuleazã entuziasmul populaþiei ºi
cetãþenii încep sã se intereseze de aceasta, ca un eveniment. Înainte de
ziua ofertei certe, am scris în ziare cã mai sunt 7 zile pânã la aceasta, mai
sunt 6 zile, mai sunt 5 zile, mai sunt 3 zile care au rãmas, mai sunt 2 zile, iar
în cupoane s-a menþionat cã n-aveþi decât sã verificaþi prin cupoanele
trimise prin poºtã sau puneþi la poºtã dorinþa dvs. În felul acesta,
evenimentul s-a transformat în acþiune. Acum SID face parte din
vocabularul britanic ºi consider cã acest model este valabil pentru oricare
altã privatizare. Existã circa 30 de asemenea exemple. ªi agenþii folosesc
tehnici asemãnãtoare pentru a crea un caracter, un bon de care oamenii sã
se prindã. Vedeþi cã la început totul este un concept mitic, care apare pe o
bucatã de hârtie la care te uiþi, pentru ca ulterior sã se dea viaþã unui
capitalist, apoi unei întreprinderi. Atrag atenþia cã aceastã acþiune s-a
desfãºurat dupã luni de cercetare.

Întrebare: Cum se poate reacþiona la motivaþia muncitorilor ºi
funcþionarilor din întreprinderile ce urmeazã sã facã parte din viitoarele
societãþi mixte, în condiþiile în care existã premisa ca o parte dintre aceºtia
sã nu-ºi mai gãseascã amplasament sau locuri de muncã în aceste unitãþi,
þinând seama de procesul de modernizare în procesul de economisire a
forþei de muncã, de retehnologizare? Este o chestiune de importanþã pentru
psihologia acestor muncitori ºi funcþionari din întreprinderile respective.
Existã teama zilei de mâine, a locului de muncã în viitoarea configuraþie a
societãþilor privatizate?

Rãspuns: Pãrerea cã personalul va fi reangajat în aceeaºi
întreprindere în proporþie de 100% este o utopie, este un mit. Nicãieri în
lume nu sunt reangajaþi oamenii în proporþie de 100%. Chiar ºi în situaþia în
care ajungem la controlul rigid, absolut al statului, nu se poate vorbi de
reangajarea forþei de muncã în proporþie de 100%. Evident, cu atât mai
puþin în situaþia economiei de piaþã. Piaþa liberã, dacã vreþi, aduce acest
concept, ºi anume cã cei care muncesc sunt mai productivi, au mai mulþi
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bani, companiile care sunt viabile au mai mulþi bani, funcþioneazã º.a.m.d.
Cei care sunt mai activi au mai mulþi bani ºi sunt, în perspectiva socialã, mai
stabili, mai puºi la adãpost º.a.m.d. Ceilalþi vor putea sã sfârºeascã prin a fi
ºomeri. Sã vã spun ce pot face societãþile mixte.

Dvs. aveþi perfectã dreptate. Motivarea angajaþilor este cel mai
important lucru, dacã vreþi, cu care vã confruntaþi ºi cu care ne confruntãm
în stabilirea de societãþi mixte ºi în implicarea partenerilor noºtri. Deci sfatul
pe care vi-l dau ºi care este un sfat bazat pe experienþa pe care am strâns-o
este unul: trebuie sã fiþi foarte onest cu partenerul, fie cã el este american
sau occidental din Europa. Trebuie sã fiþi absolut precis ºi perfect, foarte
onest, sã le spuneþi exact care este situaþia. Sã le spuneþi, de asemenea,
oamenilor, cine este aceastã companie americanã, ce vinde, ce doreºte de
la noi, de ce se angajeazã într-un proiect cu noi, ce rol vom juca noi, ce rol
vor juca ei º.a.m.d. Deci sã fiþi foarte oneºti cu ambele pãrþi: cu muncitorii ºi
cu investitorii strãini. Apoi, abordând lent întregul proces de construire a
unei societãþi mixte, putem sã ajungem la efecte pozitive, dar, fãrã discuþie,
efectele bune se vor vedea pe termen lung.

Prin urmare, este mai bine sã fim oneºti ºi direcþi de la început ºi sã
spunem: mã scuzaþi, doar 20% ne poate oferi aceastã companie dacã
aceasta este situaþia. Apoi, trebuie sã încercãm sã-i ajutãm pe aceia care
nu îºi mai gãsesc loc în compania respectivã. Deci sunteþi datori sã le
furnizaþi informaþii, sã le spuneþi cum pot fi folosiþi, cum îºi pot valorifica forþa
de muncã, sã le explicaþi de ce compania nu-i mai poate folosi. Trebuie însã
sã gãsiþi modalitatea sã-i încurajaþi, sã fie în stare sã facã saltul respectiv ºi
sã-ºi caute noi posibilitãþi de muncã în alte companii. Sigur cã n-o sã gãsiþi
loc de muncã pentru fiecare. Este imposibil. Dar puteþi cel puþin sã-i învãþaþi,
sã-i educaþi.

Întrebare: Ce ar putea face o þarã ca România sau o altã þarã, ca
Cehoslovacia sau Ungaria, în domeniul relaþiilor publice, de a informa ºi a
crea interesul din partea populaþiei pentru privatizare?

Rãspuns: Eu nu cunosc nimic din întreprinderile þãrii dvs. ºi de aceea
nu vã pot spune ceea ce puteþi face. Referitor la ce fac alte þãri din Europa
Centralã, probabil cã exemplul polonez este familiar pentru dvs. Guvernul
polonez a anunþat terapia de ºoc ºi a angajat 3 investitori mari din vest ca
sã le restructureze întreprinderile. Cehoslovacii au perspective de viitor care
sunt foarte bune, dar ei fac o abordare cu totul precautã, care este cauzatã
de activitatea înceatã care are loc în partea slovacã. Slovacii nu doresc
acest lucru. Dacã ne referim la privatizare, ei încearcã sã-ºi vândã firmele,
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hotelul Praga, de exemplu, ºi o parte din alte firme ºi mulþi sunt implicaþi în
aceastã cumpãrare. Un alt exemplu ar fi Ungaria. Întreprinderea mea
lucreazã în Ungaria. Lucrãm la Bancã, la societãþile mixte ºi chiar avem
reprezentanþi ºi pe lângã guvernul ungar. Societãþile mixte fac destul de
mult în domenii bancare.

Noi sfãtuim banca cum sã comunice publicului randamentul
capitalului, sã pregãteascã oamenii, sã discute ºi sã vândã produse prin
acþiunile de bursã.

În prezent are loc un proces de pregãtire a populaþiei.
Vom face, probabil în Statele Unite, un seminar asupra problemelor

bancare naþionale, ca sã atragem investitorii strãini, factorii financiari.
Existã o activitate pe care noi o conducem de la Washington printr-un

birou care se ocupã numai de problemele guvernului ungar pentru a-l ajuta
sã promoveze, adicã sã obþinã credite guvernamentale,

Deocamdatã cam atât am fãcut.
Întrebare: Ce se poate face ca firmele strãine sã se adreseze

mijloacelor mass-media româneºti privind intenþiile pe care le au?
Rãspuns: Nu, nu aºa se lucreazã. Companiile mixte care vor sã facã

afaceri cu România, din pãcate, sunt foarte puþine. Iar ei, când vin aici, au
anumite idei, foarte multe dintre ele greºite din cauza informaþiilor, aºa cum
sunt, nesatisfãcãtoare ºi vin sã vadã în ce mãsurã existã un climat stabil, în
ce mãsurã partenerii cu care vor sã aibã de-a face sunt oameni serioºi.

Cu aceastã ocazie realizeazã un dialog între douã persoane, între
douã companii. Aceasta este o chestiune confidenþialã, iar ei nu vor spune
niciodatã în piaþã cã “vreau sã mã duc sã fac companie mixtã în România”.
Caracterul confidenþial se explicã prin faptul cã ei nu ºtiu dacã au succes
sau nu.

Dacã partenerii nu au succes, dacã se înregistreazã un eºec, aceºtia
nu vor ca publicul american cã ºtie cã ei au greºit. ªi atunci, pânã când nu
s-a semnat un contract, nimic nu se face public.

Când mã intereseazã un domeniu sau un proiect, eu ºtiu la ce
minister sau agenþie sã mã duc sã aflu care sunt întreprinderile din România
care lucreazã, care opereazã în ramura respectivã. Aºa cum am fãcut luna
trecutã, noi am avut o listã de vreo 7-8 întreprinderi diferite prin toatã þara ºi
specialiºtii au fãcut întâlniri, s-au dus la Oradea, Timiºoara, Galaþi, Braºov
ºi au discutat. De asemenea, dvs. ºtiind cã existã aceºti întreprinzãtori, ar
trebui sã le faceþi reclamã. Nu înseamnã cã agenþia trebuie sã vinã sã-i
caute. Presa, ºtiind cã au venit întreprinzãtori sã vã facã cunoscut cã existã



215

terenuri pentru construcþii, dar nu existã capacitatea financiarã necesarã.
Trebuie sã faceþi reclamã.

Faceþi o rubricã cum avem noi în ziarele New York Times. Ziarul local
are o rubricã care se cheamã “Money Wanted” – “Lumea care vrea bani”
sau “Oportunitãþi de ofertã” – ºi se spune: vreau sã deschid un magazin de
mãcelãrie sau vreau sã deschid o berãrie ºi am nevoie de 50.000 dolari.
Este cineva interesat sã vinã ºi sã facã treabã cu mine? ªi amatorii, lumea,
bineînþeles, trimit rãspunsul.

Întrebare: Care este locul pe care-l acordaþi studiilor de piaþã în
eºichierul problemelor de înfiinþare a unei societãþi mixte?

Rãspuns: Dvs. trebuie sã înþelegeþi cã mecanismul pe care l-am
descris este un mecanism foarte complicat.

Studiul pieþei este un studiu care se face la început, este un studiu
iniþial care, în lipsa de statistici din România, este bazat pe anumite modele,
pe anumite alte numere care existã ºi, la un moment dat, clientul sau
compania ajunge la o cantitate, la un numãr pe care-l face confortabil ºi
spune: dle, am înþeles: dacã am minim 1% din consumatori, care îmi vor
cumpãra mie produsul, va trebui sã montez o linie care va produce un
milion. Deci se porneºte de la mic. Nu se porneºte în mare, iar în mãsura în
care produsul intrã pe piaþã, se va desface. Din pãcate, în România, ca ºi în
celelalte þãri est-europene, statisticile încã nu sunt destul de informative.

Întrebare: Ce partener strãin aþi alege dacã aþi fi obtenant român: pe
cel cu tehnologie de vârf sau pe cel, sã zicem, cu tehnologie adecvatã,
potrivitã sau medie?

Rãspuns: Primul cuvânt a fost tehnologie de vârf? Depinde de la caz
la caz. Vreau sã vã dau un caz concret: în Uniunea Sovieticã, unde
compania americanã era o companie de produse de bunuri de larg consum,
a avut de ales între 7 parteneri potenþiali în toatã þara, începând cu
Bielorusia, Ucraina, Georgia etc. 7 entitãþi cu care am stat de vorbã. Fiecare
avea o întreprindere mai mult sau mai puþin dezvoltatã.

În Georgia aveau capacitãþi, fãceau deja anumite produse în aceeaºi
ramurã. Dar activul pentru care clientul meu a hotãrât sã nu meargã în
Georgia a fost faptul cã în discuþiile noastre private, personale, fiecare dintre
persoanele cu care ne-am întâlnit vorbeau continuu despre independenþã,
liberalizare, deci, tradus în termen de business, înseamnã instabilitate. Or, o
companie care este dispusã cã se ducã sã facã o investiþie de milioane de
dolari vrea sã aibã siguranþa cã acolo va putea sã aibã stabilitate. Deci nu
s-a ales cel din Georgia. În Ucraina, unde obiectivul era foarte aproape de
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profilul companiei respective, pânã la urmã clientul a hotãrât sã nu facã
companie cu ei pentru cã directorul general avea o atitudine de general de
armatã ºi reacþia a fost: dle, dacã eu am sã fac companie mixtã cu ei, au sã
ne spunã tot timpul cã au fãcut de 20 de ani chestia asta cu echipament
vechi ºi prost, vii dta sã mã înveþi cum sã fac treabã pe mine, care am putut
sã fac în orice condiþii. Deci a fost o lipsã de înþelegere, nu s-au plãcut unul
pe celãlalt, iar ultimul partener pe care l-au ales nu are nici experienþã în
domeniul respectiv, nici tehnologie. În schimb este foarte dispus, este foarte
energic, este doritor sã înveþe ºi sã aplice metodele ºi ideile pe care le
aduce societatea mixtã. Partenerul american va aduce tot. Partenerul
sovietic a adus o clãdire nouã ºi frumoasã ºi oameni foarte bine dispuºi.
Este un rãspuns lung, dar vreau sã vã demonstrez cã dotarea tehnicã nu
este factorul cel mai important. Factorul cel mai important este cât de bine
se înþeleg cei doi parteneri, în ce mãsurã gãsesc o cale comunã de
cooperare, nu de antagonizare.

Întrebare: În prezentarea dvs. aþi schiþat profilul a patru feluri de
companii mixte. La douã dintre ele aº vrea sã vã întreb ºi am sã vã rog sã
ne daþi câteva detalii pentru a le înþelege mai bine, ºi anume: la prima
companie mixtã bazatã pe un contract de performanþã, cum spuneþi dvs.,
drepturile de proprietate se decid pe baza unor criterii de performanþã;
prevaleazã aceste criterii de performanþã asupra proporþiei de participare cu
capital în stabilirea drepturilor de proprietate? Dacã da, în ce fel?

Rãspuns: Da, odatã stabilitã proporþia de proprietate pe baza
capitalului social, aceasta este ulterior influenþatã de modul în care îºi
realizeazã performanþele convenite prin contract.

Întrebare: Dacã ar fi douã societãþi româneºti: una etatizatã ºi alta de
curând privatizatã, la început de drum. Ce ºansã daþi, comparativ, celei de a
doua în gãsirea unui partener gen joint-venture, de pildã?

Rãspuns: În principiu, ºansele sunt foarte mici, deoarece companiile
strãine care vor sã vinã cã facã afaceri aici sunt foarte puþine. Eu nu cunosc
statisticile din România, dar vã pot da statisticile din Uniunea Sovieticã.

În Uniunea Sovieticã de 3 ani se fac companii mixte, ajungându-se la
circa 47 de companii mixte americane. În total, chipurile, s-au semnat 1500
de contracte de companii mixte cu tot vestul: Germania este prima, cu 250
de companii mixte, Franþa, Italia, Finlanda º.a.m.d., dar din aceste 1.500 de
companii mixte numai 200 funcþioneazã, iar dintre aceste 200 de companii
mixte, de producþie dacã sunt 10. Celelalte sunt companii care presteazã
servicii în valutã pentru strãinii aflaþi în Uniunea Sovieticã, deci foarte puþin.
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Îmi pare foarte rãu sã spun aceasta, dar aceasta este situaþia. Pe viitor
sperãm ca, prin efortul nostru ºi prin efortul de publicitate ºi de îmbunãtãþire
a imaginii României, sã fim capabili sã aducem mai multe companii.

Este foarte greu sã conving oamenii sã vinã sã facã afaceri în
România. Ei citesc articolele din New York Times ºi îºi anuleazã cãlãtoriile.
N-am ce sã fac, aceasta este situaþia.

În Uniunea Sovieticã, de exemplu, abia acum îºi fac legile de care au
nevoie. Ce s-a întâmplat în trecut ºi se întâmplã în mod curent ºi de ce atât
de puþine societãþi mixte s-au pus pe picioare ºi au fost reuºite? Pentru cã
absolut fiecare detaliu, cel mai mic detaliu a trebuit sã fie negociat, a trebuit
sã se scrie reguli ºi legi, sã se treacã prin tot felul de interstiþii ale
infrastructurii sovietice, a trebuit sã se treacã prin prisma fiecãrei republici
sovietice ºi a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice º.a.m.d.

Toate aceste lucruri s-au negociat în lipsa unor legi favorabile
investiþiilor. Deci oamenii nu puteau sã spunã: astea sunt legile pe care le
avem ºi hai sã facem repede o afacere ºi sã cooperãm cât mai repede
posibil. De aceea ne-au trebuit 14 ani ca sã facem primele McDonald în
Uniunea Sovieticã. Sunt convins cã acum ne-ar trebui mult mai puþin, poate
6 luni, poate se pot face lucrãrile mai repede, n-o sã le mai trebuiascã 14
ani, pentru cã totuºi s-au mai îndreptat lucrurile într-un fel.

Aº vrea, de asemenea, sã subliniez cã, cel puþin dupã pãrerea mea,
România nu are aceleaºi probleme ca Uniunea Sovieticã. România nu se
dezmembreazã cum se întâmplã în Uniunea Sovieticã ºi nu cred cã vor
exista investiþii strãine substanþiale în România atâta vreme cât nu se
stabileºte un cadru legal ºi constituþional precis, care sã ofere aceastã
ocazie. Businessul nu se face decât in prezenþa acestui cadru.

Întrebare: Câteva clarificãri ºi comparaþii între acþiune ºi obligaþie,
dacã se poate?

Rãspuns: O acþiune înseamnã cã o persoanã cumpãrã un titlu de
valoare ºi el devine proprietar în procentul respectiv în compania în care
doreºte sã contribuie. Dacã aceastã companie are performanþe bune ºi are
profit, atunci investiþia lui va creºte. În acelaºi timp, dacã compania nu este
profitabilã, nu are performanþe bune, valoarea banilor va scãdea sau va
dispãrea complet. Deci persoana care cumpãrã o acþiune este coproprietar
în compania respectivã.

Titlul de obligaþie este un împrumut pe care o persoanã privatã îl face
unei anumite întreprinderi ºi, pentru acest privilegiu, împrumutul se face
pentru dezvoltare, pentru creºtere, pentru îmbunãtãþirea producþiei. Pentru
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privilegiul de a primi împrumut de la o persoanã sau mai multe persoane
private, întreprinderea respectivã îºi ia douã mari obligaþii: cã va plãti
valoarea titlului la momentul când se maturizeazã, pentru cã acestea sunt
pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 ani, pe 39 ani, va plãti valoarea de faþã a titlului,
iar între timp, lunar, trimestrial sau anual, în funcþie de fiecare companie, ei
plãtesc o anumitã ratã garantatã de interes, de dobândã. Deci sã fie clarã
diferenþa între cele douã mecanisme de investiþie.

Cea în obligaþiuni are foarte puþin risc, dar ºi “return”-ul, adicã ceea ce
se primeºte înapoi, este mult mai scãzut decât dacã cumperi o acþiune, iar
compania respectivã este profitabilã, merge bine, deci, cum spunem noi:
riscuri mari, rãsplatã mare. Când auziþi despre crah-urile mari de pe Wall
Street, asta înseamnã cã a scãzut valoarea acþiunilor ºi lumea ºi-a pierdut
banii.

Dacã societatea dã faliment, obligaþiunile au prioritate faþã de acþiuni.
E adevãrat cã se plãteºte mai puþin, dar totuºi cel care le are are o ºansã,
dacã societatea dã faliment, sã mai primeascã ceva.

Întrebare: Care este mijlocul cel mai rapid ºi mai eficient pentru a
obþine informaþii despre parteneri, pentru cã posibilitatea noastrã sau a lor
de a se informa se pare cã este ceva mai micã?

Rãspuns: Am trecut pin experienþa aceasta în România. Partenerul
apusean are raportãri anuale în care aratã performanþa lui pe ultimii 5 ani.
ªtiind ce vrem sã aflãm, stãm de vorbã cu directorul, directorul de finanþe ºi
directorul de planificare al întreprinderii societãþii româneºti: arãtaþi-ne
aceste hotãrâri. ªi într-adevãr am cotrobãit mult printre hârtii, dar pânã la
urmã am pus mâna pe raportãri ºi puteam sã ne dãm seama despre ce este
vorba. Dânºii au fost foarte amabili, foarte deschiºi, asta vreau sã spun, cã
l-a impresionat foarte mult pe clientul meu care a venit aici, a spus cã a
gãsit aici lume de cea mai înaltã calitate intelectualã, cu foarte mult
entuziasm, care au fost foarte deschiºi, cu care am putut discuta exact la
acelaºi nivel. Nu s-a simþit niciun fel de diferenþã intelectualã. Când am
explicat ce dorim, ni s-au deschis cãrþile ºi atunci am putut sã evaluãm
exact unde stãm fiecare ºi ne-am explicat ºi am ajuns la înþelegere.

Întrebare: Managementul este o meserie, o ºtiinþã sau o artã? Care
este scopul privatizãrii?

Rãspuns: Am discutat de atâtea ori ce înseamnã privatizarea. Scopul
este ca ce se gãseºte în posesia guvernului sã treacã în mâini private,
eventual ale participanþilor. Iertaþi-mã, dar nu vreau sã mai discut despre
privatizare cã am vorbit prea mult. Vreau sã rãspund la prima întrebare.
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Managementul este o combinaþie a tuturor celor trei definiþii pe care le-aþi
dat, dar mai ales o ºtiinþã ºi o artã.

Dupã cum ºtiþi, la noi sau în toatã Europa de Vest, sunt multe ºcoli de
management pentru cã sunt foarte multe tehnici care trebuie învãþate, iar
managerul este persoana care are responsabilitatea finalã ca sã fie sigur cã
se realizeazã profit. În momentul în care a semnat cã va îndeplini planul
care a fost impus, el îl va îndeplini. De fapt, la noi, planificarea este un lucru
extraordinar de important pentru cã este mecanismul care mãsoarã
performanþa întreprinderii respective. Planurile sunt pe 5 ani ºi planuri pe un
an care se revizuiesc periodic. Sunt ºi raportãri lunare, în care se scriu
rezultatul planificat, rezultatul actual, iar a treia coloanã se cheamã “deltã”,
procentul adicã de îndeplinire sau nerealizare a planului. Dacã timp de 2-3
luni managerul respectiv are procentaj negativ, începe sã i se punã
întrebãri.

Trebuie sã-ºi facã planul sau sã facã peste plan, iar aceasta este într-
adevãr o combinaþie. Un manager trebuie sã ºtie partea de producþie. La
noi, existã programe de pregãtire în care cine s-a hotãrât sã facã parte din
managementul companiei trece prin partea de fabricaþie, prin partea de
marketing, prin secþia de vânzare, prin secþia de planificare, prin secþia de
finanþe. Managerul este înzestrat cu cunoºtinþe largi, ca sã poatã înþelege
toate problemele. El lucreazã cu o echipã de planificatori, de finanþiºti, de
marketiºti, de economiºti care-l ajutã sã facã planul.

Prin management în vest se înþelege complexul de tehnici ºi procedee
care permit unei companii sã se punã pe picioare ºi ele antreneazã 4
elemente fundamentale: producþie, piaþã, preþuri ºi promovarea producþiei,
sunt cele 4 elemente care încep toate cu “p”, cel puþin în englezã. Acest
mod de a pune problema înseamnã cã sprijinim, de fapt, modul în care se
pune pe picioare, acþioneazã ºi funcþioneazã o companie din perspectiva
managementului.

Întrebare: Cam care este raportul între rata profitului ºi rata dobânzii
în Statele Unite, în mãsura în care dispuneþi de astfel de informaþii?

Rãspuns: Aceastã problemã s-a discutat ºi ieri într-un fel.
Rata profitului desigur cã variazã de la întreprindere la întreprindere,

variazã de la o ramurã de producþie la alta, dar, în general, noi putem vorbi
de o ratã a profitului care poate fi de 9-10% pentru ca o întreprindere cã fie
viabilã ºi sã lucreze bine.

Rata dobânzii, dupã cum ºtim, se orienteazã foarte mult dupã rata
profitului. Din aceastã cauzã, rata dobânzii oscileazã – de asemenea – în
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cadrul acestor limite. Desigur cã pot exista nu ºtiu câte feluri de tipuri de
dobânzi în funcþie de instrumentele monetare pe care le folosim. Dacã
vorbim de dobânda la depunãtor, dacã vorbim de dobânda pe care o
plãtesc bãncile care dau credit etc.

Pentru credite, dobânzile pot varia, de asemenea, în funcþie de
mãrimea creditului, în funcþie de durata creditului, nu se poate da o cifrã
care sã poatã fi luatã în calcul.

Într-o economie de piaþã nu existã un singur indicator pentru un
fenomen economic.

Întrebare: Un investitor potenþial este mai degrabã atras de
cooperarea cu întreprinderile de stat sau mai degrabã atras de cooperare
cu o întreprindere particularã? Mã refer, bineînþeles, la cazul României.

Dvs. consideraþi cã prevederea legalã prin care repatrierea profitului
obþinut în valutã forte este permisã numai în proporþie de 50% poate sã aibã
efecte prohibitive asupra intenþiilor investitorilor potenþiali?

Rãspuns: Deocamdatã legea prevede convertirea a 8% din capitalul
investit. Am înþeles cã este un proiect de lege prin care se va ridica la 20%
din profit, fapt cu care eu nu sunt de acord. Aº dori sã fie la 20% din
capitalul investit. În felul acesta, investitorul strãin îºi va recupera banii în
urmãtorii 5 ani, dar acestea sunt proiecte de lege.

Preferabil este, bineînþeles, sã se poatã converti tot profitul. Dar
balanþa de 80% de profit în lei poate fi convertitã prin schimb, materii prime,
produse sau alte servicii.



ÎN LOC DE CONCLUZII

Andrew POPPER

Privatizare = Dezetatizare ºi transferare de proprietate cãtre
acþionarii proprietari.

Privatizãrile îmbracã un dublu aspect:
− în sens strict, este vorba de transferarea proprietãþii anumitor

întreprinderi din sectorul public (stat, colectivitãþi locale) în sectorul
privat. Acest transfer se efectueazã:

− prin cedarea totalã sau parþialã a capitalului la bursã;
− prin vânzarea directã, prin înþelegere sau prin oferte, unor

cumpãrãtori naþionali sau strãini.
− în sensul larg, este vorba de a reduce intervenþiile statului în

economie, încurajând jocul legilor ºi recurgând la întreprinzãtori
particulari.

Diminuarea intervenþionismului economic al statului se traduce prin:
− eliminarea privilegiilor statutare (subvenþii de la buget, circuite

financiare specifice, pieþe rezervate), permiþând o concurenþã mai
dreaptã între sectorul privat ºi cel public;

− repunerea în discuþie a anumitor monopoluri (ex., telecomunicaþiile);
− apelul la investitori particulari pentru realizarea unor proiecte de in-

teres public (tunel Canalul Mânecii între Franþa ºi Anglia, autostrãzi
etc.).

Privatizãrile constituie, astfel, o componentã importantã a modernizãrii
circuitelor economice. Dezetatizarea modificã, în profunzime, funcþionarea
acestora ºi permite o mai bunã înfruntare a concurenþei strãine.

Ea introduce o schimbare în mentalitãþi ºi un plus de dinamism,
capabile sã amelioreze performanþa de ansamblu a sistemului.

I. O miºcare mondialã

A. Privatizarea: un fenomen recent ºi general
1. Privatizarea este, fãrã îndoialã, faptul economic major al deceniului

’80 ºi tinde sã devinã astãzi universalã. Prezintã trei caracteristici esenþiale:
− reprezintã o miºcare contrarã tendinþei seculare de extindere a

sectorului public în þãrile cu o economie liberalã. Istoria (rãzboaiele
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mondiale), economia (criza anilor ’30), ideologia au transformat
progresiv þãrile capitaliste în societãþi ale economiei mixte. În 1932,
10% din produsul intern brut neagricol era controlat de stat în
RFG, 20% în Marea Britanie, 22% în Franþa, 30% în Austria;

− se regãseºte simultan atât în þãrile industrializate, cât ºi în þãrile în
curs de dezvoltare. Privatizãrile de mai mare amploare au fost
fãcute în þãrile Europei de Vest, Marea Britanie, Franþa în principal,
dar ºi în Suedia, RFG, Austria, Italia, Spania, Portugalia ºi chiar în
Japonia. Dar valul mondial al privatizãrii a atins recent þãrile în curs
de dezvoltare ale Asiei (Malaezia, Indonezia, Coreea de Sud, Sri-
Lanka, Pakistan), Africii (Tunisia, Coasta de Fildeº), Americii
Latine (Brazilia, Argentina), Mexic. Chiar ºi Statele Unite au pus în
lucru un program de privatizare (vânzarea cãtre sectorul privat a
unei societãþi de cãi ferate, construcþia de închisori particulare);

− au fost vizate toate sectoarele economice: totul este privatizabil, fie
cã este vorba de servicii publice (apã, gaz, electricitate), de
activitãþi industriale, de servicii (în special financiare), de
transporturi rutiere, feroviare sau aeriene. Experienþa aratã cã
orice întreprindere, oricare ar fi domeniul sãu de activitate, poate fi
transferatã din sectorul public în sectorul privat.

2. Privatizãrile întreprinse sau avute în vedere în þãrile Europei
Centrale ºi Orientale se înscriu astfel într-o miºcare mondialã de o
intensitate ºi amploare nemaivãzute. Ele vor marca în mod evident anii
1990 ºi vor contribui la apariþia a noi personaje pe scena economicã
mondialã. În anii urmãtori acestea vor juca un rol determinant în stimularea
creºterii economice.

B. Privatizarea. Experienþa francezã
1. În rândul þãrilor capitaliste liberale, Franþa prezintã o dublã

particularitate:
− are o tradiþie foarte veche a intervenþionismului economic al

statului, niciodatã dezminþitã din secolul al XVII-lea. Factorii
favorizanþi au fost multipli: ponderea mare a reglementãrilor
economice, rolul tutelar al administraþiilor, încadrarea creditului,
importanþa sectorului public... Aceastã prezenþã multiformã a
statului s-a tradus, în perioada imediat urmãtoare rãzboiului, prin
elaborarea unor planuri naþionale cu caracter de constrângere. În
decursul timpului, planurile au devenit mai suple ºi mai indicative,
dar nu au fost suprimate. Franþa este la al zecelea plan, care se
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referã la perioada 1989-1992. Acest plan este o trãsãturã
distinctivã între Franþa ºi alte þãri ale Europei de Vest;

− posedã un factor public de o importanþã economicã ºi socialã
considerabilã, lãrgit în 1982 prin naþionalizarea principalelor
grupuri industriale ºi cvasitotalitatea sistemului bancar.

La sfârºitul anului 1986, sectorul public cuprindea:
− 3.000 de întreprinderi în mare parte grupate în câteva mari grupe;
− 1,9 milioane persoane angajate (9% din populaþia activã); în

principal, sectoarele energiei, industriei (20% din efectivele
industriale ale þãrii), serviciilor financiare (90% din depozite),
transporturilor (21% din efective).

Sectorul public francez era atunci de aproape 5 ori mai important
decât cel al Japoniei, de 3 ori mai mare decât cel al Suediei, de 2 ori mai
întins decât cel al RFG, o datã ºi jumãtate mai important decât în Marea
Britanie ºi Italia.

2. Din noiembrie 1986 pânã în februarie 1988, a fost pus la punct un
program de privatizare, a cãrui amploare nu este comparabilã decât cu cea
a programului de 10 ani din Marea Britanie: 12 grupe, þinând seama de
filiale ºi subfiliale; 1.100 de întreprinderi cu 330.000 de salariaþi.

Principalele sectoare vizate au fost industria bunurilor de echipament,
organismele financiare, construcþiile, industria bunurilor intermediare,
serviciile de comercializare.

Naþionalizatã în 1988, Credit Commercial de France a fost prima
bancã comercialã privatizatã în 1987.

II. De ce privatizare?

De la o þarã la alta, privatizãrile variazã în funcþie de specificul
economic, social ºi cultural, precum ºi în funcþie de particularismul
sectoarelor publice respective. Analiza denaþiona1izãrilor intervenite de 10
ani încoace pune în luminã trei serii de consideraþii, de importanþã inegalã,
la aceia care au fãcut privatizarea.

A. Cauze strict economice
Privatizãrile rãspund mai întâi unor obiective economice, de douã

feluri:
1. Ameliorarea eficienþei întreprinderilor vizate
Diverse studii realizate în mod independent în Franþa, Statele Unite,

Marea Britanie ºi Australia au dus la o aceeaºi concluzie: rezultatele
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sectorului privat sunt, în general, sensibil superioare ºi obþinute la un preþ
mai scãzut decât cele din sectorul public.

Independent de aceastã eficacitate sporitã la nivel microeconomic,
întreprinderile private contribuie – într-o mãsurã sporitã – la economia
naþionalã (investiþii, exporturi, crearea de locuri de muncã). Sub unghiul
realizãrilor sociale, aportul lor este echivalent celui al sectorului public.

Privatizarea întreprinderi lor publice vizeazã, astfel, în primul rând,
ameliorarea rezultatelor economice ºi financiare, dar ºi serviciile fãcute
consumatorilor. Privatizarea garanteazã întreprinderilor o totalã autonomie
de gestiune în raport cu statul, prin:

− suprimarea structurilor juridice complexe, care reduc responsabili-
tatea managerilor. Aceºtia trebuie ca, de acum înainte, sã dea
socotealã acþionarilor, adesea mai exigenþi decât administratorii;

− suprimarea multiplelor controale de stat, care fac dificilã adaptarea
rapidã la conjunctura internaþionalã, la dezvoltarea tehnologiilor, la
cererile consumatorilor;

− suprimarea cheltuielilor puse în sarcina întreprinderilor publice, fie
pentru raþiuni politice generale, fie pentru imperative sociale
(achiziþii impuse, nerenunþarea la anumite investiþii pentru a
menþine utilizarea forþei de muncã);

− lãrgirea capacitãþii de finanþare (mai ales fãcând apel la acþionari),
punând capãt unei dependenþe cvasiexclusive faþã de subvenþiile
statului, de altfel adesea reduse.

Evitând interferenþele puterii publice, întãrind concurenþa ºi
ameliorând capacitatea de a sesiza toate oportunitãþile, privatizarea este o
pârghie esenþialã pentru creºterea performanþei întreprinderilor vizate ºi,
mai general, pentru facilitarea alocãrii economice optime a factorilor de
producþie.

2. Construirea unei economii deschise
Economiile unde sectorul public este important au tins, de-a lungul

anilor, sã înregistreze o dublã întârziere:
− întârziere de specializare, datoritã multiplelor protecþii de care

beneficiazã întreprinderile naþionale;
− întârziere în internaþionalizare, datoritã dificultãþilor pe care le

întâmpinã o întreprindere publicã de a avea o creºtere externã,
internaþionalã.

Privatizãrile, dimpotrivã, permit accelerarea construirii unei economii
deschise:
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− existenþa, atunci când este cazul, a unor acþionari strãini în capitalul
unei întreprinderi poate aduce importante “accelerãri de dezvoltare”:
transfer de tehnologie, punerea la dispoziþie a unor reþele de
comercializare, progres în formare;

− finanþarea investiþiilor, fãcând apel la piaþa financiarã internaþionalã,
poate sã se facã în cele mai bune condiþii de volum, de rapiditate
ºi de preþ. Întreprinderile privatizate pot profita din plin de recenta
liberalizare a pieþei capitalurilor.

B. Preocupãri bugetare
Punerea în practicã a programelor de privatizare vizeazã într-o

mãsurã variabilã, dupã guverne, sã uºureze prelevãrile statului asupra
economiei.

1. Diminuarea cheltuielilor publice
Bugetul statului suportã, în general, o dublã sarcinã din partea

întreprinderilor naþionale:
− compenseazã deficitul, adesea cronic, al anumitor întreprinderi

confruntate cu o productivitate insuficientã, cu supracosturi sociale
sau cu o politicã de preþ restrictivã;

− finanþeazã dezvoltarea altor întreprinderi, performante din punct de
vedere tehnic, dar care nu pot, datoritã caracterului lor public, sã
facã apel la aporturi de capitaluri din exterior.

Aporturile cãtre sectoarele în declin tind sã se prelungeascã ºi sã se
îngreuneze, din an în an, în detrimentul dotaþiilor acordate sectoarelor de vârf.

Într-un context marcat de o progresie mai redusã a resurselor
bugetare (miºcare generalã de scãdere a impozitelor) ºi apariþia de noi
prioritãþi, o redistribuire a cheltuielilor publice este facilitatã prin dispariþia
subvenþiilor ºi ajutoarelor acordate înainte întreprinderilor care sunt acum
privatizate.

2. Diminuarea prelevãrilor obligatorii
Transferul întreprinderilor publice cãtre sectorul privat este, pentru

stat, modul de mãrire a resurselor sale, prin veniturile obþinute din vânzarea
întreprinderilor vizate.

Aceste venituri din privatizare pot atinge niveluri ridicate (80 miliarde
de franci în 18 luni în Franþa). Fiind vorba de sume excepþionale, ele nu ar
putea fi consacrate unor cheltuieli de funcþionare anuale ºi repetitive. Ele
sunt, în general, afectate fie finanþãrii unor operaþiuni de investiþii
(infrastructuri), fie amortizãrii anticipate a datoriei publice, fie ameliorãrii
bilanþului întreprinderilor care au rãmas naþionale.
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Privatizãrile contribuie, astfel, într-un mod important, la reducerea
deficitelor bugetare ºi la diminuarea posesiunii fiscale, obiective importante
ale politicilor contemporane de finanþe publice.

C. Raþiuni ideologice secundare
În þãrile industrializate, privatizãrile au fost efectuate de guverne

socialiste (Germania, Austria), precum ºi de guverne liberale, sub presiunea
faptelor: grija pentru eficacitate a primat asupra consideraþiilor ideologice.

Denaþionalizãrile întreprinse în Marea Britanie ºi, în anumite privinþe,
în Franþa, au rãspuns într-o mai mare “mãsurã obiectivelor politice:

− dezvoltarea acþionariatului popular, astfel încât sã fie reconciliate
capitalul ºi munca, stimularea spiritului de întreprindere,
interesarea cetãþenilor în buna funcþionare a economiei;

− promovarea participãrii salariaþilor la capitalul întreprinderilor, astfel
încât sã fie interesaþi în bunul mers al firmei lor.

Aceste obiective au fost atinse într-o mãsurã destul de mare
(multiplicarea cu 4 a numãrului acþionarilor din Franþa, acesta ajungând de
la 1,5 milioane la 6 milioane; importanþa subscripþiilor salariaþilor din
întreprinderile privatizate). Aceastã difuziune a acþionariatului în rândurile
populaþiei a facilitat un anumit consens politic. Acest interes al populaþiei
pentru privatizãri poate, în cazul schimbãrii guvernului, sã se opunã
repunerii în discuþie a privatizãrilor deja efectuate.

III. Privatizarea. Cum?

Privatizarea nu se supune niciunei reþete. Totul depinde atât de
sistemul economic ºi de contextul social-cultural, cât ºi de întreprinderea
vizatã. Întotdeauna este o operaþie complexã, chiar dacã derularea sa ia un
fel de “drum critic”, cu etape obligatorii.

A. Crearea unui mediu favorabil
Ea presupune o pregãtire aprofundatã de duratã variabilã (6 pânã la

18 luni), pentru crearea condiþiilor politice ºi economice ale reuºitei sale.
1. Afirmarea unei voinþe politice puternice pe termen lung
Credibilitatea unor programe de privatizare þine de capacitatea guver-

nelor de a convinge opinia publicã ºi factorii economici indigeni ºi strãini cã
nu este vorba de mãsuri de circumstanþã, de ordin conjunctural, ci de o ale-
gere strategicã pe termen lung, pentru ameliorarea performanþelor economice
ale þãrii ºi nivelului vieþii cetãþenilor sãi. Aceasta înseamnã pentru un guvern:

− angajãri publice clare, ºi nu dezbateri interne de cabinet;
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− un limbaj realist; privatizarea nu este un panaceu pentru toate
bolile de care suferã o economie;

− campanii de lãmuriri – în primul rând în cadrul salariaþilor
întreprinderilor privatizabile ºi, mai general, în cadrul publicului,
pentru a evita mai ales orice acuzaþie de furt din patrimoniul public
ºi pentru a informa asupra utilizãrii sumelor rezultate din privatizare.

Obiectivul este facilitarea apariþiei unei adeziuni cât mai largi ºi
evitarea, pe cât posibil, a oricãrei crispãri ideologice.

2. Reorganizarea – în prealabil – a structurilor întreprinderilor
privatizabile

Din punct de vedere al întreprinderilor, privatizarea trebuie sã se
înscrie într-o strategie financiarã ºi industrialã. Ea trebuie sã fie o pârghie
pentru ameliorarea dezvoltãrii lor.

În acest context, o reorganizare prealabilã a structurilor întreprinderilor
privatizabile se dovedeºte, în general, indispensabilã, sub unghiul:

− activitãþilor: restructurãri ºi renunþãri la investiþii în sectoarele
periferice pot fi necesare pentru a ameliora preþul de vânzare cu
ocazia privatizãrii ºi pentru ameliorarea rentabilitãþii întreprinderii
odatã privatizate;

− al statului: întreprinderile de stat beneficiazã adesea de un regim
fiscal, contabil ºi social particular. Întoarcerea la dreptul comun
permite o mai justã evaluare a rezultatelor. Procedurile de control
al conturilor ºi modurile de comunicaþii financiare trebuie, de
asemenea, armonizate. În anumite cazuri, schimbarea statutului
personalului poate fi un preambul pentru dezetatizare. Cazul
întreprinderilor care deþin o poziþie de monopol pune o problemã
particularã: experienþa aratã cã schimbarea de statut ºi dispariþia
monopolului juridic nu ajung pentru a crea o situaþie de concurenþã
acolo unde ea nu existã. Douã demersuri sunt posibile: fie
introducerea unei anumite concurenþe în sectoarele vizate, fie
împãrþirea întreprinderii de monopol, prin privatizare, în mai multe
entitãþi, care sã devinã concurente între ele;

− al conducãtorilor. O privatizare reuºitã cere ca statul sã fie sprijinit
din interiorul întreprinderii de o conducere competentã, precum ºi
sã reducã dificultãþile unei operaþiuni complexe ºi sã suscite
încrederea salariaþilor ca investitori.

Pe cât este posibil, aceste reorganizãri trebuie sã fie prealabile sau,
dacã nu, cel puþin concomitente cu decizia de privatizare.
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3. Liberalizarea economiei
Privatizãrile se asociazã cu reforme economice destinate creºterii

competitivitãþii ºi flexibilitãþii. Ele sunt, astfel, una dintre componentele unei
acþiuni de descentralizare mai largã: liberalizarea preþurilor, întãrirea
concurenþei, reducerea barierelor vamale, tarifare ºi netarifare, dezvoltarea
pieþelor financiare ºi bursiere.

Totuºi, nu trebuie sã se cedeze tentaþiei de a crede cã, prin forþa
voinþei, se va schimba rapid cultura unei þãri. La punerea în practicã a
reformelor, trebuie sã se þinã seama de datele esenþiale, stabile din punct
de vedere istoric, ale unei societãþi ºi sã nu se creadã cã ele pot fi uitate ºi
cã se poate construi o sintezã originalã de fiecare datã.

Pe scurt, existã exemple, dar ele nu constituie nici modele, nici
miracole.

B. Definirea unui cadru juridic clar
Privatizãrile reuºite sunt privatizãri transparente.
Definirea unui cadru juridic adecvat joacã un rol-cheie.
1. Adoptarea “regulilor jocului” fãrã ambiguitate
Regulile aplicabile transferurilor de proprietate a întreprinderilor din

sectorul public în sectorul privat trebuie sã fie clar publicate ºi sã facã obiec-
tul unei legislaþii scrise ºi publice. Interesul pentru un astfel de cadru general
este triplu: asigurã transparenþa operaþiunilor; constituie un element de sigu-
ranþã pentru investitori, mai ales strãini; marcheazã permanenþa procesului.

2. Diverse probleme de naturã politicã solicitã rãspunderi clare
− perimetrul întreprinderilor privatizabile, chiar dacã nu este întotdea-

una oportun sã se afiºeze lista primelor 100 de întreprinderi care
vor fi privatizate. Definirea sectoarelor unde se va îndrepta cu
prioritate efortul pentru denaþionalizare este preferabilã, chiar dacã
ulterior, în funcþie de conjunctura economicã ºi bursierã, se va
preciza alegerea întreprinderilor ºi ritmul privatizãrii lor;

− rolul destinat capitalului strãin: plafonul de participare fixat
investitorilor strãini, posibilitatea de acþiune specificã a statului;

− încurajarea acþionariatului popular ºi acþionariatului salariaþilor:
acþiuni rezervate, facilitãþi de platã;

− reguli generale de evaluare a întreprinderilor vizate pentru privatizare.
3. Autoritatea responsabilã cu privatizãrile trebuie sã fie clar definitã.
Problema de a cunoaºte cine conduce operaþiunile de privatizare este

centralã. O singurã autoritate trebuie însãrcinatã cu responsabilitatea de
ansamblu. Mai multe soluþii pot fi avute în vedere:
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− un ministru care se sprijinã pe servicii administrative, deþinând o
expertizã financiarã (de ex., ministrul finanþelor) ºi fãcând apel,
când este cazul, la sfatul unei comisii consultative compuse din
“înþelepþi” (cazul Franþei);

− o agenþie cu o structurã uºoarã, independentã de puterile publice,
destinatã sã se ocupe în întregime de denaþionalizãri: analiza
situaþiei întreprinderilor privatizabile pentru alegerea celui mai
potrivit moment al transferului la sectorul particular, fixarea
condiþiilor, controlul punerii în practicã delegat unor profesioniºti
(bãnci, societãþi financiare).

Aceastã ultimã soluþie fereºte mai mult puterea publicã de posibilele
reproºuri referitoare la preþul cedãrii ºi la alegerea celor care preiau. Ea
poate garanta o mai bunã transparenþã procedurilor.

În orice caz, diferite þãri au recurs la experþi strãini administraþiei,
naþionali sau internaþionali: cabinete de expertizã pentru verificarea
conturilor ºi stabilirea unei contabilitãþi certificate, cabinete juridice, bãnci
pentru evaluarea întreprinderilor ºi consiliul general al privatizãrii.

C. Alegerea momentului
Reuºita primelor privatizãri apare ca o condiþie sine qua non a

succesului întregului proces de denaþionalizare. În aceastã perspectivã, o
atenþie deosebitã trebuie acordatã:

− alegerii primelor întreprinderi de privatizat: imaginea lor trebuie sã
fie bunã, perspectivele favorabile, restructurarea terminatã. De
succesul sau eºecul primei privatizãri depinde succesul sau eºecul
întregului program;

− climatului economic ºi financiar: pentru a evita ca o denaþionalizare
sã intervinã într-un moment nepotrivit, puterile publice trebuie sã
þinã seama de parametrii economici ºi, mai ales, bursieri: nivelul
pieþei ºi mai ales capacitatea de absorbþie. Cesiuni de o valoare
micã pot apãrea câteodatã necesare pentru testarea pieþei, înainte
de a proceda la vânzãri masive.

Calendarul privatizãrilor trebuie, de asemenea, sã pãstreze o anumitã
supleþe; trebuie sã fie posibilã amânarea sau anticiparea unei vânzãri,
modificarea ordinii privatizãrii întreprinderilor, pentru a þine seama de
situaþia pieþei financiare ºi de evoluþiile diferitelor situaþii economice.

D. Evaluarea întreprinderii
Corecta evaluare a valorii societãþii de privatizat este etapa cea mai

importantã ºi cea mai delicatã a procedurii. Ea trebuie încredinþatã unor
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profesioniºti (bãnci, cabinete specializate) care dispun de o experienþã
specificã. Evaluarea întreprinderilor, necotate la bursã în general, ºi adesea
sustrase constrângerilor pieþei, necesitã recurgerea la criterii variate:

− analiza conturilor: principii contabile, mai mult sau mai puþin
valabile de luat în considerare în caz de reevaluare a bilanþului,
condiþii de formare a rezultatului consolidat ºi a componentelor
sale pe ramuri de activitate;

− perspective de viitor ale societãþii ºi ale filialelor sale;
− comparaþii bursiere internaþionale, þinând cont, când este necesar,

de valoarea titlurilor deja emise, de aceea a activului, de beneficiile
realizate.

Aceste tehnici de evaluare sunt bazate, mai ales, pe actualizarea
fluxurilor financiare ºi pe valoarea activului net reevaluat. Ele autorizeazã
experþii, din moment ce sunt recunoscuþi pe plan internaþional, sã formuleze
estimãri fiabile ºi pertinente asupra valorii intrinsece a societãþii.

E. Determinarea preþului vânzãrii
Valoarea intrinsecã a întreprinderii este elementul determinant în

fixarea preþului de vânzare. Alte consideraþii intervin totuºi pentru modelarea
acestui “preþ de echilibru”:

− conjunctura bursierã;
− grija de a asigura succes denaþionalizãrilor, lãrgind numãrul micilor

purtãtori de acþiuni;
− voinþa, fixând un curs de introducere prudent, de a favoriza cariera

ulterioarã a acþiunii;
− dorinþa statului de a nu prelua niciun risc în ceea ce priveºte

succesul vânzãrii poate duce la o minimalizare a preþului.
În aceste condiþii, este preferabil ca preþul de ofertã sã fie fixat nu

direct de puterile publice, ci de o autoritate independentã, astfel încât sã se
evite orice acuzaþie de “sustragere din patrimoniul public”.

F. Alegerea unei tehnici de privatizare
Alegerea unei tehnici financiare de privatizare, permiþând transferul

efectiv de proprietate a întreprinderilor de stat cãtre cumpãrãtorii privaþi,
trebuie sã fie ghidatã de cãutarea celui mai bun cumpãrãtor:

− se doreºte dezvoltarea “acþionariatului public”? În acest caz, recur-
gerea la tehnicile bursiere de privatizare este preferabilã, însoþitã
(dacã este cazul) de cota de titluri rezervate, facilitãþi de platã, “bo-
nus” ºi dispoziþii mai favorabile pentru salariaþii întreprinderilor vizate;
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− se preferã un acþionariat financiar sau industrial? Cedarea – de la
caz la caz – a întregului capital sau a unei pãrþi, ca platã a unei
prime, permite cunoaºterea ºi fidelizarea acþionariatului, lucru
esenþial dezvoltãrii întreprinderilor;

− se doreºte ca statul sã pãstreze o putere de control? Privatizarea
poate sã fie numai parþialã, statul având participare mai mult sau
mai puþin importantã la capital.

În cazul privatizãrii totale pe cale bursierã, statul poate pãstra o
“acþiune de aur” pentru un timp limitat, astfel încât sã asigure protejarea
intereselor naþionale;

− se deschide capitalul investitorilor strãini? Participarea lor poate fi
limitatã de stat la un anumit procentaj din capital;

− dacã are loc un plasament public de acþiuni în strãinãtate sau în
þara respectivã, el presupune un efort de comunicare adaptat ºi
capacitatea de a asigura lichiditatea pieþei. Este de dorit cotarea
cel puþin pe o mare piaþã internaþionalã.

Aceste consideraþii explicã de ce tehnicile de privatizare folosite sunt
adesea mixte: oferte publice de vânzare cu cedarea parþialã – de la caz la
caz – cãtre acþionari stabili, adjudecarea cu constituirea unui sindicat de
garanþie ºi cote rezervate salariaþilor.

Rolul experþilor consilieri este esenþial pentru a pune la punct ºi a
conduce procedura în funcþie de obiectivele reþinute.

1. Tehnicile bursiere de privatizare
Sunt de luat în considerare douã tehnici principale:
− vânzarea prin adjudecare cu un preþ minimal. Ea lasã în grija pieþei

determinarea preþului optimal de vânzare, a titlurilor cedate ºi
permite – în principiu – maximizarea sumelor încasate de stat.

Aceastã tehnicã prezintã dificultãþi: preþul minimal este, adesea,
evaluat prea sus, complexitatea procedurii descurajeazã pe unicul acþionar,
investitorii instituþionali nu sunt incitaþi sã subscrie, ºtiind cã vor putea
acþiona titlurile pe piaþa secundarã cu un preþ mai bun. Se poate nota totuºi
cã vânzarea prin adjudecare a fost utilizatã cu succes în Portugalia;

− vânzarea la preþ fix – în cadrul unei oferte publice de vânzare.
Experienþele britanice ºi franceze aratã cã aceastã metodologie
garanteazã succesul, cu trei condiþii: preþ fixat de o manierã
atractivã; avantaje acordate micilor subscriptori; efort intens de
publicitate ºi de comunicare, care trebuie sã se refere la însãºi
compania respectivã, la rezultatele sale, la perspective ºi la
derularea operaþiunii de privatizare.
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Aceastã informaþie trebuie sã vizeze nu numai publicul larg prin marile
mijloace de comunicare (TV, radio, jurnale etc.), dar ºi specialiºtii financiari
indigeni ºi strãini.

Oferta publicã de vânzare de acþiuni poate sã fie însoþitã de o mãrire
a capitalului. Ea poate, de asemenea, sã ia forma unei oferte publice de
schimb între certificate de investiþii sau titluri participative emise deja pe
piaþã ºi acþiuni nou emise cu aceastã ocazie sau reconstituite prin
adãugarea drepturilor de vot la certificatele de investiþii.

Recurgerea la tehnicile bursiere presupune constituirea de sindicate
bancare de garanþie pentru cumpãrarea acþiunilor care nu ar fi gãsit
cumpãrãtor pe piaþã.

2. Tehnicile de privatizare în afara pieþei
Douã modalitãþi pot fi reþinute:
− cedarea de la caz la caz, adicã vânzarea la un preþ fix unor

achizitori selecþionaþi. Aceastã cedare poate fi: totalã sau parþialã.
În acest ultim caz, poate fi vorba ca statul sã asigure stabilitatea
unei pãrþi a acþionariatului, care controleazã, de fapt, întreprinderea.
În cazul cedãrii totale, alegerea acþionariatului este determinantã
pentru viitorul întreprinderii: strategia sa industrialã, consecinþele
acesteia asupra locurilor de muncã, calitatea conducãtorilor sãi,
poziþia sa pe piaþã trebuie examinatã cu grijã. Aspectul
internaþional al relaþiilor economice joacã adesea un rol important;

− preluarea întreprinderii de cãtre salariaþii sãi, prin tehnica LMBO,
permite, mai ales pentru întreprinderile de talie mijlocie, o
rãscumpãrare fãcutã de salariaþi. Aceastã practicã a fost utilizatã
cu succes, în câteva cazuri, în Marea Britanie ºi în Franþa.

IV. Privatizare, ºi apoi?

Transferul proprietãþii unei întreprinderi din sectorul public în sectorul
privat nu pune capãt procesului de privatizare.

Odatã realizatã cesiunea titlurilor, privatizarea are nevoie sã intre în
obiceiuri ºi sã fie întãritã. Aceasta presupune disciplinã ºi eforturile
convergente a trei sectoare:

A. Întreprinderea – adoptarea de noi obiceiuri de gestiune
Mai multe puncte esenþiale:
− trecerea la un comportament de întreprinzãtori: supleþe de reacþie,

capacitate de a prelua riscurile, motivarea cadrelor ºi salariaþilor,
pentru a face faþã unui mediu concurenþial, fãrã reþeaua
protectoare a statului;



233

− prezervarea autonomiei de decizie: tentaþia de a continua sã se
amestece în gestiunea întreprinderii ºi sã defineascã în locul
acesteia axele strategice ale dezvoltãrii este adesea mare pentru
stat (renunþarea la investiþii sau achiziþii, localizarea activitãþilor).
Întreprinderea privatizatã trebuie sã-ºi aminteascã cã trebuie sã
dea seama faþã de acþionarii sãi, cã trebuie sã ia în consideraþie
interesele lor ºi cã cotaþiile de la bursã reprezintã expresia publicã
a eficienþei sale;

− punerea în practicã a unei politici active de comunicare cu publicul
ºi, mai mult încã, cu acþionarii: adunãri generale, servicii de
informaþii, informaþii regulate asupra rezultatului ºi perspectivelor
întreprinderii, urmate de titlul în Bursã, mai ales în momentele de
incertitudine bursierã.

B. Statul. A ºti sã rãmânã discret!
Statul trebuie sã ºtie “sã taie cordonul ombilical”. Mai ales are

importanþã ca drepturile specifice pe care a putut sã ºi le rezerve (acþiunea
de aur) sã le exercite numai într-o manierã limitatã ºi moderatã.

De asemenea, trebuie sã ºtie sã renunþe la exercitarea puterii de
influenþã asupra numirii conducãtorilor ºi alegerii investiþiilor. O întreprindere
transferatã în sectorul privat nu trebuie sã fie consideratã ca un instrument
de politicã industrialã sau socialã.

În schimb, acþiunea statului trebuie sã se prelungeascã într-o dublã
direcþie:

− facilitarea jocului concurenþei: suprimarea reglementãrilor care
împiedicã concurenþa, desfiinþarea, când aceasta este posibil, a
monopolurilor;

− facilitarea dezvoltãrii pieþei financiare: dezvoltarea capacitãþii de
economisire a managerilor, mãsuri fiscale adecvate.

C. Acþionarii: exercitarea din plin a dreptului lor de supraveghere
Principala bazã a unei întreprinderi privatizate constã în prezenþa

acþionarilor informaþi, vigilenþi ºi exigenþi, fie cã este vorba de particulari, de
investitori instituþionali sau de industriaºi.

Este dreptul lor sã se asigure cã activul întreprinderii este gestionat
de o manierã optimã, cã rentabilitatea este satisfãcãtoare, cã diversificãrile
nu sunt hazardate.

Privatizarea nu trebuie sã se traducã prin luarea puterii de o
tehnostructurã. De acum înainte proprietarii, adicã acþionarii, sunt cei care
vor influenþa viaþa întreprinderii.
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Întreprinderile subperformante din punct de vedere al fondurilor
proprii, al creºterii cifrei de afaceri sau al cursului bursier comparat cu
activul net se expun ameninþãrii ofertelor publice de cumpãrare (OPC), cãci
ele nu vor putea conta pe fidelitatea acþionarilor care doresc sã-ºi valorifice
mai bine patrimoniul lor. Proces complex ºi lung (operaþia ia 6-18 luni),
privatizarea unei întreprinderi nu reprezintã niciodatã respectarea identicã a
unor experienþe trecute, indigene sau strãine. Nu se face niciodatã fãrã
riscuri, dintre care cel mai grav este eºecul.

A pãstra toate ºansele de partea ta, a fi în mãsurã sã nu comiþi toate
erorile presupune totuºi ca guvernul sã þinã seama de lecþiile care se
desprind din experienþã. În acest sens, recurgerea la sfatul ºi expertiza
intermediarilor financiari specializaþi îi permit sã aibã mai multe ºanse de
reuºitã.
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1. CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC AL
ELABORÃRII INDICATORILOR CALITÃÞII VIEÞII

1.1. Abordarea problemei

Aproape orice discuþie despre calitatea vieþii începe prin afirmarea
caracterului relativ nou (maximum 3 decenii) al acestui concept, deºi într-un
anumit fel problematica implicatã a însoþit omul (societatea) dintotdeauna.

În literatura ultimelor decenii a devenit pe deplin argumentat faptul cã,
pentru înþelegerea adecvatã a modului cum trãiesc oamenii, calitatea vieþii
lor, este necesarã utilizarea unui set cât mai diversificat de indicatori, iar
aceºtia trebuie sã surprindã nu numai elementele globale, ci ºi aspectele
care privesc gospodãriile; familiile ºi viaþa personalã, inclusiv dimensiunea
subiectivã de percepþie a stãrilor existente, precum ºi gradul de satisfacþie
resimþit, eventual de insatisfacþie ºi frustrare. Numai aºa pot fi surprinse
diferitele aspecte ale vieþii (teoretic inepuizabile, dar operaþional reductibile
la anumite tipologii), referitoare la mediul fizic ºi social, munca, educaþia,
resursele materiale, comportamentele economice, culturale, politice, de
consum etc.

Primele preocupãri de a defini calitatea vieþii ca atare au apãrut în
societãþile dezvoltate, mai precis în cea nord-americanã. S-a pornit de la
constatarea faptului cã; abundenþa materialã nu reprezintã totul pentru ca
oamenii sã fie mulþumiþi de viaþa lor, cã dezvoltarea de tip industrial are ºi
consecinþe negative, cum ar fi deteriorarea condiþiilor naturale, dar ºi de la
faptul cã s-au constituit premisele unei evaluãri globale a problemelor de
viaþã ale oamenilor.

Ideea care apare o datã cu afirmarea conceptului de calitate a vieþii
depãºeºte clasicele interogaþii de tipul “Ce este fericirea?”; “Cum se poate
ajunge la ea?”; sau aserþiunile “banii nu aduc fericirea”; “fericirea rezidã în
cumpãtare ºi înþelepciune” etc., care se rezolvã într-un cadru teoretic-
normativ”1. Prin lansarea conceptului de calitate a vieþii se trece la analiza
condiþiilor diverse care afecteazã viaþa oamenilor ºi se încearcã o
ameliorare printr-o politicã socialã articulatã la nivel naþional ºi local, care se
adreseazã atât grupurilor umane, cât ºi indivizilor luaþi separat. Din aceastã
perspectivã calitatea vieþii este nu numai o stare, ci ºi un obiectiv de atins,
în sensul cã ea exprimã modul în care trãiesc oamenii, satisfacþia resimþitã,
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nãzuinþele de mai bine, cât ºi acþiunile menite sã contribuie la obþinerea
noilor valori, ceea ce face necesarã îmbinarea cercetãrii cu programele de
politicã socialã.

Preocupãrile pentru definirea calitãþii vieþii ºi examinarea ei cu referire
la diverse grupuri de populaþie au fost însoþite ºi facilitate de ceea ce a fost
denumit drept “o miºcare a indicatorilor sociali”2. Aceºtia din urmã au fost ºi
sunt elaboraþi cu scopul declarat de a completa statisticile referitoare la
bunãstare, produs intern brut, volumul producþiei, al investiþiilor ºi altele
asemãnãtoare cu elementele care descriu condiþiile de viaþã ale indivizilor,
familiilor ºi grupurilor sociale, ceea ce permite determinarea calitãþii vieþii.
Este bine cunoscut în aceastã privinþã programul “Great Society”, lansat în
1964, de cãtre preºedintele Johnson (dupã pregãtirile ºi studiile efectuate în
perioada Administraþiei Kennedy), cu scopul declarat de a se ajunge la o
calitate înaltã a vieþii pentru întreaga populaþie. “Ceea ce conteazã nu este
cantitatea de bunuri pe care le avem, ci calitatea vieþii”, declara un renumit
om de ºtiinþã3.

Înainte de a trece la expunerea mai detaliatã a problematicii
indicatorilor sociali, considerãm oportune câteva referiri la termenul de
indicator ca atare, cu atât mai mult cu cât el este des utilizat în cercetarea
socialã ºi activitatea practicã.

În modul cel mai general, prin indicatori se înþelege un element
explicabil în raport cu un anumit domeniu (indicat), supus atenþiei la un
moment dat. Aºa cum noteazã ªtefan Nowak, în ºtiinþele sociale se
opereazã aproape exclusiv cu indicatori ce au o anumitã valoare statisticã
în ceea ce priveºte legãtura lor cu indicatul, ºi foarte rar avem de-a face cu
legãturi totale, iar perfecþionarea instrumentelor de cercetare constã în
ridicarea probabilitãþii care leagã indicatorul de indicatul sãu4. Sunt avute în
vedere trei tipuri de indicatori ºi anume: definiþionali, de inferenþã ºi empirici.

Indicatorii definiþionali au ca particularitate introducerea de semnificaþii
cu ajutorul unei anumite convenþii terminologice. Indicatorii de inferenþã
intervin în condiþiile în care indicatul reprezintã o variabilã latentã
inaccesibilã observaþiei directe. Pornindu-se de la anumite regularitãþi
comportamentale, se poate deduce o atitudine (variabilã latentã), deºi
trebuie avut în vedere faptul cã, aceeaºi variabilã latentã poate conduce la
manifestãri diferite în împrejurãri diferite, dupã cum diferite variabile latente
pot induce comportamente similare, ceea ce complicã extrem de mult
analiza relaþiei dintre indicatori ºi indicat. Cât priveºte indicatorii empirici, de
aceastã datã avem de-a face cu semne direct observabile atât pentru
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indicatori, cât ºi pentru indicat, ceea ce permite determinarea relativ
riguroasã a relaþiilor implicate.

Elaborarea indicatorilor se înscrie într-un demers cognitiv de analizã a
domeniului supus atenþiei. Pentru P. Lazersfeld, unul din oamenii de ºtiinþã
care a fost preocupat de modul în care sunt elaboraþi indicatorii în cadrul
cercetãrilor sociale, acest proces de operaþionalizare cuprinde trei etape
distincte aflate în relaþie de determinare: reprezentarea imagisticã a
conceptului (definirea domeniului), specificarea conceptului (determinarea
aspectelor sale relevante, a dimensiunilor, care se pot dispune pe mai multe
niveluri de generalitate), alegerea indicatorilor (în funcþie de relevanþa lor
pentru domeniul indicat). Celor trei etape pregãtitoare ale unei cercetãri, le
urmeazã o a patra (dupã culegerea informaþiei), de construcþie a mãsurilor
compozite, a indicatorilor generali sau sintetici prin reuniunea într-un fel a
valorilor indicatorilor individuali ce corespund unei anumite dimensiuni5.

Construcþia indicatorilor generali se poate realiza fie prin metode de
indexare, de calcul al valorilor medii, sau a scorurilor, fie prin metode mai
laborioase, cum ar fi analiza de scalã, analiza factorialã, analiza structurii
latente etc.

S-ar mai impune de precizat ºi faptul cã, se constatã anumite
diferenþieri, de la o disciplinã la alta, în accepþiile acordate indicatorilor,
respectiv indicilor. Dacã pentru sociolog indicator este orice semn care
specificã o proprietate a unui domeniu de interes ºi care poate fi mãsuratã
într-un anumit fel, iar indicele (indicatorul general) este o mãsurã compozitã,
pentru statistician indicatorul este o caracteristicã a unei categorii
economice sau sociale exprimatã numeric, determinatã pe bazã de
observaþii statistice, dupã cum indicele este un raport între mãrimea unui
indicator la momentul t1 ºi mãrimea lui la momentul t0, sau un raport între
douã mãrimi coexistente6.

Revenind la problematica indicatorilor sociali, vom consemna faptul
cã aceºtia reflectã anumite trãsãturi ale fenomenelor ºi proceselor sociale,
fiind totodatã elemente ale acþiunii practice. Indicatorii sociali exprimã atât
starea obiectivã a sistemelor sociale – structura (alcãtuirea, relaþiile),
funcþionalitatea ºi performanþa, cât ºi starea subiectivã (satisfacþia,
insatisfacþia) a acestora7.

În elaborarea indicatorilor sociali se au în vedere cerinþele de
informare, precum ºi nevoile de organizare ºi conducere la un anumit nivel
de structurare socialã (unitãþi economice, colectivitãþi teritoriale, naþiune).

Pentru ca un anumit element sã poatã deveni indicator social, acesta
trebuie supus unei cercetãri sistematice, pentru a se determina în ce
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mãsurã poate îndeplini cu succes diferitele funcþionalitãþi (atribuþii) ale
indicatorilor sociali, cum ar fi:

a) mijloc de informare privind starea unui anumit domeniu social de
interes, un mijloc de diagnozã socialã;

b) mijloc de cercetare a obiectivelor social-politice într-un domeniu
sau altul;

c) mijloc de analizã, evaluare ºi interpretare a diferitelor fenomene,
relaþii, procese sociale ºi acþiuni sociale;

d) instrument al prognozei dezvoltãrii sociale;
e) mijloc de concretizare a unor obiective într-un domeniu sau altul;
f) mijloc de urmãrire (mãsurare) a schimbãrilor intervenite în evoluþia

fenomenelor respective (schimbãri “naturale” sau provocate), eviden-
þierea tendinþei ºi a consecinþelor unei anumite acþiuni întreprinse.

Astfel, dacã oricãrui indicator i se cere sã fie relevant în raport cu
indicatul sãu, în plus, unui indicator social i se mai cere sã fie funcþional în
planul conducerii ºi al acþiunii practice, sã poatã fi utilizat drept instrument al
acesteia din urmã. Or, pe de o parte, nu toþi indicatorii pot îndeplini o astfel
de funcþie, iar pe de altã parte, nici nu ar fi economic ca toþi aceºti indicatori
sã fie utilizaþi drept indicatori sociali pentru care sã se culeagã date în mod
sistematic ºi pe colectivitãþi mari, ceea ce ar reclama un mare volum de
muncã; totodatã, utilizarea lor efectivã ar fi deosebit de dificilã. Selecþia
indicatorilor sociali pentru un domeniu dat se utilizeazã în acord cu un set
de criterii:

a) valoarea informativã a indicatorilor;
b) relevanþa indicatorilor pentru activitatea practicã la diferite niveluri

de organizare socialã;
c) existenþa bazei informaþionale pentru indicatorii respectivi sau

posibilitatea creãrii ei;
d) posibilitatea organizãrii culegerii de date care sã permitã obþinerea

informaþiilor, în dinamicã, pentru indicatorii selectaþi;
e) posibilitatea asamblãrii indicatorilor într-un sistem, constituind modele

descriptive ºi, totodatã, aplicative ale domeniului pe care îl reprezintã.
Dupã cum se observã, o parte a acestor criterii vizeazã planul

cunoaºterii propriu-zise (a ºi e); o altã parte (b) se referã cu precãdere la
domeniul acþiunii practice ºi al deciziei, iar ceilalþi (c ºi a) se adreseazã mai
ales mijloacelor tehnice (echipamentului), resurselor materiale ºi umane
disponibile pentru realizarea ºi întreþinerea unui sistem informaþional
corespunzãtor.
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Experienþa cercetãrilor sociale evidenþiazã faptul cã nu se poate
concepe elaborarea indicatorilor relevanþi pentru un anumit sector al vieþii
sociale atâta timp cât se rãmâne în planul uneia din laturile procesului de
cunoaºtere ºtiinþificã. În fapt, strategia elaborãrii indicatorilor implicã atât
analiza teoreticã (conceptualã) a fenomenelor cercetate, cât ºi cercetarea
lor pe cale empiricã, accentul fiind pus, pe un aspect sau altul, în funcþie de
sarcinile ce urmeazã sã se realizeze ºi de nivelul de cunoaºtere a
fenomenelor respective. Existã, astfel, douã modalitãþi complementare de
elaborare a indicatorilor:

a) dinspre teorie spre cercetarea empiricã;
b) dinspre empiric spre construcþia teoreticã.
În cadrul activitãþii de elaborare a indicatorilor relevanþi distingem o

laturã formalã, în mare parte standardizatã (de exemplu, schema lui
Lazersfeld) ºi o laturã de conþinut care influenþeazã însuºi demersul tehnic.
În acest sens, se cuvine subliniat faptul cã o paradigmã de elaborare nu
conduce automat la obþinerea indicatorilor relevanþi. Ea evidenþiazã numai
activitãþile ce se realizeazã, are deci un rol euristic, fiind un îndreptar al cer-
cetãrii. Parcurgerea efectivã a operaþiilor prescrise depinde de o multitudine
de elemente teoretice ºi individuale specifice fiecãrui cercetãtor, de unde ºi
diversitatea soluþiilor propuse pentru acelaºi domeniu al realitãþii sociale.

Un inventar sumar al acestor activitãþi, sau etape ale elaborãrii
indicatorilor sociali, ar putea fi urmãtorul:

a) definirea domeniului cercetat (analiza conceptualã);
b) determinarea obiectivelor pentru care se elaboreazã sistemul de

indicatori sociali;
c) nivelul de organizare socialã la care se referã;
d) specificarea conceptelor, prin determinarea subdomeniilor

principale ale fenomenului respectiv (dimensiunile);
e) elaborarea schemei operaþionale (descriptive) prin stabilirea

indicatorilor plauzibili, care rãspund atât domeniului, cât ºi
obiectivelor propuse;

f) culegerea datelor pentru indicatorii empirici;
g) analiza indicatorilor: putere de discriminare, de conþinere ºi

respingere în raport cu indicatul, spaþiu de nedeterminare,
independenþã, relevanþã, normalizare, standardizare;

h) analiza relaþiilor dintre indicatori (omogenitate, consistenþã internã);
i) selectarea indicatorilor sociali optimi în raport cu criteriile enunþate

anterior (validitatea externã, interºanjabilitatea);
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j) construcþia indicilor, a mãsurilor comparate pentru fiecare subdo-
meniu (dimensiune). Validarea dimensiunilor (fidelitate, validitate);

k) implementarea sistemului de indicatori sociali;
l) utilizarea (funcþionarea) sistemului – instituþionalizarea.
La nivel mondial au fost iniþiate ample lucrãri consacrate indicatorilor

sociali. Dintre aceste abordãri ne vom referi la douã, care au fost elaborate
ºi susþinute în cadrul unor organisme internaþionale: este vorba de manualul
ONU pe tema indicatorilor sociali ºi de programul iniþiat de OECD.

Manualul ONU îºi propune sã fie un ghid pentru construcþia sistemului
de indicatori sociali în orice þarã, urmãrindu-se anumite particularitãþi în
funcþie de nivelul dezvoltãrii economico-sociale8. Redãm în continuare lista
domeniilor ºi problemelor recomandate a fi avute în vedere: Populaþia –
miºcarea naturalã, migraþia internaþionalã, structuri demografice, grupuri
naþionale ºi etnice; Aºezãrile ºi locuinþa – distribuþia geografica a populaþiei,
arii urbane ºi rurale, stoc de locuinþe ºi construcþia de noi locuinþe, apa ºi
instalaþiile sanitare, chiriile ºi cheltuielile cu locuinþa, consum de energie în
domeniul casnic, transportul; Gospodãrie ºi familie – mãrimea gospodãriei,
consumul, cãsãtoriile, divorþurile, fertilitatea; Sãnãtate ºi servicii sanitare –
mortalitate ºi morbiditate, handicapaþi, boli, servicii de sãnãtate, resurse,
nutriþie, consum de alcool ºi tutun; Învãþãmântul ºi educaþia – nivel de
pregãtire ºi analfabetism, cuprinderea ºcolarã, educaþia adultului, pregãtirea
profesionalã, costuri; Activitatea economicã – participarea forþei de muncã,
populaþia inactivã, ocuparea, ºomajul, beneficiile muncii, condiþii, nivel de
calificare; Grupuri socioeconomice ºi mobilitatea socialã – structura
ocupaþionalã; mobilitatea intra- ºi intergeneraþionalã; Venit, consum, avere –
nivelul, creºterea ºi compoziþia venitului gospodãriei, nivelul, creºterea ºi
compoziþia consumului, distribuþia venitului ºi a consumului nivelul ºi
protecþia împotriva pierderii veniturilor, utilizarea ºi importanþa protecþiei;
Timp liber, culturã ºi comunicare – utilizarea timpului liber, timpul liber ºi
activitãþile culturale, facilitaþi, cheltuieli, mijloace de comunicare în masã;
Ordinea publicã ºi siguranþa individului – frecvenþa ºi severitatea delictelor,
victimizarea, caracteristicile ºi tratamentul aplicat delincvenþilor, instituþiile
justiþiei, personalul.

În raport cu preocupãrile anterioare (un prim manual apãrea în 1978)
au fost introduse elemente noi, cum ar fi: migraþia internaþionalã (la capitalul
populaþiei), handicapaþii, consumul de alcool ºi tutun (sãnãtate), abandonul
ºcolar (educaþie), ºomajul, populaþia inactivã (economic), distribuþia averilor
(venit), protecþia economicã (securitate socialã). De asemenea, se
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recomandã sã fie avute în vedere patru grupuri sociale de populaþie – femei,
bãtrâni, tineri ºi handicapaþi. Dupã cum este consideratã necesarã o
extindere a listei de domenii pentru a cuprinde ºi mediul natural, relaþiile
sociale ºi activitãþile politice.

Cel de-al doilea program enunþat constã într-o listã de 33 indicatori ai
nivelului de trai, elaboratã cu scopul facilitãrii cercetãrilor ºi analizelor
comparative pe þãri, prin efectuarea de anchete la nivel de gospodãrie ºi
individ9. Indicatorii sunt grupaþi pe 8 domenii, dupã cum urmeazã: sãnãtatea
– durata medie a vieþii, rata mortalitãþii perinatale, afecþiuni de scurtã sau de
lungã duratã; educaþia ºi ºtiinþa de carte – nivelul de pregãtire, educaþia
adultului, rata analfabetismului; ocuparea ºi calitatea vieþii de muncã – rata
ºomajului, muncã cu timp parþial impus (involuntar), muncitori descurajaþi,
numãrul mediu al orelor de muncã, timpul de transport la locul de muncã,
concedii anuale plãtite, programe de lucru flexibile, câºtigurile medii,
accidentele mortale, noxele; timpul liber – numãr de ore, activitãþi,
accesibilitatea bunurilor ºi serviciilor (distribuþia veniturilor, venitul
insuficient, sãrãcia, distribuþia bogãþiei); mediul fizic – spaþiu de locuit,
mediul ambiant, confortul locuinþei, apropierea serviciilor, poluarea aerului,
zgomot; mediu social – rata sinuciderii; siguranþa personalã – vãtãmãri
mortale, vãtãmãri grave, teama pentru siguranþa personalã.

Dintre lucrãrile româneºti ce se apropie în mai mare mãsurã de
interesul pe care îl avem aici menþionãm: Sistemul de indicatori pentru
caracterizarea calitãþii vieþii (Direcþia Centralã de Statisticã – 1987) ºi
schema-cadru cu domeniile ºi indicatorii sociali (Institutul de Economie
Naþionalã – 1988). Aceste elaborãri teoretice minuþioase trebuie corectate ºi
completate în raport cu modificãrile de structurã intervenite în evoluþia
societãþii româneºti dupã Revoluþia din decembrie, dar rãmân în mare parte
valabile, ele nefãcând altceva decât sã denumeascã domenii ºi probleme
ale vieþii sociale ce pot avea, evident, un conþinut diferit de la o colectivitate
la alta, ºi cu atât mai mult, de la un tip de societate la altul.

Sistemul elaborat în cadrul Direcþiei Centrale de Statisticã cuprinde nu
mai puþin de 282 indicatori grupaþi pe 8 domenii10: calitatea mediului
înconjurãtor (calitatea mediului natural, resursele naturale disponibile,
factorii naturali dãunãtori, ameliorãrile mediului); calitatea mediului amenajat
de om (dezvoltarea urbanisticã, echiparea tehnico-edilitarã, condiþiile de
transport orãºenesc de cãlãtori, nivelul de poluare, mãsurile de protejare a
mediului înconjurãtor); starea demograficã (evoluþia demograficã, viaþa de
familie); premisele economice de satisfacere a nevoilor de trai (nivelul,
structura ºi evoluþia avuþiei naþionale); calitatea condiþiilor materiale de trai
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(nivelul ºi structura veniturilor, calitatea condiþiilor de muncã, calitatea
condiþiilor de locuit)- nivelul de dezvoltare a laturii spirituale a personalitãþii
umane (nivelul de instruire ºi de culturã, gradul de acces al populaþiei la
culturã ºi artã); calitatea mediului social-politic (viaþa social-politicã – se
avea în vedere sistemul partidului unic – asigurarea ordinii publice ºi
justiþiei); timpul liber ºi condiþiile de odihnã, destindere, recreere ºi refacere
(utilizarea timpului liber, practicarea turismului ºi frecventarea staþiunilor de
odihnã ºi tratament); starea de sãnãtate a populaþiei (asigurarea populaþiei
cu asistenþã medicalã, starea de sãnãtate a populaþiei).

La rândul sãu, schema-cadru cu domeniile ºi indicatorii sociali11 se
vrea a fi o abordare exhaustivã, ea conþine 12 mari domenii, 30 subdiviziuni,
peste 100 categorii ºi sute de indicatori (populaþia; formarea familiei ºi
gospodãriei; învãþãmântul; ocuparea forþei de muncã ºi condiþiile de muncã;
veniturile ºi consumul populaþiei; sãnãtatea; serviciile de sãnãtate; nutriþia;
asigurãrile ºi asistenþa socialã; condiþiile de locuit; ordinea de drept ºi
respectarea legalitãþii; utilizarea timpului liber ºi cultura; structura ºi
mobilitatea socialã; mediul social-politic, participarea la decizii).

1.2. Încercãri de definiþie

Inventarierea diferitelor scheme de indicatori sociali, unele denumite
chiar indicatori ai calitãþii vieþii, este în mãsurã sã creeze un cadru de
analizã pentru conturarea unui sistem ce ar trebui sã întruneascã mai multe
criterii: sã fie cuprinzãtor ºi activ totodatã, sã fie relevant pentru situaþia
actualã, dar ºi pentru evoluþia viitoare a societãþii româneºti. Acest sistem
va cuprinde statistici, precum ºi informaþii rezultate din cercetãrile concrete,
care sunt în mãsurã sã furnizeze date la nivel de individ ºi gospodãrii (mult
mai relevante ca valorile medii ce se calculeazã pe baza statisticilor
globale). Este, într-adevãr, bine cunoscut inconvenientul analizelor globale,
tocmai datoritã gradului scãzut de precizie în ceea ce priveºte inferenþele ce
se pot efectua. De exemplu, indicatorii dezvoltãrii, cum ar fi produsul intern
brut (PIB), venitul naþional sau alþii asemãnãtori nu pot exprima cu acurateþe
starea realã a condiþiilor de viaþã ale populaþiei, valorile medii putând
acoperi situaþii foarte diferite, de la distribuþia relativ echitabilã a bunurilor ºi
serviciilor la cazuri de discriminare ºi existenþa unor grupuri defavorizate. De
altfel, tocmai în legãturã cu necesitatea coborârii analizelor la nivel de
individ ºi gospodãrie familialã s-au dezvoltat cercetãrile de calitate a vieþii.

Indicatorii generali nu pot exprima nici costurile dezvoltãrii, efectivele
negative, în mãsura în care o parte din investiþii sunt destinate tocmai
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eliminãrii acestor efecte, dar, la nivel global, ele conteazã ca element pozitiv
care contribuie la sporirea valorilor PIB. Prin urmare, o economie
dezvoltatã, cu valori înalte ale PIB per capita nu indicã automat o calitate
înaltã a vieþii pentru toþi cetãþenii ºi în privinþa tuturor aspectelor implicate.
Deºi relevanþi, se constatã cã indicatorii bunãstãrii nu încorporeazã o serie
de date cum ar fi: poluarea, sãrãcia, lipsa de securitate personalã,
criminalitatea, alcoolismul etc. Or, aceste elemente ºi altele de tipul lor
afecteazã nivelul calitãþii vieþii ºi se impune a fi cunoscute. Fãrã îndoialã cã,
abordãrile globale nu sunt lipsite de semnificaþie; dimpotrivã, ele sunt
absolut necesare pentru înþelegerea unor procese ºi desprinderea de
concluzii pertinente, cu condiþia sã se dispunã de informaþii relevante.
Aceste cerinþe pot fi satisfãcute prin efectuarea cu regularitate a
recensãmintelor generale ale populaþiei ºi o statisticã oficialã curentã de
înaltã calitate. Din pãcate, în prezent nu dispunem în mod satisfãcãtor de
informaþiile necesare (ultimul recensãmânt dateazã din 1977). Or, în prezent
societatea româneascã se schimbã radical, multe din procesele care au loc
rãmân în afara statisticilor oferite de instituþiile de specialitate. Se menþin
încã anumite restricþii, care la o analizã mai atentã sunt nejustificate din
punctul de vedere a ceea ce înseamnã protecþia informaþiei. Este cazul, mai
ales, al datelor referitoare la comportamentele antisociale, la sinucideri ºi
altele de acest tip, deosebit de relevante pentru determinarea calitãþii vieþii
într-o colectivitate umanã. Se pune apoi problema nivelului de agregare a
datelor, necesitatea de a face disponibilã informaþia referitoare la procesele
demografice, economice, sociale, politice, educative ºi culturale atât la nivel
global (naþional), cât ºi la nivelul judeþelor ºi localitãþilor.

Cu toate aceste neîmpliniri, statisticile globale sunt extrem de utile în
determinarea nivelului calitãþii vieþii populaþiei. Conform informaþiilor
disponibile, în unele domenii nivelul calitãþii vieþii se situeazã sub valorile
atinse în anul 1980, mãrindu-se considerabil diferenþele faþã de þãrile
dezvoltate ale lumii. Evoluþiile contradictorii din acest an, cu realizãri
incontestabile în domeniul politic, al democratizãrii ºi liberalizãrii vieþii
sociale, economice, culturale, înlãturarea multor restricþii care afectau
negativ viaþa oamenilor, sunt însoþite de fenomene cu vãdit caracter
disfuncþional asupra calitãþii vieþii, de la reducerile cantitative ale producþiei
la extinderea unor acte antisociale, a intoleranþei etc. Tranziþia de la
economia supercentralizatã la aceea a liberei iniþiative (termen mai adecvat
celui de economie de piaþã, în mãsura în care o parte a producãtorilor nu
intrã decât sporadic sau deloc în relaþiile de schimb) aduce elemente noi în
ceea ce priveºte calitatea vieþii, inclusiv posibile implicaþii negative, ceea ce
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face necesarã o politicã socialã de protecþie generalã ºi pe grupuri de
populaþie, punând din nou problema informaþiei relevante.

Elaborarea indicatorilor calitãþii vieþii trebuie sã porneascã de la
definiþia cât mai cuprinzãtoare ºi operaþionalã a domeniului.

Încercãrile de a defini calitatea vieþii nu sunt lipsite de abordãri
unilaterale. Cel mai adesea se subliniazã însã caracterul complex,
multidimensional al acesteia, necesitând o viziune intradisciplinarã
economie, sociologie, psihologie, politologie etc.). Într-un studiu de sintezã,
Schuessler ºi Fisher sesizeazã o tendinþã de a reduce noþiunea de calitate a
vieþii la elemente mentale, deºi se manifestã ºi tendinþa de a include ºi
condiþiile înconjurãtoare în domeniul respectiv, sau cel puþin, de a fi
considerate ca factori (pozitivi sau negativi)12. În fapt, cercetãrile concrete
referitoare la calitatea vieþii oscileazã între latura obiectivã ºi cea subiectivã,
între indicatori de stare ºi indicatori de satisfacþie. În multe studii calitatea
vieþii este consideratã o variabilã dependentã (de explicat), dar, uneori este
tratatã ca variabilã independentã (explicativã).

Interesul pe care îl manifestã populaþia în ansamblul sãu, ca ºi
anumite categorii de oameni politici, administratori, manageri, sau diferite
organizaþii ºi instituþii sociale, conduce ºi el spre o abordare operaþionalã a
domeniului calitãþii vieþii, cu includerea elementelor ce se constituie în aºa-
zise împrejurãri ale felului în care trãiesc oamenii. În acest fel se poate
contribui la identificarea eventualilor factori disfuncþionali ºi la corectarea
acelor mecanisme sociale ce afecteazã negativ anumite grupuri de
populaþie, prin marginalizare ºi defavorizare etc.

Aºa cum subliniazã unii autori, calitatea vieþii implicã noþiunea de
grad, de diferenþiere ºi se judecã în funcþie de un anumit numãr de criterii.

Adesea se deosebesc trei niveluri de indicatori, ºi anume: economici,
sociali ºi ai calitãþii vieþii. Prin urmare, indicatorii economici mãsoarã
condiþiile economice ale bunãstãrii sociale; indicatorii sociali redau statistici
ºi date de cercetare privind condiþiile obiective ale bunãstãrii sociale ºi
consecinþele lor; indicatorii calitãþii vieþii se ocupã de reacþiile subiective ale
oamenilor la procesele economice ºi sociale, afective ºi cognitive,
atitudinile, modelele comportamentale, evaluãrile13. Doar cei din ultima
categorie redau în mod direct calitatea vieþii, ceilalþi pot sesiza doar
condiþiile ºi efectele secundare ale acesteia.

Un model de analizã globalã a calitãþii vieþii este oferit de lucrarea The
Clustering of America, o încercare reuºitã, deosebit de interesantã, de a
reda diversele zone de calitate (suprapuse codurilor poºtale). Codul calitãþii
– cu 42 zone la nivel naþional – s-a constituit avându-se în vedere date
statistice ºi provenite din cercetãrile sociale14.
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O caracteristicã importantã a calitãþii vieþii o constituie faptul cã,
elementele sale componente sunt puternic individualizate (independenþa
localã), nefiind acceptabile substituiri, înlocuiri (prin compensaþie), sau alte
operaþii reducþioniste. Condiþiile precare de muncã nu pot fi suplinite printr-
un nivel înalt al veniturilor, pentru a se ajunge astfel la valori medii în ceea
ce priveºte calitatea vieþii de muncã. Cu atât mai mult, este evidentã
semnificaþia aparte, deosebitã, pentru elementele aparþinând de domenii
diferite ale calitãþii vieþii: un venit înalt nu poate compensa lipsa unei
locuinþe bune, starea negativã de sãnãtate sau un mediu social patologic,
pentru ca pe ansamblu sã rezulte valori medii acceptabile. Între indicatorii
aparþinând acestor domenii diferite ale calitãþii vieþii se stabilesc relaþii
liniare, cel puþin din punct de vedere teoretic.

Definiþiile întâlnite în literatura de specialitate converg spre a sublinia
caracterul complex al calitãþii vieþii. Astfel, într-una din primele lucrãri de
amploare, dedicatã indicatorilor sociali ºi calitãþii vieþii, se subliniazã atât
caracterul pragmatic al demersului de procurare a informaþiei pentru a ºti
dacã lucrurile merg bine sau rãu, din punct de vedere social, al vieþii popu-
laþiei, cât ºi multitudinea elementelor ce trebuie avute în vedere: participare,
status, respect, putere, libertate, autorealizare, frumuseþe, creativitate15.

Într-o exprimare sinteticã, domeniul calitãþii vieþii este definit ca
valoarea pentru om a vieþii sale, mãsura în care condiþiile vieþii oferã omului
posibilitatea satisfacerii multiplelor sale necesitãþi, gradul în care viaþa este
satisfãcãtoare pentru om16. Având o finalitate politicã, în sensul cã indicã ce
poate face omul (colectivitatea) pentru a schimba ºi îmbunãtãþi condiþiile de
viaþã, conceptul are un pronunþat caracter evaluativ. El subsumeazã nu
numai condiþiile de viaþã (naturale, de habitat, de educaþie, de timp liber,
resursele economice, condiþiile de muncã, posibilitãþile de participare,
calitatea administraþiei), corespunzãtoare diferitelor domenii ale vieþii
(biologicã, de muncã, familie, grup social etc.), ci ºi indicatori-criterii de
evaluare, de percepþii a stãrilor obiective ºi de satisfacþie.

Considerãm cã, domeniul calitãþii vieþii poate fi definit prin ansamblul
condiþiilor, fizice, economice, sociale, culturale, politice, de sãnãtate etc., în
care trãiesc oamenii, conþinutul ºi natura activitãþilor pe care le desfãºoarã,
caracteristicile relaþiilor ºi proceselor sociale la care participã, bunurile ºi
serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate, modul ºi stilul de
viaþã, evaluarea gradului în care împrejurãrile ºi rezultatele corespund
aºteptãrilor populaþiei, stãrile subiective de satisfacþie/insatisfacþie, fericire,
frustrare etc.



2. DOMENII ªI INDICATORI AI CALITÃÞII VIEÞII

Constituirea unui set de indicatori relevanþi ºi operaþionali ai calitãþii
vieþii, care sã reflecte întreaga problematicã, fãrã a fi însã foarte numeroºi,
reprezintã – fãrã îndoialã – un obiectiv dificil de realizat. În încercarea de a
ne apropia cât mai mult de un astfel de model se impune luarea în
considerare atât a demersului specific construcþiei variabilelor sau a
spaþiului de atribute (în terminologia grupului metodologic coordonat de P.
Lazersfeld) de la concepte spre indicatori, cât ºi a demersului specific
substracþiei spaþiului de atribute, de la caracteristici relevante ale vieþii spre
indicatul acestora (în terminologia aceloraºi autori).

Pentru a fi cu adevãrat operaþional, relativ uºor de acoperit cu date ºi
comprehensibil, ne propunem ca selecþia sã cuprindã circa 100 indicatori,
chiar dacã domeniul de care ne ocupãm se dovedeºte a fi extrem de
complex. Aceasta înseamnã cã, pentru o dimensiune ne vom limita, de
regulã, la 5 indicatori, luând în considerare relevanþa pentru calitatea vieþii,
relaþiile de interºanjabilitate ºi proprietãþile cumulative (sintetice) ale acestora.

2.1. Populaþia

Populaþia constituie subiectul oricãrei analize sau cercetãri sociale, fie
cã interesul se îndreaptã spre cunoaºterea modului în care trãieºte aceasta,
fie cã se au în vedere structurile sale, activitãþile desfãºurate, apartenenþa la
diverse grupuri, opiniile ºi stãrile de spirit, credinþele, nevoile, trebuinþele,
dorinþele, aspiraþiile, opþiunile sau alte aspecte ce o pot caracteriza ºi, prin
urmare, devin un scop pentru cercetãtor.

Din multitudinea indicatorilor din domeniul populaþiei, pentru calitatea
vieþii au o relevanþã deosebitã aceia care exprimã procese cumulative, cum
ar fi durata medie a vieþii sau mortalitatea infantilã.

2.2. Mediul natural

Impactul negativ al dezvoltãrii asupra mediului natural a constituit, la
începutul anilor ‘70, un impuls de primã mãrime pentru adoptarea ºi apoi
larga acceptare publicã a preocupãrilor pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii
prin mãsuri de protecþie ecologicã. Chiar considerat drept o componentã
sau numai o premisã a calitãþii vieþii, mediul natural este inclus în toate cer-
cetãrile ºi analizele acestui domeniu, ca ºi în programele prin care se urmã-
reºte conservarea condiþiilor existenþei umane. De regulã, sunt evidenþiaþi
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indicatori care exprimã diverºi factori agresivi (zgomot, radiaþii, substanþe
nocive în aer, sol, apã, alimente) ºi efectele lor asupra organismului uman,
proporþia populaþiei afectate ºi percepþia condiþiilor naturale de viaþã.

2.3. Aºezãrile umane

Calitatea mediului construit, asigurarea unor condiþii optime de viaþã,
echiparea cu mijloace tehnice, inclusiv pentru deplasarea de la o localitate
la alta, reprezintã alte elemente de luat în considerare în analiza modului
cum trãiesc oamenii, de ce facilitaþi dispun. La acest nivel, dimensiunea su-
biectivã, percepþiile ºi evaluãrile devin mai importante: unele persoane pre-
ferã tipul de viaþã rural (în multe cazuri singurul pe care îl cunosc, pe care l-au
experimentat), altele însã se gândesc la o astfel de viaþã doar pentru vacan-
þe. Diferenþele de echipare tehnicã, de posibilitãþi oferite pentru activitatea
profesionalã, de timp liber, fac inoperante comparaþiile ca atare între marile
oraºe ºi alte localitãþi. Cu toate acestea, preferinþele populaþiei pentru un
mediu rezidenþial sau altul, pentru o anumitã localitate sunt adesea fãrã
echivoc; astfel cã ele nu pot lipsi dintr-o cercetare asupra calitãþii vieþii.

2.4. Locuinþa

În practica socialã s-au impus deja o serie de indicatori prin care se
exprimã calitatea ºi confortul locuinþei, gradul sãu de echipare cu mijloace
tehnice, începând cu materialele de construcþie utilizate, izolarea fonicã ºi
termicã, protecþia faþã de infiltraþiile de apã, dispunerea pe verticalã,
suprafaþa construitã ºi cea utilã, înzestrarea cu surse de energie, instalaþii
sanitare ºi terminând (poate) cu situarea ei în cadrul localitãþii
(centralitatea). ªi de aceastã datã apare nevoia unei selecþii foarte severe a
indicatorilor, luând în considerare în primul rând pe aceia cu o relevanþã
deosebitã pentru calitatea vieþii, cum ar fi suprafaþa locuibilã pe o persoanã.

2.5. Mediul social

Calitatea relaþiilor sociale, mãsuratã prin indicatori de coeziune, valori
general-umane, întrajutorare, solidaritate, moralitate, responsabilitate,
toleranþã dar ºi prin lipsa unor factori de patologie socialã sau un nivel cât
mai redus al acestora – delincvenþã, alcoolism, prostituþie, perversiune
sexualã – prezintã o mare importanþã pentru viaþa umanã fie cã este vorba
de indivizi, fie cã se au în vedere grupuri ºi colectivitãþi de diferite mãrimi,
inclusiv societatea în întregul sãu.
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2.6. Familia

Pentru orice persoanã familia se constituie într-un punct central de
referinþã, adesea singurul suport pentru individ. Situaþia familiei,
solidaritatea ºi coeziunea acesteia, succesul sau insuccesul în viaþã al
membrilor sãi, starea lor de sãnãtate sunt tot atâtea elemente relevante
pentru calitatea vieþii populaþiei.

2.7. Persoana

Societatea modernã a adus în prim plan omul, nu omul în general, ci
fiecare individ în parte, cu propria lui personalitate, cu nevoile, dorinþele,
aspiraþiile, gândurile ºi activitãþile lui, care trebuie sã se bucure de libertate,
de ºanse reale (adesea se spune egale) de realizare în domeniul
educaþional, profesional, cultural, politic etc., recunoscându-se dependenþa
rezultatelor de capacitate ºi. preocupare, dar ºi de împrejurãri.

2.8. Ocuparea

Munca este aceea care determinã volumul, structura ºi calitatea
bunurilor materiale ºi spirituale, a serviciilor de care se dispune în societate.
Pentru o anumitã perioadã a vieþii (vârsta activã) munca este un mijloc de
asigurare a existenþei (deºi unele persoane sunt nevoite sã-ºi câºtige
existenþa ºi în afara vârstei active, dupã cum altele s-ar putea sã nu
munceascã în tot cursul vieþii lor). Munca devine ºi un scop pentru om în
mãsura în care se permite acestuia, sã-ºi valorifice potenþele personale, sã
se afirme în plan profesional. Dar, munca este o îndatorire prin aplicarea
principiului compensaþiei, potrivit cãruia orice om trebuie sã contribuie – într-
un anumit fel ºi pe mãsura capacitãþilor lui – la sporirea bunãstãrii în
societatea în care se aflã, ºi în care el nu poate fi numai un consumator,
indiferent de faptul dacã dispune sau nu de surse proprii de existenþã.
Indicatorii relevanþi, din acest domeniu, exprimã gradul de ocupare ºi de
dependenþã, disponibilitatea locurilor de muncã, structura ocupaþionalã,
proporþia ºi durata medie a ºomajului etc.

2.9. Calitatea vieþii de muncã

Studiile asupra calitãþii vieþii de muncã iau în considerare zeci de
indicatori referitori la condiþiile, natura ºi conþinutul muncii, timpul de lucru,
relaþiile de muncã, organizarea, conducerea, recompensele materiale ºi alte
beneficii, rezultatele muncii ºi satisfacþia. În ceea ce ne priveºte, va trebui –
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deci – sã ne limitãm la un numãr restrâns de indicatori, dintre cei mai
relevanþi.

2.10. Resurse macroeconomice pentru nivelul de trai

Reflectând nivelul de dezvoltare atins de societate, indicatorii
economici de tipul produsului intern brut permit exprimãri sintetice ale
nivelului de trai. Ei trebuie completaþi însã cu statistici referitoare la
gospodãrii ºi indivizi.

2.11. Veniturile

Evidenþierea veniturilor populaþiei priveºte sursele acestora (munca,
proprietatea, asigurãrile, alocaþiile bugetare, donaþiile) ºi distribuþia lor. O
atenþie specialã se acordã determinãrii venitului minim necesar pentru o
viaþã normalã (a minimului social), sub pragul cãruia se identificã sãrãcia.
De aici necesitatea de a raporta veniturile la gospodãrie ºi, în cadrul
acesteia, la persoanã, luându-se în considerare particularitãþile pentru
fixarea nivelului venitului minim.

2.12. Consumul

Consumul reprezintã una din componentele finale ale nivelului de trai
ºi calitãþii vieþii. Dincolo de particularitãþile care þin de resursele disponibile
în zonã, de obiceiurile constituite în timp, de normele culturale ºi religioase,
se pot identifica indicatorii cu valoare comparativã în acest domeniu. Ei expri-
mã, în unitãþi fizice, valoric sau procentual, consumul de produse ºi servicii
ale populaþiei. O atenþie aparte se acordã realizãrii unei nutriþii echilibrate cu
evitarea produselor dãunãtoare, în special abuzul de alcool ºi tutun.

2.13. Serviciile pentru populaþie

Dezvoltarea sectorului terþiar reprezintã un criteriu de apreciere a
modernizãrii economiei ºi totodatã, o sursã de îmbunãtãþire a nivelului
calitãþii vieþii. Pentru populaþie prezintã importanþã diversitatea ºi calitatea
serviciilor disponibile, accesibilitatea din punct de vedere material,
apropierea spaþialã, timpul de aºteptare.

2.14. Gospodãria

Dacã familia reprezintã un tip de comunitate umanã, aducând în prim
plan relaþiile sociale dintre membrii acesteia, gospodãria (care doar rareori
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reuneºte pe toþi membrii unei familii, putând fi compusã ºi din persoane apar-
þinând de mai multe familii) priveºte aspectele economice, fiind definitã prin
grupul de persoane care convieþuiesc împreunã pe baza unui buget comun.

Condiþiile materiale ale unei gospodãrii se exprimã prin veniturile cu-
rente, economiile realizate, averea de care dispune, inclusiv bunurile de fo-
losinþã îndelungatã. Experienþa de cercetare atestã dificultatea determinãrii
cu precizie a condiþiilor materiale ale unei gospodãrii. Problemele încep chiar
cu inventarierea veniturilor licite ºi, cu atât mai mult, a celor ilicite ºi cunoaº-
terea economiilor, a averilor de care dispune o gospodãrie. S-ar putea obi-
ecta faptul cã aceste elemente nici nu ar trebui sã ne intereseze. Totuºi, în
determinarea eventualelor ajutoare de la bugetul statului nu pot fi ignorate
toate resursele de care dispune o gospodãrie; astfel, ea poate deveni o
profitoare pe seama contribuþiei celorlalþi. Apoi, în studiile asupra nivelului
de trai ºi a stratificãrii sociale s-a constituit o direcþie de cercetare privitoare
la distribuþia bogãþiei în societate, iar fãrã o determinare precisã acestea
riscã sã fie o sursã de dezinformare. Pentru obiectivele noastre vom lua în
considerare numai înzestrarea gospodãriei cu bunuri de folosinþã îndelun-
gatã, nu numai ca valori medii, ci ºi ca proporþie în totalul gospodãriilor.

2.15. Învãþãmântul

Este recunoscut faptul cã învãþãmântul ºi-a multiplicat atribuþiile:
funcþia generalã de socializare-educare-integrare socialã este completatã
cu una de pregãtire profesionalã. Locul învãþãmântului în cadrul studiilor de
calitate a vieþii priveºte atât determinarea ºanselor de acces la diferite
niveluri ale acestuia, gradul de cuprindere ºi promovabilitate (abandon), cât
ºi nivelul general de educaþie a populaþiei (stocul de învãþãmânt).

2.16. Asistenþa sanitarã

Serviciile de sãnãtate oferite populaþiei, accesul la îngrijirea sãnãtãþii
ºi costul acesteia pe de o parte, mortalitatea pe cauze, bolile de care suferã
populaþia, pe de altã parte, se constituie în indicatori relevanþi ai calitãþii
vieþii. În acord cu principiile enunþate anterior, în sistemul elaborat se va
include doar o parte a acestor indicatori.

2.17. Cultura

Din perspectiva calitãþii vieþii intereseazã accesul populaþiei la culturã,
serviciile de rãspândire a culturii ºi prestaþiile de ordin cultural oferite de
cãtre acestea.
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2.18. Asigurãrile ºi asistenþa socialã

La acest capitol reunim problematica asigurãrilor ºi asistenþei sociale,
având în vedere rolul lor în realizarea unei protecþii sociale pentru toate
categoriile de populaþie, atât pentru populaþia activã, cât ºi pentru grupurile
cele mai defavorizate: copiii orfani ºi abandonaþi, handicapaþii, persoanele
vârstnice.

2.19. Timpul liber

Evaluarea globalã a calitãþii vieþii populaþiei nu se poate dispensa de
luarea în considerare a facilitãþilor existente pentru petrecerea timpului liber,
pentru odihnã ºi recreere.

2.20. Calitatea mediului politic

Virtuþile participative ale mediului politic, de implicare a cetãþeanului în
actul conducerii, respectarea regulilor democratice ale jocului politic
întregesc setul indicatorilor prin care determinãm calitatea vieþii populaþiei.

2.21. Instituþiile de stat ºi ordinea publicã

Între domeniile de operaþionalizare a calitãþii vieþii menþionãm ºi
caracteristicile cadrului legal, respectarea drepturilor ºi libertãþilor umane,
protecþia cetãþenilor faþã de eventualele abuzuri ale funcþionarilor publici,
combaterea manifestãrilor de patologie socialã.
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3. LISTA DE INDICATORI AI CALITÃÞII VIEÞII

Nr.
crt.

Specificaþia Nivel Sursã

0 1 2 3
I. Populaþia

1. Populaþia totalã a României global CNS17

2. Rata anualã de creºtere a numãrului populaþiei
României

global CNS

3. Durata medie a vieþii global CNS
4. Mortalitatea infantilã global, medii

rezid. judeþe
CNS

5 Gradul de îmbãtrânire global,
medii rezid.

CNS

II. Mediul natural
6. Proporþia din populaþia þãrii ce locuieºte în zone

puternic populate
global M. Med18

7. Calitatea condiþiilor naturale
de viaþã (evaluare)

global,
medii rezid.

Anchete ICCV19

III. Aºezãrile umane
8. Proporþia populaþiei urbane global CNS
9. Proporþia localitãþilor electrificate rural CNS

10. Proporþia km strãzi asfaltate în lungime totalã a
strãzilor

urban CNS

11. Dotãrile ºi echipamentul edilitar (evaluare) global,
medii rezid.

Anchete ICCV

12. Suprafaþa spaþiilor verzi la 1.000 locuitori (mp) urban CNS
13. Calitatea transportului de cãlãtori (evaluare) global,

medii rezid.
Anchete ICCV

IV. Locuinþe
14. Suprafaþa locuibilã pe locuitor (mp) global,

medii rezid.
CNS

15. Numãr de persoane ce revin în medie pe o
camerã de locuit

global,
medii rezid.

CNS

16. Consum de energie electricã în sectorul casnic global,
medii rezid.

CNS

17. Proporþia locuinþelor care dispun de instalaþie
de apã potabilã

global,
medii rezid.

CNS

18. Confortul locuinþei (evaluare) global,
medii categ.

Anchete ICCV
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Nr.
crt.

Specificaþia Nivel Sursã

0 1 2 3
V. Mediul social

19. Calitatea relaþiilor sociale (evaluare) global, categ.
de pop.

Anchete ICCV

20. Încrederea în semeni (evaluare) global, categ.
de pop.

Anchete ICCV

21. Numãrul omuciderilor la 100.000 locuitori global CNS
22. Numãrul condamnaþilor prin privare de libertate

la 100.000 locuitori
global M.J.20

23. Proporþia minorilor delincvenþi în grupele de
vârstã respective

global M.J.

VI. Familia
24. Starea de sãnãtate a membrilor de familie

(evaluare)
global Anchete ICCV

25. Starea de mulþumire faþã de situaþia familiei global Anchete ICCV
26. Numãr divorþuri la 1.000 de cãsãtorii global, medii CNS
27. Numãrul copiilor abandonaþi la 1.000 copii sub

vârsta de 16 ani
global MMPS

28 Proporþia familiilor monoparentale global CNS
VII. Persoana

29. Starea de sãnãtate global Anchete ICCV
30. Rata deceselor prin cauze externe (accidente,

violenþã)
global M.S.21

31. Numãr sinucideri la 100.000 locuitori global CNS
32. Starea de mulþumire faþã de viaþa de zi cu zi global Anchete ICCV
33. Securitatea persoanei (evaluare) global Anchete ICCV

VIII. Ocupare
34. Proporþia populaþiei ocupate în total populaþie global CNS
35. Structura populaþiei ocupate pe sectoare de

activitate
global CNS

36. Proporþia ºomajului în totalul forþei de muncã global CNS
37. Securitatea locului de muncã (evaluare) global Anchete ICCV

IX. Calitatea vieþii de muncã
38. Numãrul mediu al orelor de lucru pe

sãptãmânã
global,

ramuri ec.
Anchete ICCV

39. Proporþia celor care lucreazã în schimbul de
noapte

global,
ramuri ec.

CNS

40. Distribuþia salariilor pentru timpul normal de
lucru

global,
ramuri ec.

CNS
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Nr.
crt.

Specificaþia Nivel Sursã

0 1 2 3
41. Proporþia populaþiei ocupate care lucreazã în

condiþii vãtãmãtoare
global MMPS22

42. Numãr zile de grevã la 1.000 salariaþi global MMPS
43. Numãr zile concediu ºi nelucrãtoare pe an global CNS
44. Calitatea condiþiilor de muncã (evaluare) global Anchete ICCV
45. Satisfacþia faþã de muncã global Anchete ICCV

X. Resurse macroeconomice pentru nivelul
de trai

46. Valoarea PIB pe locuitor (lei, $) global CNS
47. Valoarea fondului de consum pe locuitor (lei) global CNS
48. Ponderea în PIB a cheltuielilor de la bugetul de

stat pentru domeniile social ºi cultural
global CNS

XI. Veniturile
49. Distribuþia veniturilor nete lunare pe o persoanã

din gospodãrie:
pânã la 500 lei
500-1.000 lei
1.001-1.500 lei
1.501-2.000 lei
2.001-2.500 lei
2.501-3.000 lei
3.001-4.000 lei
4.001-5.000 lei
5.001-6.000 lei
6.001-8.000 lei
8.001-10.000 lei
peste 10.000 lei

global,
categorii

CNS Anchete
ICCV

50. Veniturile reale pe o persoanã lei global CNS
51. Nivelul veniturilor raportat la necesitãþile

gospodãriei (evaluare)
global,

categorii
Anchete ICCV

XII. Consumul
52. Consumul total pe locuitor (lei) global CNS
53. Structura consumului populaþiei (lei) global CNS
54. Consumul principalelor produse alimentare pe

locuitor (kg): carne (ºi produse din carne), lapte
(ºi produse din lapte), legume, fructe, cereale,
cartofi

global CNS

55. Consumul de calorii pe locuitor global CNS
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Nr.
crt.

Specificaþia Nivel Sursã

0 1 2 3
56. Oferta de produse alimentare (evaluare) global, medii Anchete ICCV
57. Oferta de produse nealimentare (evaluare) global, medii Anchete ICCV

XIII. Serviciile pentru populaþie
58. Structura pe categorii a serviciilor global CNS
59. Calitatea serviciilor pentru populaþie (evaluare) global,

medii rezid.
Anchete ICCV

XIV. Înzestrarea gospodãriei
60. Aparate de radio la 1.000 locuitori global CNS
61. Televizoare la 1.000 locuitori global CNS
62. Frigidere la 1.000 locuitori global CNS
63. Maºini de spãlat rufe la 1.000 locuitori global CNS
64. Autoturisme la 1.000 locuitori global CNS
65. Proporþia locuinþelor cu telefon global CNS
66. Confortul din gospodãrie (evaluare) global Anchete ICCV

XV. Învãþãmântul
67. Proporþia cuprinderii în ºcoli a copiilor de vârstã

ºcolarã
global,

medii rezid.
CNS

68. Stocul de învãþãmânt global CNS
69. Numãrul studenþilor la 10.000 locuitori global CNS
70. Ponderea cheltuielilor pentru învãþãmânt în PIB global CNS
71. Calitatea învãþãmântului (evaluare) global, medii Anchete ICCV

XVI. Asistenþa sanitarã
72. Numãr locuitori la un medic global CNS
73. Paturi de asistenþã medicalã la 1.000 locuitori global CNS
74. Morbiditatea (numãr îmbolnãviri la 1.000

persoane)
global M.S.

75. Ponderea cheltuielilor cu sãnãtatea în PIB global CNS
76. Calitatea asistenþei sanitare (evaluare) global,

medii rezid.
Anchete ICCV

XVII. Cultura
77. Numãr ore de emisie TV pe sãptãmânã global CNS
78. Gradul de acoperire a teritoriului cu transmisie

radio
global CNS

79. Numãr exemplare cãrþi editate anual ce revin
pe un locuitor

global CNS

80. Numãr exemplare ziare ºi reviste ce revin la un
locuitor

global CNS
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Nr.
crt.

Specificaþia Nivel Sursã

0 1 2 3
81. Ponderea cheltuielilor pentru culturã în PIB global CNS
82. Facilitãþi de ordin cultural (evaluare) global,

medii rezid.
Anchete ICCV

XVII. Asigurãri ºi asistenþã socialã
83. Proporþia populaþiei ocupatã cuprinsã în

sistemele de asigurãri sociale
global MMPS

84. Proporþia populaþiei vârstnice beneficiarã de
pensie

global MMPS

85. Proporþia populaþiei beneficiarã de ajutor social global MMPS
86. Proporþia studenþilor care beneficiazã de burse

de stat
global MIS23

87. Proporþia copiilor sub 16 ani cuprinºi în
sistemul alocaþiei de stat

global CNS

88. Ponderea cheltuielilor de asistenþã socialã ºi
familialã în PIB

global CNS

89. Calitatea serviciilor de asistenþã socialã
(evaluare)

global Anchete ICCV

XIX. Timpul liber
90. Numãrul locurilor de cazare turisticã la 100.000

locuitori
global CNS

91. Numãrul orelor de timp liber pe sãptãmânã cupluri
populaþie

Anchete ICCV

92. Cheltuieli de la bugetul de stat pentru odihnã,
tratament, educaþie fizicã, sport, pe locuitor

global CNS

93. Facilitãþi pentru petrecerea timpului liber
(evaluare)

global,
medii rezid.

Anchete ICCV

XX. Mediul politic
94. Procentul participãrii la vot global CNS
95. Proporþia populaþiei adulte încadratã în partide

politice
global

96. Calitatea conducerii societãþii (evaluare) global Anchete ICCV
97. Participarea la luarea deciziilor (evaluare) global Anchete ICCV

XXI. Instituþiile de stat ºi ordinea publicã
96. Proporþia infracþiunilor cu autori cunoscuþi global M.I.24

97. Activitatea instituþiilor administraþiei de stat
(evaluare)

global Anchete ICCV

100. Rezolvarea problemelor populaþiei (evaluare) global Anchete ICCV



4. NOTE BIBLIOGRAFICE ªI ALTE TRIMITERI

1 Platon considera cã omul nu poate acþiona cu bunã ºtiinþã împotriva binelui
sãu. Aristotel admitea însã acest lucru, pe baza evidenþei. Discutarea
problemei fericirii într-un context mai larg, al calitãþii vieþii, permite sesizarea
unor paradoxuri ale orientãrii acþiunii umane: se acorda prioritate obiectivelor
operaþionale în raport cu cele neoperaþionale; mijlocul tinde sã se substituie
scopului; paradoxul Orlson privind blocajul acþiunilor umane (“lasã-l mai bine
pe celãlalt”); motivarea lateralã (cointeresarea); paradoxul prizonierului
(neîncrederea). Vezi Zamfir, Cãtãlin, revista Calitatea Vieþii, nr. 1/1990.

2 Bauer, Raymond (ed.), Social Indicators, The MIT Press, 1965.
3 Galbraith, John Kenneth, A New Industrial State, Haughton Mifflin Company,

Boston, 1967, p. 8.
4 Novak, Stefan, Studia Z metodologii nauk spalecznych, Warsowe, 1985, dupã

Novak, Stefan, Concepte ºi indicatori în cunoaºterea faptului social, TMSS
vol. VIII, Editura Politicã, 1972, p. 154-172.

5 Lazersfeld, P.F.; Rosenberg, M., The Language of Social Research, The Free
Press, New York, 1966.

6 Trebici, Vl., Mica enciclopedie de demografie, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1975, p. 54-55.

7 Zamfir, Cãtãlin, “Indicatori sociali de «stare» ºi indicatori sociali de satisfacþie”,
în Viitorul Social, nr. 3, 1976.

8 Handbook on Social Indicators, United Nations, New York, 1989.
9 O astfel de cercetare comparativã este prezentatã în lucrarea Level of Living

and Inequality in the Nordic Countries, Stockholm, 1984.
10 Revista de statisticã, anul XXXV, 1988, nr. 7, iulie.
11 Mulþumim d-nei Maria Poenaru pentru posibilitatea de a consulta lista de

indicatori întocmitã.
12 Schuessler, K.F.; Fisher, G.A., “Quality of Life Research and Sociology”, în

Annual Review of Sociology, vol. II, 1985.
13 Hankies, Elmer, “Cross-Cultural Quality of Life Research”, în Quality of Life:

Problems of Assessment and Measurement, UNESCO Socio-Economic
Studies, vol. V, 1983.

14 Weiss, Michael I., The Clustering of America, Harpper and Row Publisher
New York, 1988.

15 Bauer, R. (ed.), Social Indicators, 1966.
16 Zamfir, Cãtãlin (coord.), Indicatori ºi surse de variaþie a calitãþii vieþii, Editura

Academiei, Bucureºti, 1984.



262

17 Comisia Naþionalã de Statisticã.
18 Ministerul Mediului.
19 Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii.
20 Ministerul Justiþiei.
21 Ministerul Sãnãtãþii.
22 Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
23 Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei.
24 Ministerul de Interne.



INSTITUTUL NAÞIONAL
DE

CERCETÃRI ECONOMICE

PROBLEME ECONOMICE
NR. 9-10/1991

CENTRUL DE INFORMARE
ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

BUCUREªTI





INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETÃRI ECONOMICE
INSTITUTUL DE FINANÞE, PREÞURI ªI PROBLEME VALUTARE

RESTRUCTURAREA SISTEMULUI
DE PREÞURI ÎN PERIOADA DE TRANZIÞIE

SPRE ECONOMIA DE PIAÞÃ
(NECESITATE, OPORTUNITATE, DIRECÞII)

Autor:
Constantin MARIN

Bucureºti
1991





SUMAR

INTRODUCERE ....................................................................................... 269

CAPITOLUL I
STAREA ACTUALÃ A ECONOMIEI ªI A SISTEMULUI
DE PREÞURI; ELEMENTE DE DIAGNOSTIC..................................... 272

CAPITOLUL II
REDIMENSIONAREA PARAMETRILOR FUNCÞIONALI
AI ECONOMIEI. ACUMULAREA, PROCESUL INVESTIÞIONAL
ªI FORMAREA PREÞURILOR ............................................................ 275
Preþurile ºi procesul investiþional................................................................ 276
Factorii reglatori în economia de piaþã ....................................................... 278

CAPITOLUL III
CREAREA MEDIULUI CONCURENÞIAL ............................................ 281
Demontarea monopolului producãtorului ................................................... 281
Restructurarea raportului de forþe din economie........................................ 284
Autonomizarea ºi atomizarea producãtorilor (ofertei) ................................ 285

• Delimitãri în sfera conducerii ......................................................... 286

• Atomizarea producãtorilor ............................................................. 287

• Privatizarea sectorului public......................................................... 288
Restricþii, disfuncþionalitãþi ºi modalitãþi de eliminare în procesul
demonopolizãrii producþiei ......................................................................... 290

CAPITOLUL IV
NECESITATEA ªI PREMISELE RELANSÃRII PRODUCÞIEI............. 294

CAPITOLUL V
LIBERALIZAREA PREÞURILOR ......................................................... 299
Repere ºi strategii de liberalizare a preþurilor ............................................ 299



268

Liberalizarea treptatã a preþurilor ............................................................... 302
Liberalizarea acceleratã (“ºoc”) a preþurilor ............................................... 305
Acumulãrile concrete ºi stadiul actual al mecanismului formãrii preþurilor .... 307

CONCLUZII .............................................................................................. 311

Lista selectivã a lucrãrilor consultate ........................................................ 314



INTRODUCERE

Definirea rolului ºi contribuþiei preþurilor la parcurgerea perioadei de
tranziþie spre economia de piaþã constituie, pe bunã dreptate, piatra de
încercare a întregului program al angajãrii economiei pe calea restructurãrii
fundamentale.

Prima întrebare care se ridicã este aceea dacã preþurile sunt
susceptibile ele însele de o tranziþie, alãturi de toate celelalte componente
ale mecanismului sau reprezintã un element de frontispiciu care defineºte
tipul de economie.

În funcþie de rolul lor în economie apare apoi întrebarea asupra
momentului transformãrii preþurilor în preþuri libere; dacã acesta trebuie sã
fie începutul sau punctul terminus al tranziþiei; dacã sunt un mijloc de
realizare sau un rezultat al pieþei libere.

Întrebãrile formulate îºi gãsesc rãspunsul, de fapt, un interval al
soluþiilor posibile ºi probabile, prin integrarea în analizã a condiþiilor ºi
caracteristicilor situaþiei iniþiale ºi a obiectivelor asumate, considerate
necesare ºi fezabile într-un anumit orizont de timp.

Din acest punct de vedere este de reþinut cã obiectivul ca “tranziþia la
o economie de piaþã sã se facã în termene cât mai scurte (dar evitând
costuri sociale greu suportabile), concomitent cu depãºirea unei adânci
crize, în condiþiile unui program de protecþie socialã eficace a grupurilor
defavorizate, unui nivel acceptabil de asigurare socialã a întregii colectivitãþi
ºi promovãrii unei politici coerente, care sã asigure creºterea treptatã, dar
efectivã, a standardului de viaþã, a calitãþii vieþii”1 întruneºte elementele unei
largi acceptãri sociale, mai ales cã realizarea sa este conceputã astfel încât
“costurile sociale ale tranziþiei sã fie acoperite, în bunã mãsurã, simultan cu
apariþia lor, în aºa fel încât, chiar în cursul tranziþiei ºi nu ulterior, sã se
atingã un nivel comparabil cu media europeanã la indicatorii sociali de bazã.2

Fãrã îndoialã, formarea liberã a preþurilor reprezintã condiþia
elementarã a existenþei unei economii de piaþã ºi, totodatã, conectarea la
sistemul de semnalizare al pieþei, delimitat de cei doi poli ai sãi: cererea ºi
oferta. Din racordarea la cerinþele pieþei decurg sisteme concordante în
domeniul alocãrii resurselor, al circulaþiei capitalului ºi al forþei de muncã.

                                                          
1 Schiþã privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România, mai 1990, p. 12.
2 Schiþã privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România, mai 1990, p. 12.
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Dar acest lucru reprezintã un obiectiv, o stare spre care economia noastrã
construitã dupã alte canoane, tinde. ªi dacã se ºtie cã obiectivul înfãþiºat
constituie platforma care deschide noi orizonturi, trebuie, de asemenea,
acceptat cã dificultatea de prim ordin constã în realizarea ascensiunii cãtre
aceastã platformã.

Dupã cum se ºtie, piaþa absolut liberã în sensul teoriei clasice nu
existã, iar piaþa strict reglementatã s-a dovedit o eroare.

Trecerea de la o economie rigidã, entropicã, la o economie liberã este
nu numai o problemã de calcul sau de tehnicã, ci, mult mai important, este
un proces social amplu ºi profund, având în centru redefinirea omului ºi a
destinului sãu.

Mai mult, dacã achiziþiile conceptuale, calculele ºi tehnicile sunt
importante, aceasta se datoreazã ºi faptului cã ele trebuie sã aibã în vedere
ºi ritmurile în care procesele declanºate se pot desfãºura, mai exact,
diferenþele de ritm întrucât, se ºtie, viteza celei mai lente dintre
componentele sale. Iar ruperea de viteza naturalã presupune intervenþii de
redistribuire a resurselor ºi eforturilor cãtre zona retardatarã.

Teoria concurenþei perfecte concepe piaþa liberã ca un mediu în care:
− cererea ºi oferta sunt atomizate ºi fluide, asociate unor producãtori

unor producãtori ºi consumatori independenþi;
− participanþii la schimb deþin o deplinã cunoaºtere a cererii ºi ofertei

(transparenþa);
− se asigurã migraþia liberã a capitalurilor.
Raportându-ne la un cadru ideal ca acesta, nu avem pretenþia de a-i

viza materializarea, ci numai de a creiona direcþiile de miºcare ale
organismului economic spre obiectivul propus.

În spiritul celor de mai sus, se pune problema de a obþine fluidizarea
ºi atomizarea cererii ºi a ofertei, deci în ce ritm ºi cu ce mijloace se poate
ajunge în acest stadiu care presupune nu numai producãtori ºi cumpãrãtori
independenþi. ªi, desigur, se ridicã întrebarea dacã acest lucru se poate
realiza în condiþiile preponderenþei proprietãþii de stat ºi ale monopolului
producãtorului, mai ales cã acesta din urmã nu este strict dependent de
proprietatea de stat.

Privatizarea, la rândul ei, se poate desfãºura în ritmuri diferite, în
funcþie de formula adoptatã, iar aceasta nu poate fi strãinã de exigenþele
obþinerii participãrii afective a membrilor comunitãþii la procesul transformãrii.

În condiþiile unei penurii accentuate ºi generalizate pe piaþã, prima
reacþie a preþurilor formate liber va fi aceea de creºtere explozivã, mai ales
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cã, în ultima vreme, tensiunea costuri-preþuri s-a accentuat. Ca urmare,
trebuie sã ajungem la estimãri fiabile în legãturã cu intervalul de timp
necesar în care oferta va reacþiona prin creºtere ºi diversificare, pentru a
resorbi componenta raritate din nivelul preþurilor, întrucât prelungirea în timp
a unei asemenea stãri poate periclita echilibrul social ºi, în primul rând,
poate zdruncina încrederea în muncã a oamenilor. Iar dacã avem în vedere
diferenþierea extraordinarã a veniturilor ºi masa mare a celor cu venituri
mici, putem intui o perspectivã dramaticã ºi eforturi de redistribuire pentru
care vor fi necesare mijloace pe care o economie slãbitã nu le poate
asigura. Situaþia se complicã dacã þinem seama de creºterea salariilor,
asociatã unor scãderi ale producþiei (mai ales fizice) ºi de existenþa unor
importante economii la populaþie. Drumul spre piaþa liberã trece în mod
necesar prin zona accidentatã a structurilor economice, cea a producþiei
fiind de primã importanþã.

Mai întâi, se impune trecerea de la o economie de volum la una de
consum. Aceasta presupune creºterea ponderii producþiei de bunuri de
consum. Apoi este necesarã creºterea ponderii produselor manufacturate ºi
reducerea energointensivitãþii ºi materialintensivitãþii.

Se impune, totodatã, crearea structurilor necesare asigurãrii unei
circulaþii reale ºi viabile a forþei de muncã pentru evitarea ºomajului masiv ºi
stagnant. Toate acestea antreneazã un proces investiþional ºi implicã
factorul timp (ritm ºi duratã).

Putem conchide cã diacronia pieþei în economia româneascã este
legatã ºi condiþionatã de sincronia proceselor declanºate.

În domeniul preþurilor, în concordanþã cu obiectivele strategiei de
tranziþie la economia de piaþã, trebuie sã aibã în vedere mãsurile ºi acþiunile
întreprinse sau preconizate privind:

− nivelul ºi sistemul preþurilor;
− crearea mediului concurenþial.
ªi, prin valorificarea rezultatelor ºi noilor stãri, formularea deciziei cu

privire la liberalizarea preþurilor, la modalitãþile de înfãptuire ºi cadrul
normativ al acestui proces, insistãm asupra necesitãþii observãrii atente ºi
stimulãrii creãrii cadrului concurenþial, singurul în mãsurã sã evite fluctuaþiile
ºi oscilaþiile primejdioase ale nivelului preþurilor. Aceasta constituie premisa
indispensabilã nu numai a minimizãrii costurilor sociale, ci ºi a repartizãrii ºi
suportãrii echitabile a acestora în societate.

Cele ce urmeazã se doresc o modestã contribuþie în acest spirit, la
semnalarea problematicii complexe a procesului tranziþiei.



CAPITOLUL I

STAREA ACTUALÃ A ECONOMIEI ªI A SISTEMULUI
DE PREÞURI; ELEMENTE DE DIAGNOSTIC

Apelând la termenii limbajului medical deja adoptaþi în domeniul
economic, nu spunem o noutate afirmând cã economia româneascã este
bolnavã ºi are nevoie de o terapie pentru a-ºi redobândi funcþionalitatea.
Dar, maladia este una geneticã ºi terapia aplicatã nu poate fi una obiºnuitã,
ci este vorba de un implant, de fapt, de reimplantarea genei concurenþei
extirpate anterior, o datã cu vigoarea regeneratoare. Nu poate fi trecutã însã
cu vederea starea pacientului ºi, întrebarea dacã el rezistã operaþiei sau
trebuie supus unei prealabile fortificãri, trebuie privitã cu seriozitate, întrucât
nu ºtim dacã intervenþia rezolvã în acelaºi timp ºi criza funcþionalã (nelegatã
strict de tipul de economie) ºi criza sa structuralã… Oricum, în spiritul
deontologiei specifice, formula terapeuticã trebuie sã respecte principiul
hipocratic de a nu face rãu, sã fie, aºadar, adecvatã pacientului ºi stãrii
sale.

Privitã din perspectiva sistemului de preþuri ºi a complexitãþii relaþiilor
care se creeazã în acest plan, economia noastrã dezvãluie existenþa unor
puncte de conflict generatoare de disfuncþionalitãþi profunde între care
enumerãm:

− un sistem administrativ de alocare a resurselor lipsit de contactul
cu piaþa ºi impulsurile acesteia;

− monopolul generalizat al producãtorului, cu consecinþe directe în:
• diversificarea redusã a valorilor de întrebuinþare (utilitãþilor)

produse;
• lipsa impulsului real pentru asigurarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii;
• dezechilibre structurale între producþie ºi nevoi;

− penuria generalizatã ºi cronicã de mãrfuri, concomitentã cu o
subutilizare a capacitãþilor de producþie;

− deficitul aparent de forþã de muncã, generat de tehnologiile
învechite ºi ritmul redus al creºterii productivitãþii muncii;

− funcþionarea unor mecanisme administrativ-financiare cu intenþia
de estompare ºi dezechilibrelor, între care:
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• subvenþionarea unor unitãþi, activitãþi ºi produse cu pierderi,
concomitent cu existenþa unor rentabilitãþi exagerate în alte
unitãþi, activitãþi (ramuri) etc.;

• mecanisme încruciºate de compensare a influenþelor din import,
export, producþia internã ºi subvenþionarea comerþului exterior;

− dependenþa de piaþa mondialã în asigurarea nivelului de
funcþionare a proceselor productive;

− excesul apãsãtor al disponibilitãþilor bãneºti ale populaþiei,
accentuat, în ultima perioadã, prin creºterea veniturilor fãrã un
echivalent corespunzãtor în bunuri de consum ºi servicii;

− existenþa unui sistem de preþuri excesiv centralizat, rigid în timp,
care conþine numeroase deformãri insensibile la dinamica pieþei,
“croit” pentru o gestiune centralizatã a economiei.

La rândul lor, preþurile reflectã ºi susþin complexul economic
istoriceºte constituit, evidenþiind:

− modul de formare a costurilor naþionale, rezultat din sistemul
specific de alocare a resurselor în care sunt de observat:
• consumuri exagerate de materiale, combustibil, energie ºi

manoperã (gabarite mari, extracþia ºi prelucrarea unor materii
prime cu conþinut util redus);

• randamente scãzute la prelucrare, determinate de tehnologiile
necompetitive ºi calitatea necorespunzãtoare a inputurilor;

• utilizarea insuficientã a capacitãþilor de producþie ºi
supradimensionarea valorilor de investiþii;

− structurile administrativ-funcþionale care gestioneazã acest sistem
ºi funcþiile acestora cu:
• verigile intermediare generatoare de costuri fãrã efecte utile;
• fragmentarea proceselor tehnologice pe un numãr mare de

trepte administrative în sistemul cooperãrii ºi specializãrii în
producþie, cu influenþã asupra stratificãrilor de acumulãri în
costuri;

• suspendarea autonomiei unitãþilor în optimizarea factorilor de
producþie ºi implementarea de tehnologii competitive;

− procesul formãrii ºi repartizãrii venitului naþional exprimând
conexiunea dintre sistemul de preþuri ºi cel financiar prin:
• categorii de preþuri care îºi diferenþiazã nivelul fãrã legãturã cu

costul normal al circuitului produsului (producþie, livrare);
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• nivel rigid, pe perioade mari, al preþurilor;
• mãrimea ratei rentabilitãþii stabilitã fãrã legãturã cu factorii

determinanþi, precum capitalul, dobândã etc.;
• necuprinderea în costuri a unor cheltuieli justificate, în prezent,

parþial suportate de la buget (geologice) sau ignorate
(ecologice);

− subevaluarea majoritãþii importurilor ca urmare a aplicãrii unor
metodologii ºi cursuri ale monedei naþionale, diferenþiate ºi
artificiale:
• susþinerea diferenþelor dintre preþul intern de export ºi cel

încasat efectiv efectiv pe baza cursului valutar la o serie de
produse;

• menþinerea îndelungatã a preþurilor interne ale materiilor prime
importate.

*
* *

Cele de mai sus, caracterizând starea iniþialã a economiei ºi preþurilor
(ianuarie 1990) îºi pãstreazã în cea mai mare parte, valabilitatea. Între timp,
a apãrut un sistem al liberei iniþiative fãrã un impact pozitiv deosebit asupra
pieþei, el vizând cu precãdere domeniul speculativ ºi s-au fãcut primii paºi
spre descentralizarea economiei ºi autonomizarea agenþilor economici.
Includem aici mãsurile din agriculturã (inclusiv în privinþa preþurilor) ºi
simplificarea sistemului administrativ.

Un pas semnificativ îl constituie aplicarea Legii nr. 15/ 1990, privind
reorganizarea unitãþilor economice de stat cu regii autonome ºi societãþi
comerciale.

Dar, pe fond, germinaþia noilor structuri a început o datã cu Revoluþia
ºi ea îºi urmeazã cursul. Este important, de aceea, cum se pregãteºte
terenul în care ele vor rãsãri.



CAPITOLUL II

REDIMENSIONAREA PARAMETRILOR FUNCÞIONALI
AI ECONOMIEI. ACUMULAREA, PROCESUL

INVESTIÞIONAL ªI FORMAREA PREÞURILOR

Preþurilor poartã amprenta puternicã a parametrilor funcþionali ai
economiei în care acþioneazã. Nivelul ºi structura acestora reflectã structura
pe ramuri ºi orientarea producþiei, precum ºi viteza ºi ritmurile fluxurilor
economice.

Economiile planificate s-au dezvoltat, pe toatã perioada existenþei lor,
în condiþiile aplicãrii rigide a “cerinþelor” legii dezvoltãrii cu precãdere a
producþiei mijloacelor de producþie ºi, în cadrul sãu, a mijloacelor de
producþie pentru producþia de mijloace de producþie. Au rezultat economii de
volum al cãror contact cu cerinþele de consum a devenit din ce în ce mai
slab. Structura producþiei a cãpãtat o alurã piramidalã în care vîrful a fost
ocupat de producþia bunurilor de consum. Aceasta nu a mai dispus în acest
fel de spaþiul necesar diversificãrii calitative ºi sortimentale, în timp ce baza
piramidei – producþia de mijloace de producþie – a interzis fluxurile bilaterale
cu piaþa externã, rezultând, ca urmare, utilaje scumpe, în continuu regres
faþã de performanþele tehnologiilor concurenþei. La costurile mari transferate
se adaugã potenþialul redus de creºtere a productivitãþii muncii la utilizator,
aºadar, presiuni concertate de creºtere a costurilor.

În acelaºi sens s-au conjugat ºi efectele repartizãrii teritoriale a
forþelor de producþie ºi ale dezvoltãrii specializãrii ºi cooperãrii în producþie,
prin care au crescut artificial numãrul de verigi ale proceselor productive ca
ºi distanþele fizice dintre ele, în condiþiile unei infrastructuri deficitare. În
planul costurilor, acestea s-au materializat în stratificãri de acumulãri în
avalanºã. Rata ridicatã a acumulãrii pe termen lung a susþinut economia de
volum ºi a determinat ºi menþinut un nivel ridicat al cheltuielilor materiale în
produsul social. Întrucât acumularea este asociatã ºi determinã procesul
investiþional, ea alimenteazã în egalã mãsurã efectele pozitive ºi negative
ale acestuia. (Pot fi invocate, în acest context, efectele rezultate din
creºterea duratelor de finalizare a obiectivelor de investiþii, risipa ºi fronturile
largi de activitate).
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Scenariile privind tranziþia “pornesc de la premisa reducerii ratei
acumulãrii de la 30-35 la sutã din PIB, cât a fost în perioada anterioarã, la
23-24 la sutã, concomitent cu o creºtere a eficienþei acumulãrii prin
retehnologizare ºi schimbarea structurii investiþiilor”.1 Aceastã orientare
echivaleazã cu o modificare a parametrilor funcþionali ai economiei.

Evaluarea efectelor sale presupune o abordare diferenþiatã în funcþie
de timp. Avem de-a face, în prima fazã, cu o reducere (cãdere) a ritmurilor
proceselor productive, simultan cu creºterea consumului individual. Aceastã
fazã coincide, în plan real, cu starea de dezechilibru material-valoric accen-
tuat al economiei. Se va înregistra o creºtere suplimentarã a disponibilului
bãnesc la populaþie ºi, prin urmare, o accentuare a presiunii inflaþioniste.

În acelaºi timp, sunt de aºteptat efecte pozitive, mai intense pe
termen lung, decurgând din redimensionarea procesului investiþional.

Preþurile ºi procesul investiþional

Citindu-l pe Schumpeter care afirmã cã “evoluþia capitalistã produce o
tendinþã pe termen lung (sau secularã) care constã în scãderea preþurilor”2,
Bertrand de Jouvenel aratã cã aceastã idee se susþine pe întreaga
experienþã a secolului al XIX-lea, marcatã printr-o tendinþã secularã de
scãdere subiacentã unor alternanþe de urcare ºi scãdere.

Mecanismul descris are ca punct sensibil, de impuls, investiþiile în
ansamblul sistemului echilibrului material ºi bãnesc ºi al raportului cerere-
ofertã care, în economia de piaþã este dominant, guvernîndu-l ºi pe primul,
subliniem componenta materialã care delimiteazã planul în care ele pot fi
tratate astfel ºi care îºi are specificitatea în teoria cantitativã a banilor.

Investiþiile, sau mai precis, cheltuiala fãcutã pentru a le întreprinde,
devin principiu imediat al scumpirii generale. Creditele de care au nevoie în
acest scop întreprinzãtorii sporesc cererea de factori de investiþie în toate
sectoarele, inclusiv în cele îndreptate direct cãtre consum ºi determinã
creºterea preþurilor ºi, implicit, a costurilor. În acelaºi timp, se desprinde un
al doilea palier al escaladãrii, prin creºterea cererii de consum generatã de
un supliment de cheltuieli de consum apãrut, practic, la fel de rapid ca ºi
suplimentul de cheltuieli de producþie, prin distribuirea de venituri fãrã
contrapondere în sectoarele producþiei pentru consum.

                                                          
1 Schiþã privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România, mai 1990, p. 12.
2 Schumpeter, Joseph, Business Cycles, New York, McGraw Hill, 1939, vol. II, p. 465,

dupã De Jouvenel, Bertrand, Progresul în om, Bucureºti, Editura Politicã, 1983, p. 253.
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Atunci când elanul cheltuielilor de investiþii scade sau este frânat,
urmeazã o fazã a scãderii preþurilor, iar acest fenomen este explicat prin
dispariþia influenþelor de scumpire (creºterea cererii de factori, distribuirea
de venituri ºi absenþa contraponderii în produse pentru consum), care lasã
loc influenþelor pentru cea mai bunã piaþã, exercitate de investiþiile care au
fost realizate. Din aceastã cauzã, scãderea preþurilor în aceastã fazã
recesivã a ciclului este mai pronunþatã decât creºterea din perioada de
expansiune, ceea ce asigurã scãderea secularã.

Este vorba, în fapt, de un ciclu în doi timpi, în care primul este
favorabil creºterii preþurilor ºi majorãrii veniturilor emanînd din producþie, iar
cel de-al doilea este propice scãderii preþurilor ºi creºterii puterii de
cumpãrare a celor cu venituri fixe precum ºi economisirii. Autorul explicã
reluarea ciclului în timpul I prin preocuparea justã privind folosirea forþei de
muncã, proces care duce la eliminarea celui de-al doilea dezechilibru (dintre
ofertã ºi venituri). Trebuie sã observãm însã cã în aceastã perioadã s-au
creat ºi resursele necesare – prin economisire.

În ceea ce ne priveºte, rãmâne totuºi de gãsit un rãspuns satisfãcãtor
cel puþin la întrebarea legatã de punctul iniþial al reluãrii expansiunii, întrucât
scãderea preþurilor nu este, se ºtie, un factor incitant pentru investiþii.
Excesul de forþã de muncã apãrut prin creºtere naturalã ºi prin reducerea
ritmului investiþiilor poate fi absorbit în producþie. Dacã acest lucru nu se
întâmplã, situaþia nu este propice creºterii veniturilor ºi accentuãrii
economisirii. Nu este, de asemenea, propice nici creºterea cererii solvabile
ºi sunt greu de explicat chiar modificãrile sale structurale ºi calitative.

Ar putea fi luat în considerare faptul cã – aºa cum afirmã autorul –
“cheltuiala pentru investiþii devine din chiar momentul lansãrii sale, un prin-
cipiu imediat al scumpirii generale” ºi, deci,anticipeazã eficienþa. Aceastã
ipotezã face necesar un garant, aºa cum, negând-o, ar lipsi impulsul iniþial
sau, ca sã nu ne îndepãrtãm de la terminologia lui Schumpeter, forþa de
declanºare a impulsului pe care, în viziunea lui, o reprezintã înseºi
investiþiile. ªi într-un caz ºi în celãlalt, s-ar putea avansa ideea implicãrii
unui factor exogen, ºi acesta nu poate fi decât statul. El poate întrerupe o
fazã a ciclului ºi aceasta ar fi o imixtiune plinã de riscuri cu angajãri ale
cãrei limite nu se pot cunoaºte, sau poate asista ºi ajuta reluarea ciclului
printr-o infuzie de investiþii, sau numai prin garanþii în acest sens.

Ciclul, mai mult intuit decât demonstrat, nu poate fi negat cel puþin în
ceea ce priveºte efectele inflaþioniste ale procesului investiþional.

În acest sens, pledeazã ºi experienþa perioadei postbelice care
consemneazã tendinþa de creºtere a preþurilor, însã procesul scumpirii a
fost vreme îndelungatã moderat.
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Tendinþa secularã nu poate fi explicatã numai prin ciclul investiþional,
pentru cã, în acest caz, nu ar putea fi înþelese creºterile nominale de preþuri
fãrã ca puterea de cumpãrare sã scadã, mai ales atunci când ne referim
numai la bunuri. Va trebui sã facem apel ºi la dinamica altor preþuri a unor
preþuri specifice, cum sunt salariul ºi moneda (cãreia i se asociazã dobânda
ºi puterea de cumpãrare). În acest triunghi (preþuri-salarii-monedã) pare mai
uºor de explicat aceastã tendinþã ºi, în acest context, ne amintim ceea ce
spunea, cu mult înainte, William Petty: dacã omul va obþine douã uncii de
argint cu acelaºi efort cu care înainte obþine una, grâul va fi tot atât de ieftin
la preþul de 10 ºilingi un bushel, cum era înainte la preþul de 5 ºilingi un
bushel.1

Factorii reglatori în economia de piaþã

În condiþiile descentralizãrii economiei ºi pluralismului formelor de
proprietate, posibilitatea determinãrii directe ºi a impunerii ratei acumulãrii
de sus în jos se diminueazã. Se diminueazã, de asemenea, posibilitatea de
a controla structura producþiei. Centrul de comandã macroeconomic îºi
redefineºte rolul ºi va utiliza alte pârghii. El trebuie sã adopte un alt mod de
abordare a problematicii legate de repartizarea producþiei ºi orientarea
structurii acesteia.

Dupã Hayek, deformarea structurii producþiei este determinatã de o
proastã ajustare a preþurilor relative. În economia de piaþã, repartiþia
resurselor ar trebui sã fie ghidatã în mod firesc de cãtre rata dobânzii.

Structura producþiei ºi mai ales numãrul stadiilor dintre producþia cea
mai îndepãrtatã de consumator ºi producþia finalã de bunuri de consum ar
trebui sã fie determinate prin deciziile luate în privinþa repartizãrii veniturilor
între economisire ºi consum.

Creºterea economiilor ar trebui sã antreneze o scãdere a ratei
dobânzii ºi, în consecinþã, o creºtere a investiþiilor în producþia de mijloace
de producþie. Dar, extinderea procesului de producþie se poate produce, de
asemenea, în cazul în care expansiunea creditului bancar înlocuieºte
economisirea spontanã. Într-adevãr, dat fiind cã oferta de credit este relativ
suplã, bãncile pot crea condiþii de împrumut facile. Ele o fac pentru cã nu au
interesul sã menþinã echilibrul între oferta de credit ºi economisire.
Dimpotrivã, concurenþa în sânul sistemului bancar le incitã mai degrabã sã

                                                          
1 Citat dupã Economia politicã a formaþiunilor presocialiste, Bucureºti, Editura Didacticã

ºi Pedagogicã, 1987.
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provoace expansiunea sau contracþia creditului, sau chiar dacã menþinerea
echilibrului între rata monetarã ºi rata naturalã (rata dobânzii care
corespunde echilibrului între cererea de capital ºi oferta de economii) se
dovedeºte din punct de vedere tehnic foarte dificilã.

Intervenþia bãncilor care încãlzesc ajustarea naturalã crescând oferta
de credit fãrã creºterea corespunzãtoare a economisirii, se traduce printr-o
scãdere a ratei dobânzii. Aceasta incitã antreprenorii sã creascã investiþiile
în capital fix. Cererea totalã de bunuri de producþie creºte în raport cu
cererea de bunuri de consum ºi, în consecinþã, preþurile bunurilor de
producþie cresc în raport cu preþurile bunurilor de consum. Argumentul se
bazeazã pe ipoteza cã existã o întârziere a consumului faþã de salarii: în
ciuda creºterilor de venituri create prin investiþii suplimentare, cererea de
bunuri de consum nu creºte imediat ºi, în acest stadiu, cel puþin preþurile
bunurilor de consum nu cresc. Sã reþinem cã Hicks considerã acest tip de
defazare puþin probabil ºi propune sã fie înlocuitã cu alta: întârzierea
salariilor nominale în raport cu echilibrul dintre oferta ºi cererea pe piaþa
muncii.

Aceasta va da loc fenomenului pe care Hayek îl considerã esenþial,
adicã drept consecinþã a unei expansiuni, preþurile unor bunuri de producþie
vor creºte mai mult decât altele.

Schimbarea preþurilor relative dureazã toatã perioada boomului ºi
influenþeazã structura producþiei. Produsele sunt dirijate spre stadii de
producþie mai depãrtate de consumator, necesitând metode de producþie
mai capitalizante, mai lungi. Astfel spus, producþia de bunuri de consum
cere pe unitate mai mult capital. Ca urmare, oferta de bunuri de consum va
fi diminuatã, ceea ce va antrena o economisire forþatã. Consumatorii care n-
au sancþionat, în structura producþiei, schimbãrile provocate de rata
dobânzii “artificialã” vor fi incapabili sã-ºi realizeze intenþiile de consum,
pentru cã vor fi mai puþine bunuri disponibile. Dacã extinderea metodelor de
producþie ar fi fost precedatã de o creºtere a economiilor, stocurile de bunuri
de consum ar fi putut sã se acumuleze ºi sã fie vândute dupã ce ultimele
produse ale vechiului proces de producþie ajung pe piaþã. Dar nu este cazul.
Într-o anumitã perioadã, bãncile pot compensa creºterea cererii de bunuri
de consum printr-o creºtere adecvatã a creditelor dincolo de un prag impus
de legile în vigoare ºi riscul unei deprecieri rapide a monedei, ba chiar o
prãbuºire completã a sistemului monetar; ele vor fi obligate s-o stopeze.

Cu cât aceasta se va face mai târziu, cu atât consecinþele vor fi mai
grave. Faþã de creºterea cererii de bunuri de consum, sistemul preþurilor
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relative va trebui sã se schimbe, preþurile bunurilor de consum crescând în
raport cu preþurile bunurilor de producþie. Scãderea salariilor reale care
decurge din aceasta va incita întreprinzãtorii sã schimbe proporþia
capitalului ºi a muncii în favoarea celei din urmã.

Unele investiþii care erau profitabile pânã atunci nu vor mai fi. Devine
necesarã întoarcerea la metode de producþie mai scurte, mai puþin capital-
intensive. Noul capital care a fost investit într-un echipament adaptat numai
unor procese lungi va fi pierdut. Este ceea ce se cheamã o crizã
economicã. Depresiunea care o urmeazã este un proces de adaptare a
aparatului de producþie.

Dupã un anumit timp, o scãdere a veniturilor în industria bunurilor de
investiþii va conduce, printr-o scãdere a preþurilor bunurilor de consum, la o
creºtere a salariului real ºi la o scãdere a profiturilor în industria
producãtoare de bunuri de consum.

Substituþia capitalului cu munca va fi din nou capitalizantã. Costul
ridicat al muncii va incita întreprinzãtorii sã introducã echipamente
permiþând sã economiseascã mâna de lucru. Miºcarea ascendentã va
reîncepe.

Contrar celor ce cautã cauzele ciclului în excesul economisirii, Hayek
considerã cã trebuie cãutate în suprainvestirea în raport cu oferta
disponibilã de economii.

El aratã cã, în anumite condiþii, creºterea cererii de bunuri de consum
poate provoca o diminuare mai degrabã decât o creºtere a cererii de bunuri
de investiþii.



CAPITOLUL III

CREAREA MEDIULUI CONCURENÞIAL

Demontarea monopolului producãtorului

Nivelul ºi dinamica preþurilor sunt dependente de raportul cerere-
ofertã, în general, dar ºi de configuraþia structuralã a factorilor pieþei.

Gradul înalt de monopolizare a producþiei constituie un element de
pondere în influenþarea ºi menþinerea unui nivel ridicat al preþurilor, în
favorizarea unor oscilaþii artificiale. Prevenirea acestora, crearea mediului
concurenþial, impun eliminarea monopolului producãtorului, stare care în
economie rezultã, în primul rând, prin atomizarea ºi autonomizarea
simultanã a producãtorilor.

Este posibilã ºi necesarã în actualele împrejurãri ºi conjugarea proce-
sului de adaptare a agenþilor economici cu mãsuri de intervenþie statalã prin
implicarea unor mecanisme administrative în menþinerea echilibrului global
al raportului cerere-ofertã ºi diversificarea surselor de aprovizionare.

Se întrevãd cel puþin urmãtoarele cãi de atingere a acestui obiectiv:
− utilizarea comenzilor de stat impune prudenþã atãt cantitativ-struc-

tural, cât ºi în timp. În primul rând, un nivel al acestora aproape de
capacitatea de producþie integralã ar putea substitui acest instrument
planului de producþie utilizat în anii precedenþi. Acelaºi rezultat ar fi
obþinut ºi în cazul instituirii sale pentru toate sau pentru un numãr
foarte mare de produse. În al doilea rând, prelungirea în timp a
utilizãrii comenzilor de stat ar conduce la ecranarea în continuare, a
producãtorilor în faþa semnalelor pieþei ºi la perpetuarea situaþiei de
pânã acum. În al doilea rând, prelungirea în timp a utilizãrii comenzilor
de stat ar conduce la ecranarea în continuare, a producãtorilor în faþa
semnalelor pieþei ºi la perpetuarea situaþiei de pânã acum. În al treilea
rând, este necesarã evitarea asocierii lor unor produse care nu sunt
necesare, uzate moral, obþinute în condiþii iremediabile din punctul de
vedere al nivelului eficienþei, al producþiei în sine.
Fãrâmiþarea “coloºilor” industriali despre care se vorbeºte mult nu

poate fi conceputã ca scop în sine, ca pulverizare artificialã unor structuri
constituite. Acest lucru se poate realiza în procesul restucturãrii industriei al
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regîndirii ºi remodelãrii profilului de fabricaþie, o datã cu confruntarea, pe
terenul profitabilitãþii, cu cerinþele pieþei interne ºi externe. Comenzile de stat
ar putea avea în vedere susþinerea punctelor nevralgice ale lanþului
economic. Criteriile de identificare a acestora sunt efectul de antrenare ºi
interesul direct al statului.

În virtutea efectului de antrenare se dovedesc a intra în sfera
comenzilor de stat sectoarele producãtoare de materii prime ºi energie.
Interesul direct al statului este implicat în sectoarele rãmase în proprietatea
sa, apãrarea naþionalã, securitatea alimentarã ºi importul în unele cazuri.
Toate acestea sunt valabile în condiþiile în care comenzile de stat sunt
vãzute ca un mijloc de asigurare a stabilitãþii producþiei. Limitat în timp ºi
volum, ele îºi pot asuma, dupã pãrerea noastrã, ºi rolul de gestionare a
unor resurse deficitare, deºi acesta este însoþit de denaturãri ºi corupþie,
aºa cum avertizeazã specialiºtii.1

Prelungirea cãtre stadiile de prelucrare superioarã a utilizãrii acestui
instrument înseamnã blocarea procesului diversificãrii ºi perpetuarea lipsei
de mobilitate a producþiei. De asemenea, domenii sensibile ale asigurãrii
unor condiþii elementare de viaþã ar putea intra în sfera comenzilor de stat.
Avem în vedere în acest sens, construcþia de locuinþe ieftine.

În aceastã perioadã este utilã implicarea comenzilor de stat în
stabilizarea pieþei interne care este ºi va fi supusã ºi în continuare unor mari
fluctuaþii generate de orientarea puternicã spre export a producþiei în
condiþiile în care nivelul acesteia rãmâne încã sub cel din anii anteriori.

− echilibrarea cererii prin import. Implicarea importului în stabilizarea
pieþei interne ºi a preþurilor impune un tratament diferenþiat ºi soluþii
elastice, în raport cu influenþa asupra balanþei comerciale, cu
obiectivele politicii valutare ºi nu în ultimul rând, cu specificul ramurii
sau întreprinderii ºi cu destinaþia produselor. Acest lucru s-ar putea
realiza practic, în primul rând, prin mecanismele guvernamental-
administrative. Se naºte de aici riscul perpetuãrii centralismului ºi a
tensiunii birocratice, pe lângã faptul cã aceastã presupune
conservarea puterii centrului asupra disponibilitãþilor ºi încasãrilor
valutare. Este posibilã, în al doilea rând, descentralizarea importului ºi
a întregii activitãþi de comerþ exterior în contextul relaxãrii ºi
demontãrii monopolului valutar al statului. Pe aceastã cale se
realizeazã simultan, pentru fiecare agent economic, diversificarea

                                                          
1 Camdessus, M., Cuvânt la Institutul Regal de Probleme Internaþionale de la Londra, cf.

Agenþiei de presã pentru lumea a treia - IPS, preluatã de Rompres, 17 august 1990.
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surselor de aprovizionare ºi accelerarea cursei spre calitate. O
asemenea deschidere însã, pune corelativ problema protejãrii
producþiei naþionale ºi a intereselor statului care nu poate fi eliminatã
integral – cel puþin pentru o anumitã perioadã de timp – din
gestionarea resurselor valutare.
Devine necesarã, în al treilea rând, implicarea statului în asigurarea

viabilitãþii acelor activitãþi ºi întreprinderi care nu prezintã interes pentru
iniþiativa particularã preocupatã precumpãnitor de profitabilitate, chiar prin
susþinere valutarã

În ansamblu, cele trei modalitãþi pot constitui componentele unei
reþete politice de reglaj fin prin politica valutarã ºi cea vamalã. Se impune
însã atenþie în legãturã cu orientarea efortului valutar prin prisma proporþiei
import pentru producþie – investiþii – import pentru consum, întrucât acesta
poate genera datorie externã fãrã surse de rambursare, dupã cum poate
produce distorsiuni în procesul reorientãrii structurii economiei (industriei,
mai ales) în consens cu cerinþele eficienþei reale. Este evident cã susþinerea
unui nivel ridicat al consumului neproductiv prin import nu este calea cea
mai potrivitã de fortificarea a economiei naþionale.

În aceastã perioadã, recurgerea la acest mijloc impune prudenþã ºi, în
mod necesar limitarea în timp ºi volum. Perioada scursã din acest an nu
oferã motive de satisfacþie din acest punct de vedere;

− stimularea liberei iniþiative poate îndeplini un rol semnificativ în acest
proces în mãsura în care orienteazã capitalurile spre activitatea pro-
ductivã. Pe termen lung, libera iniþiativã conduce la abundenþã ºi diver-
sificare. Pe termen scurt, ea poate genera fenomene negative prin
orientarea spre domenii speculative a capitalurilor disponibile. De
aceea, se impune ca regimul facilitãþilor acordate întreprinzãtorilor parti-
culari sã aibã o compartimentare diferenþiatã conform acestui criteriu.
Experienþa perioadei parcurse confirmã aceste temeri la noi în þarã.

Fenomenul este prezent ºi în þãrile vecine aflate în procesul transformãrilor1.
Orientarea preponderentã spre comercializare a liberei iniþiative determinã
numai lungirea artificialã a circuitului produselor în sfera distribuþiei ºi
creºterea accentuatã, pe aceastã bazã, a preþurilor. Avem de-a face cu un
transfer de resurse, cu o deturnare chiar, unele dintre acestea, în condiþiile
unui comportament investiþional incoerent al posesorilor, amplificînd consumul
neproductiv ºi risipa. Chiar ºi atunci când au ca obiect producþia, întreprin-
derile particulare pot acþiona perioade lungi de timp în condiþii de monopol.

                                                          
1 Putere-bani-marfã. Economia sovieticã vãzutã de un om de ºtiinþã american. Discuþie

cu Padma Desai, în Temps nouveaux, nr. 38 ºi nr. 39/1989, p. 22-23.
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Problemele care se pun în aceastã perioadã în legãturã cu deschi-
derea drumurilor liberei iniþiative nu sunt cele legate de numãrul de lucrãtori,
care pot fi angajaþi (existã, în economiile occidentale dezvoltate, ramuri care
îºi realizeazã producþia preponderent în întreprinderi, cu mai puþin de 50 de
lucrãtori), ci de mãrimea capitalului care poate fi mobilizat, cãile ºi sursele
de atragere a acestuia. Desigur, pot exista ºi situaþii în care proiectele sunt
disproporþionat de mari ºi de complexe în raport cu posibilitãþile
întreprinzãtorului ºi cu perspectivele exploatãrii iniþiate, dar ºi garanþiile
cerute de bãnci (125% acoperire) pentru credite sunt exagerate ºi inhibitive.

Am putea formula ca elemente ale unui cadru normal în condiþiile
actuale, urmãtoarele:

− încurajarea liberei iniþiative în domeniile producþiei de bunuri;
− restricþionarea transformãrilor inechitabile între formele de

proprietate prin controlul comercializãrii produselor realizate în
întreprinderile de stat prin unitãþi comerciale privatizate; corelarea
preþurilor preþurilor ºi limitarea nivelului lor în aceste cazuri;

− încurajarea fluxurilor bidirecþionale între unitãþile productive
aparþinând sectoarelor privat ºi public;

− orientarea investiþiilor publice spre ramurile producãtoare de bunuri
de consum.

Fructificarea cadrului de desfãºurare a liberei iniþiative presupune în
mod necesar crearea capitalurilor necesare ºi a condiþiilor indispensabile
mobilitãþii acestora (infrastructurã, resurse).

Antrenate în acest proces, formulele de privatizare au un potenþial
diferit de creare a unor noi capacitãþi. Ele au, de asemenea, potenþial diferit
de realizare a mobilitãþii capitalurilor. Este cunoscut cã, între altele, industria
noastrã este mare consumatoare de forþã de muncã, iar unitãþile de
industrie micã ºi servicii care ar putea lua naºtere în aceastã perioadã
pãstreazã aceleaºi caracteristici.

Disponibilizarea forþei de muncã din actualul sector de stat este
dependentã de oprirea unor capacitãþi, ceea ce ar determina noi goluri în
aprovizionare, sau de creºtere a productivitãþii muncii, ceea ce comportã
investiþii ºi tehnologii noi.

Restructurarea raportului de forþe din economie

Restructurarea raportului de forþe îmbracã desigur o multitudine de
niveluri ºi structuri (ale organismului economic ºi social), ca ºi de aspecte ºi
modalitãþi de realizare.
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Procesul are multiple semnificaþii ºi o sferã care nu se limiteazã la
preþuri, ceea ce explicã, în fapt, indestructibilele intercondiþionãri ale
componentelor sistemului, dar ºi unitatea nu numai organicã ºi funcþionalã,
ci ºi cognitivã a ansamblului sãu.

Obiectivul dezirabil îl constituie afirmarea de sisteme relativ autonome
în contextul interrelaþiilor necesare. Cum starea aºteptatã a acestor sisteme
este aceea a echilibrului funcþional, se impune identificarea condiþiilor
acesteia. Dintre acestea ni se par demne de relevat:

− echilibrul structurilor sistemului ca expresie a echilibrului de forþe
din spaþiul economic, delimitat, condiþionat, la rândul lui de:
• independenþa agenþilor economici;
• relevanþa deplinã a acestora;
• omniprezenþa pieþei.

În fapt, însãºi piaþa constituie cadrul de realizare a echilibrului de
forþe. Problema care se pune este aceea a realizãrii independenþei ºi
relevanþei agenþilor economici. Se impune, de asemenea eliminarea
tensiunilor posibile (ºi manifeste) generate de modificãrile intervenite în
cadrul instituþional ºi politic.

Autonomizarea ºi atomizarea producãtorilor (ofertei)

Apare ca proces favorizant, în acest domeniu, diversificarea
proprietãþii ºi modificarea continuã a structurii acesteia. Trebuie însã
exprimatã rezerva cã, în raport cu contextul economic, aceste evoluþii nu
reprezintã ºi garanþii nelimitate.

Dacã pentru constituirea ansamblului de forþe în spaþiul economic
privatizarea este un proces necesar, realizarea sa nu este ºi garanþia
echilibrului acestor forþe. Ca urmare, creºterea proprietãþii private, ca
pondere ºi importanþã ºi monopolul producãtorului pot coexista. Dar, mai
înainte, se impune clarificarea conceptualã, desluºirea semnificaþilor
precum ºi implicaþiile marilor procese ale trecerii la economia de piaþã.

Credem cã ar fi un demers îngust, lipsit de perspective cognitive sã
asociem rigid ºi exclusiv, economia de piaþã cu proprietatea privatã. Este
mai conform cu spiritul epocii, dar ºi cu învãþãmintele istoriei ºi cerinþele
viitorului, sã pornim de la recunoaºterea nu numai a unei forme de
proprietate, ci de la pluralismul formelor de proprietate. Dacã efervescenþa
dezbaterilor scoate acum în evidenþã, cu precãdere, virtuþile proprietãþii
private, este necesar sã relevãm necesitatea ºi implicarea statului în
economie. Vom constata cã, indiferent de tipul de economie, perioadele de
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mare tensiune ºi de crizã economicã au fost traversate prin implicarea
statului ca reprezentant al intereselor tuturor.1 ªi este greu de demonstrat
cã aceste intervenþii au produs distorsiuni în sistemul de alocare a
resurselor. Mai aproape de realitate este constatarea cã ele au împiedicat
prãbuºirea, dar, atingându-ºi relativ repede limitele creatoare, au devenit
piedici în calea eficienþei. Aceasta pentru a nu-i ofensa nici pe adepþii ºi nici
pe detractorii lui Keynes, întrucât obiectul disputei lor este alimentat prin
dislocarea din timpul concret a unei teorii legate inexorabil de timp. Ultimele
decenii au consemnat promovarea unor politici economice forte, fundate pe
rolul motor al proprietãþii private, iar gândirea economicã, în special cea
americanã, a elaborat concluzii favorizând privatizarea însãºi a statului (a
activitãþilor prin care acesta îºi îndeplineºte funcþiile la diferite niveluri,
desigur). Creºterea economicã rezultatã este, spun unii analiºti, mai
degrabã de ordin cantitativ, decât de ordin calitativ.

Problema care se pune în aceastã etapã nu este aceea de a justifica
menþinerea statului în sistemul proprietãþii pe poziþii dominante, ci aceea de
a determina modalitãþile cele mai favorabile efectelor pozitive ºi ritmul
corespunzãtor al retragerii acestuia.

Delimitãri în sfera conducerii

Autonomizarea producãtorilor trebuie sã porneascã de la raporturile
patrimoniale ºi perspectiva acestora, precum ºi de la obiectivele
fundamentale ale întreprinderii,rezumate în menþinerea pe piaþã ºi
ameliorarea situaþiei financiare. Perioada imediat urmãtoare Revoluþiei a
fost marcatã de numeroase ºi divers motivate contestãri ale conducerii
întreprinderilor ºi de acþiuni greviste.

Efectele pozitive sunt greu de decelat, dar cele negative sunt vizibile
ºi apãsãtoare, dacã judecãm prin prisma disciplinei tehnologice ºi financiare
precare, a perturbãrii fluxurilor materiale ºi a slãbirii potenþialului
întreprinderilor ºi a forþei lor concurenþiale. În lipsa unor soluþii echilibrate,
persistã riscul substituirii monopolului aparatului administrativ de cãtre
monopolul sindicatelor. Acþiunile de pânã acum în acest plan au angajat
unitãþile economice pe un drum divergent faþã de cel care ar fi rezultat din
urmãrirea responsabilã a celor douã obiective enunþate mai sus.

                                                          
1 Marzano, Antonio, profesor la Universitatea “La Sapienza”, Roma, Conferinþã în ciclul

“Împreunã, cãtre democraþie”, Bucureºti, aprilie 1990, Experienþa întreprinderilor cu
capital mixt (privat ºi de stat) în Italia.
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Inutil sã mai insistãm asupra a ceea ce ar fi trebuit fãcut atunci ºi
dacã s-ar fi putut face în condiþiile date. Nu putem însã nega necesitatea
urgentãrii aplicãrii mãsurilor preconizate în cadrul programului
guvernamental adoptat. Consiliile de administraþie ale viitoarelor unitãþi
economice rezultate prin aplicarea legii recent adoptate cu privire la regiile
autonome ºi societãþile comerciale vor trebui sã reflecte structura
patrimonialã a acestora. Obiectivul imediat al acestora ºi al colectivelor de
muncã îl constituie stabilizarea producþiei ºi reluarea creºterii acesteia, ca
premisã favorabilã minimizãrii efectelor negative ale aplicãrii celorlalte
reforme preconizate ºi, în primul rând, a celei în domeniul preþurilor. În
continuare, rãmân de rezolvat problemele legate de delimitarea legislativã a
acþiunii principalelor forþe din câmpul conducerii activitãþii economice:
guvernul, proprietarii, consiliile de administraþie, sindicatele ºi muncitorii.

În ceea ce priveºte relaþiile dintre întreprinderi (indiferent de
proprietar) ºi stat ar putea fi evocatã experienþa japonezã. Pînã la
consolidarea întreprinderilor, statul a instituit restricþii valutare riguroase,
restricþii asupra comerþului exterior, dupã care a trecut la înlãturarea lor.

Întreprinderile trebuie sã þinã seama de modul în care ele influenþeazã
societatea. În aceste condiþii creºte nevoia unei mai mari conºtiinþe sociale
din partea conducerii acestora.

În Japonia existã o lege care reglementeazã reorganizarea
întreprinderilor aflate în pragul falimentului ºi care au perspective favorabile
de reorganizare. Diverºi creditori ºi acþionari, ca ºi toþi ceilalþi parteneri care
au interese financiare în întreprinderea respectivã urmãresc situaþia
acesteia. Întreprinderea nu se desfiinþeazã, conducerea se retrage din
posturi, iar datoriile se reduc treptat, ceea ce înseamnã cã societatea
considerã cã întreprinderea ca unitate organizatoricã continuã sã existe.1

Pentru economia româneascã se pune problema ritmului în care are
loc înlãturarea restricþiilor existente pe baza sistematizãrii ºi analizei
oportunitãþii lor, prin prisma intereselor naþionale.

Atomizarea producãtorilor

Disputa în jurul avantajelor ºi dezavantajelor întreprinderilor mari nu
s-a încheiat, dimensiunea optimã a unitãþilor industriale rãmânând o
problemã de loc ºi de timp. În general, viaþa ºi competiþia impun evoluþia ºi
adaptarea întreprinderilor ca dimensiuni ºi structurã.
                                                          
1 Takamiya, Susumu, “Caracteristici ale conducerii întreprinderilor japoneze ºi tendinþele

ei recente”, în Probleme actuale ale conducerii întreprinderilor, Editura Politicã,
Bucureºti, 1973, p. 83, 91-96.
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Dimensiunile cererii interne ºi condiþiile teoretice ale pieþei libere nu
sunt criterii exclusive de analizã în acest sens. Ele trebuie completate cu
cele legate de potenþialul ºtiinþific-creativ, dimensiunea seriilor de fabricaþie,
costurile tehnologiilor º.a.

De asemenea, existenþa bazei de materii prime indigene a încetat sã
mai fie singurul resort al dezvoltãrii ºi diversificãrii ramurilor industriale.
Crearea mediului concurenþial prin dezmembrarea actualelor întreprinderi
considerate supradimensionate trebuie privitã cu maximã prudenþã, având
în vedere conservarea potenþialului creativ ºi specificul tehnologic actual.
Din punctul de vedere al impactului cu piaþa este necesar sã se ajungã de la
un numãr mai mare de producãtori pentru acelaºi produs în condiþiile
apropierii de cantitãþile necesare la dimensiunile actuale ale cererii solvabile
sau, având în vedere deformarea acesteia, la nivelul unui consum raþional.

Întrucât însã marea majoritate a marilor întreprinderi suferã de o
integrare pe verticalã a subunitãþilor specializate tehnologic, fragmentarea
lor ar duce la automatizarea unor subproducãtori unici, generând presiuni
asupra costurilor.

Acesta este efectul sigur, verificat în timp al lungirii lanþului
participanþilor independenþi la realizarea unui produs, în condiþii de monopol.

Privatizarea sectorului public

Privatizarea sectorului public constituie soluþia de fond a schimbãrii
raportului de forþã în domeniul producþiei. Modalitãþile de înfãptuire a acestui
important act se însciu într-un domeniu larg de opþiuni delimitat de criterii
etice ºi strict economice (pragmatice).

Din punctul nostru de vedere este important în egalã mãsurã în ce
proporþie, în ce ritm ºi cum are loc trecerea în proprietatea privatã a
patrimoniului întreprinderilor. Întîi de toate, în contextul constituirii mediului
concurenþial, privatizarea este mijlocul de a cointeresa ºi implica participativ
factorii procesului de producþie: munca ºi capitalul. Pe aceastã cale,
coeziunea ºi disciplina pot reveni în înteprinderi ai cãror proprietari, între
alþii, în mod necesar ºi muncitorii, sunt interesaþi în fortificarea potenþialului
concurenþial al acestora. La fel de important este ºi faptul cã în acest proces
apare ºi capitalul iar, în condiþiile distribuirii gratuite a unei pãrþi din
patrimoniu, se creeazã mobilitatea capitalului.

De aici decurg câteva restricþii în ceea ce priveºte ritmul ºi proporþia
privatizãrii, ca ºi modalitãþile de înfãptuire.

În primul rând, distribuirea gratuitã nu aduce capital în economie, ci
constituie numai un transfer de proprietate. De aceea, apare oportunã
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trecerea în proprietate privatã în acest mod numai a unei pãrþi limitate a
patrimoniului, cu condiþia ca ea sã fie semnificativã (sau mai mult decât
simbolicã) pentru beneficiar. Partea rãmasã ar putea atrage economiile
economiile populaþiei ºi participaþii strãine. De asemenea, distribuirea
integralã, gratuitã sau cu alt titlu ar pulveriza proprietatea ºi ar favoriza în
prima fazã instabilitate în gestionare, pentru ca în faza urmãtoare sã se
constate cristalizãri curioase ale pachetului de control.

Ar trebui sã se mai aducem în discuþie capacitatea economiei noastre
de a rezista unui asemenea ritm de financiarizare când ºtim cã aceasta a
fost cauza marilor zguduiri cunoscute în ultimul secol.

Din acest motiv credem cã termenul în care titlurile de proprietate
devin negociabile trebuie sã fie suficient de mare pentru a permite
consolidarea întreprinderilor ºi asimilarea comportamentului economic
adecvat de cãtre toþi agenþii economici. Corelarea termenului, în care are
loc transferul întregului patrimoniu nu trebuie sã conducã la accelerãri
artificiale, cauzatoare de pierderi de valoare.

În ce priveºte temeiurile etice, economice ºi juridice ale distribuirii
integrale ºi gratuite a întregii avuþii naþionale sunt multe de spus. Ne limitãm
la a arãta cã avem de-a face cu o creºtere a avuþiei, prin efortul a douã
generaþii ai cãror componenþi nu mai pot participa toþi la împãrþire, din
motive obiective.

Lucrurile s-ar complica ºi mai mult atunci s-ar pune în discuþie
adjudecarea valorii iniþiale ca ºi a celei corespunzãtoare contribuþiei celor
decedaþi sau expatriaþi.

Adãugãm cã o asemenea soluþie este neconformã cu tradiþiile
româneºti în domeniul agrar, în situaþia în care ea ar include ºi agricultura.
În acelaºi sens, trebuie avutã în vedere actuala structurã a patrimoniului
fizic al acestei ramuri. Soluþia în acest domeniu trebuie sã rãspundã, dupã
pãrerea noastrã, urmãtoarelor obiective:

− remunerarea echitabilã a producãtorilor agricoli;
− constituirea unui mecanism dinamic al asigurãrii securitãþii

alimentare a tãrii;
− materializarea mecanismului stabilitãþii economice a ramurii,

protejarea sa de influenþa factorilor naturali ºi a pieþei externe;
− asigurarea securitãþii economice ºi sociale agricultori (sistem de

pensii, asigurãri sociale);
− asigurarea mijloacelor ºi condiþiilor necesare promovãrii cercetãrii

de avangardã, accesului în condiþii echitabile la rezultatele
cercetãrii în domeniul protecþiei fito ºi zoosanitare ºi a mediului.
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În ceea ce priveºte ordinea privatizãrii, considerãm cã se impune
promovarea ei, în primul rând, în sectoarele productive. Privatizarea
comerþului, începutã deja va crea tensiuni în economie prin încurajarea
mercantilismului, va genera o diferenþiere a veniturilor în defavoarea
producþiei. Pe de altã parte, dacã din motive raþionale se trece la
privatizarea reþelei comerciale, atunci acest lucru trebuie sã se facã în
spiritul Legii nr. 15. Ceea ce se încearcã reprezintã numai o extindere a
Decretului-Lege nr. 54 cu formarea preþului în condiþiile Legii privind
protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite (art. 1, lit. a,
b) ºi hotãrîrii guvernamentale privind aprovizionarea agenþilor economici
privaþi, aºa încât, la preþul cu amãnuntul legal se aplicã un adaos.

În acest fel, adaosul sau rabatul comercial poate deveni sursã a bu-
getului, iar adaosul aplicat acoperã cheltuielile comerciantului privat. Se ºtie
însã cã rabatul ºi/sau adaosul comercial acopereau cheltuielile de circulaþie
ºi asigurau întreprinderilor comerciale un beneficiu modest, în ultima
perioadã. Întrucât, noii comercianþii nu au normã de personal ºi nici alte
obligaþii decât cele faþã de buget, legate de regimul beneficiului, considerãm
cã ei se pot încadra în preþul cu amãnuntul existent, iar forma de cesionare
a unitãþii comerciale trebuie sã fie, pânã la aplicarea Legii nr. 15, arendarea.

Restricþii, disfuncþionalitãþi ºi modalitãþi de eliminare
în procesul demonopolizãrii producþiei

Eforturile de atenuare ºi demontare a monopolului producãtorului vor
fi însã îngreunate, dacã nu zãdãrnicite atât timp cât raportul cerere-ofertã va
rãmâne puternic dezechilibrat.

Situaþia cererii solvabile este puternic determinatã de moºtenirea
anilor precedenþi ºi de unele acumulãri din perioada urmãtoare revoluþiei.

Restrângerea drasticã a consumului intern în contextul achitãrii
accelerate a datoriei externe, conjugatã cu creºterile salariale continue a
condus la acumularea unor economii bãneºti importante la populaþie.
Acestea echivaleazã, în prezent, volumul vînzãrilor cu amãnuntul într-unul
din anii precedenþi (1988 sau 1989) ºi se ridicã la peste 300 miliarde lei,
adicã la circa 13.000 lei/persoanã (locuitor) – (aproape de patru ori salariul
mediu lunar). Aceste sume au dobândit ºi imprimat comportamentul de
venituri mari ºi provoacã presiuni, în egalã mãsurã asupra nivelului ºi
direcþiei calitative a consumului. Ele vor constitui, pânã la epuizare, o marjã
de creºtere a tuturor preþurilor din sectorul concurenþial ºi în sectorul de stat
ºi de încurajare a speculei, a transferurilor oneroase, sau între cele douã
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sectoare. Faptul cã economiile bãneºti sunt distribuite inegal pe categorii
socioprofesionale ale populaþiei este generator de inechitãþi ºi trebuie luat în
seamã în mãsurile de politicã economicã adoptate. Este însã greu de crezut
cã producþia bunurilor de consum va înregistra asemenea ritmuri încât sã
absoarbã, la preþurile actuale, excesul de masã bãneascã existent pe lângã
veniturile curente. Acestea, la rândul lor, au crescut prin recuperarea unor
drepturi fireºti amputate anterior, dar nu ºi-au gãsit cadrul legic ºi legal de
corelare cu rezultatele producþiei ºi ritmul productivitãþii muncii, aºa încât le-
au devansat constant pânã acum.

De partea sa, oferta de bunuri de consum a putut creºte prin oprirea
exportului de produse agroalimentare ºi prin import, dar nu va putea depãºi,
în scurt timp, limitele decurgând din dezvoltarea economiei naþionale
orientate spre producþia de mijloace de producþie. Chiar ºi în aceste condiþii,
utilizarea completã a capacitãþilor de producþie existente ar putea conduce
la o creºtere a ofertei care, asociatã unui proces de diversificare calitativã ºi
sortimentalã, ar avea efecte pozitive pe piaþã. Considerãm necesarã ºi
diversificarea corespunzãtoare a nivelurilor de preþ, cu o restricþie ºi anume
asigurarea cantitativã a consumului de bazã, în întâmpinarea categoriilor cu
venituri reduse. Procesul restructurãrii economiei intereseazã în acest punct
din perspectiva creºterii ponderii producþiei bunurilor de consum ºi va cere,
în mod necesar, o perioadã mai mare de timp (cel puþin cinci ani). În aceste
condiþii, realizarea echilibrului între cerere ºi ofertã nu poate fi decât
rezultatul unui aport substana de mãrfuri sub forma unui ajutor gratuit, de
neconceput în termeni reali. Astfel, ºi mai sigur, sunt necesare mãsuri
singulare sau conjugate în urmãtoarele direcþii:

− neutralizarea excesului de masã monetarã, aplicabilã economiilor
bãneºti ale populaþiei pe calea unei reforme monetare. În acest fel,
prin criteriile impuse, ar putea fi eliminate economiile tezaurizate. Ar
dispãrea, în acelaºi timp, ºi o parte din potenþialul investiþional, dar ar
fi satisfãcute unele principii etice (þinând sursa acestor acumulãri).
Asigurarea garanþiei depunerilor ar limita însã efectele la nivelul
“banilor de la ciorap”.
Ar fi scoºi din cursã însã speculaþii, traficanþii de valutã ºi, în general,

ar fi eliminatã piaþa neagrã. Succesul reformei monetare este condiþionat
însã de relansarea creºterii economice. Reforma însãºi ar fi un declanºator
al acestui proces în condiþiile suficienþei resurselor. Dupã cum se ºtie,
economia noastrã este marcatã de un deficit de resurse a cãrui acoperire
presupune un împrumut extern sau un ajutor de aceastã naturã pentru
susþinerea reformei.
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− vânzarea de aur cãtre populaþie sau în exterior; aceastã acþiune
apare ca puþin acceptabilã în condiþiile în care aurul, deºi nu mai
joacã un rol monetar activ, rãmâne o valoare la care se revine.
Din punctul de vedere al efectului de antrenare meritã a fi luat în

discuþie exportul de aur. Încasãrile rezultate (este exclusã prezenþa
îndelungatã ºi masivã pe piaþa aurului) ar putea primi douã destinaþii. Prima
ar fi importul de bunuri de consum, ca mijloc de a obþine rapid un echilibru
pe piaþã, dar efectul dureazã un singur circuit ºi în stadiul ultim al
reproducþiei, ar duce la sãrãcirea statului. Este greu de presupus cã aceasta
ar contribui la relansarea producþiei interne care nu ar beneficia de resurse
suplimentare, sau cã pe durata ciclului în cauzã s-ar realiza condiþiile
psihosociale ale reluãrii creºterii economice.

Cea de-a doua destinaþie ar fi importul de resurse (materii prime ºi
tehnologii). Deºi importul de materii prime ar influenþa întreg ciclul
reproducþiei, efectul rãmâne la nivelul unui singur circuit, desfãºurat, este
adevãrat, pe o perioadã mai mare, aptã a permite mobilizarea forþelor
pozitive. Importul de tehnologii amânã efectele, el devenind operaþional
printr-un proces investiþional a cãrui duratã depinde de tipul ºi domeniul la
care se referã. În acest caz, apare necesitatea unei creºteri accentuate a
productivitãþii muncii pentru ca, la sfârºitul ciclului investiþional, efectele
negative ale acestuia, cumulate cu cele anterioare sã poatã fi recuperate.
Adicã, dinamica puterii de cumpãrare sã fie puternic devansatã de cãtre
creºterea productivitãþii muncii.

− orientarea economiilor bãneºti spre investiþii sau atragerea acestora
în procesul privatizãrii economiei. Acest proces presupune
reexaminarea nivelului dobânzilor ºi creºterea lor, diversificarea
instrumentelor de economisire în favorarea celor pe termen lung ºi nu
în ultimul rând, dezvoltarea unui sistem bancar adecvat ºi bursei de
valori. În condiþiile deprecierii monetare, cea mai bunã întrebuinþare a
economiilor o constituie investiþiile, de fapt, posesia de bunuri ºi,
dintre acestea, a bunurilor productive.
Experienþa altor þãri ºi situaþia din þara noastrã aratã însã cã

antrenarea economiilor în procesul privatizãrii nu poate face abstracþie de
criteriile etice. Se apreciazã cã echilibrul între vitezã ºi echitate în acest
proces este esenþial în evitarea riscurilor politice mari, dat fiind faptul cã, pe
plan intern, deþinãtori de fonduri sunt speculanþii ºi foºtii privilegiaþi ai
regimurilor defuncte.1

                                                          
1 “Privatizarea în Europa de Est”, dupã The Economist, No. 14/04/90, în Tribuna

economicã, nr. 20/1990 (traducerea V. Negoiþã).
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În ceea ce priveºte investiþiile, se resimt efectele aceleaºi penurii de
resurse alãturi de absenþa unui comportament investiþional centrat pe
vocaþia constructivã ºi a duratei ºi nu pe acumulãri fulgerãtoare,
speculative, risipite în acelaºi mod.

− liberalizarea formãrii preþurilor. Se poate avea în vedere, în prima
fazã, relaxarea gradualã, prin acceptarea creºterii supravegheate a
acestora, pentru cã aceasta este direcþia de miºcare cea mai
probabilã în aceastã perioadã. Liberalizarea selectivã, înainte de a se
asigura, pe baza stabilirii producþiei, o cantitate suficientã de marfã ar
putea determina o deplasare sincronizatã a nomenclatorului de
fabricaþie ºi accentuarea penuriei la produsele ale cãror preþuri rãmân
nemodificate. Liberalizarea bruscã a preþurilor ar putea conduce, în
condiþiile existente, la o creºtere pânã la limita iraþionalului ºi ar
determina blocarea producþiei ºi intrarea într-o fazã durã a recesiunii,
fãrã a-i putea prevede duratã. În acelaºi timp, în contextul social-
politic dat, este greu de realizat o frînare a creºterii salariilor ºi,
oricum, ca un preþ specific, salariul trebuie sã se supunã ºi el regulilor
pieþei. Evoluþia cea mai probabilã ar conduce, în domeniul veniturilor,
la o accentuare a dezechilibrelor în defavorarea pensionarilor,
funcþionarilor, studenþilor, familiilor numeroase. Este însã posibil ca
acest proces sã afecteze ºi persoanele rãmase fãrã loc de muncã.
Durata ºi dimensiunile ºomajului, sunt dependente de capacitatea
economiei de a crea locuri de muncã, iar condiþiile actuale nu permit
un optimism prea mare. Se are în vedere, în primul rând, faptul cã
ritmul licenþiarilor este (sau poate fi) mult mai alert decât cel al
angajãrilor. Lipsesc astãzi ºi structurile necesare constituirii unui
mecanism coerent al ocupãrii forþei de muncã ºi al reciclãrii acesteia.
Mobilitatea forþei de muncã, un factor esenþial în acest proces,
impune timp, nu numai modificãri organizaþionale, ci ºi culturale ºi
economice.



CAPITOLUL IV

NECESITATEA ªI PREMISELE RELANSÃRII
PRODUCÞIEI

Nu trebuie uitat cã am parcurs o perioadã de austeritate, greu de
identificat, dupã parametrii reþetelor de politicã economicã, de acest fel, dar
organizatã strict, menitã parcã sã sublinieze atotputernicia aparatului
administrativ ºi sã-l situeze deasupra oricãrei legi. Ea a fost martorul unor
mãsuri contradictorii de naturã legislativã ºi economicã, iar acest lucru nu
se putea explica decât prin dispreþul faþã de legile obiective. Astfel, în timp
ce consumul intern era drastic restrîns, pânã la suprimarea unora din
componentele sale, prin programe de “creºtere a nivelului de trai”, aveau loc
creºteri repetate ºi generalizate de salarii. Este adevãrat cã a fost limitat
creditul de consum ºi credem cã nu se poate vorbi de rol semnificativ al
acestuia. Potenþialul de economisire a fost sfidat prin reducerea dobânzii,
iar absorbirea lichiditãþilor de pe piaþã urma sã se realizeze prin impozite
fãrã temei, dacã judecãm dupã destinaþiile ºi modalitãþile de recoltare
prevãzute în lege (Legea nr. 1/1985) ºi dupã practica de aplicare.1 Bugetul
de stat consemna excedente în timp ce numeroase întreprinderi înregistrau
pierderi (unele ramuri trãiau din subvenþii). Anticipãrile noastre asupra
realitãþii acestui excedent s-au confirmat. În urma eliminãrii dezechilibrelor
financiare dintre întreprinderi în cadrul programului de asanare financiarã
din prima parte a anului 1990 a rezultat cã resursele bugetului de stat sunt
mai mici decât acestea cu peste 90 miliarde lei.2

Politica în domeniul preþurilor poate adînci recesiunea ºi accentua
polarizarea care a beneficiat de un cadru atât de favorabil, nãscut din com-
binarea libertãþii de miºcare a persoanelor (legitimã) cu lipsa de disponibili-
tãþi valutare ºi absenþa oricãror restricþii vamale, o lungã perioadã de timp.

Trecerea la economia de piaþã, în condiþiile asumãrii ca obiectiv
strategic a creºterii nivelului de trai, impune ca premisã stabilizarea nivelului

                                                          
1 Marin, C., Perfecþionarea formãrii preþurilor din perspectiva exigenþelor creºterii

eficienþei activitãþii de comerþ exterior; Comunicare la Simpozionul Catedrei de relaþii
economice internaþionale, Academia “ªtefan Gheorghiu “, Bucureºti, 8-9 dec. 1988.

2 Stolojan, Th., “Echilibrul bugetului de stat”, Dimineaþa, nr. 104/23.06.1990, p. 5.
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ºi relansarea producþiei. În planul realitãþii, aceasta înseamnã cã toate
produsele sunt egal necesare ºi, prin urmare, toate întreprinderile sunt egal
necesare. Afirmaþia poate contraria ºi, datã fiind situaþia concretã a multor
produse ºi întreprinderi, poate ridica numeroase semne de întrebare.
Facem, din capul locului, precizarea cã acest “toate” are un caracter
dinamic ºi cã, secvenþial, propoziþia este tot timpul valabilã. Am putea
adãuga, pentru mai multã claritate, cã este vorba de toate întreprinderile ºi
produsele care rezistã. Din acest punct de vedere este necesarã clarificarea
criteriilor sau, ca sã spunem aºa, a probelor de rezistenþã. În general, ºi
simplu spus, rezistã acele produse ºi întreprinderi care se produc ºi produc
mai bine ºi mai avantajos decât altele asemãnãtoare ºi/sau substituibile,
sau concurente. Iar acest “mai bine” are determinãri multiple, între care cele
tehnice, tehnologice dar ºi monetare ºi valutare sunt cele mai invocate.

În situaþia concretã a perioadei pe care o parcurgem, necesitatea
proclamatã se subordoneazã necesitãþii asigurãrii continuitãþii ºi se justificã
prin îndeplinirea conjugatã a urmãtoarelor condiþii, nu neapãrat pozitive, pe
scara aprecierilor:

− sunt utile la nivelul ºi structura consumului actual (productiv ºi
neproductiv);

− fac parte din reþeaua constituitã a fluxurilor materiale din economie
(care are trãsãturile sale proprii ºi chiar date tehnice – parametri
specifici);

− aparþin ºi susþin reþeaua fluxurilor valorice din economie, în raport
cu reþeaua fluxurilor valorice exterioare þãrii.

− Este vorba, mai concret, despre gradul de implicare ºi costul
componentei valutare precum ºi de influenþa costurilor fixe;

− susþin un anumit nivel de ocupare a forþei de muncã.
Toate cele patru condiþii desemneazã sisteme inerþiale caracterizate

prin ritmuri specifice de miºcare. Este uºor de renunþat la un produs indigen
– ºi ne referim, desigur, la cele importante – pentru a perturba activitatea la
nivelul mai multor verigi ale “lanþului trofic” intern. Iar, dacã pe acest plan se
pot gãsi soluþii, ajungem la palierul urmãtor ºi trebuie rezolvatã problema
resurselor valutare necesare. Pentru cã, se ºtie – este chiar transpunerea
unei expresii populare: cât ai, atîta cheltuieºti – resursele valutare sunt
angajate integral în fiecare moment, în structuri determinate de prioritãþi, iar
modificãrile cantitative ºi structurale necesitã aport suplimentar, care poate
proveni din creºterea încasãrilor la export, din credite sau capital strãin.
Oportunitatea unora din sursele amintite este marcatã de un handicap de
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ritm – aºa cum se întîmplã cu capitalul strãin destinat investiþiilor directe. Se
poate opera în primul rând cu importuri susþinute pe credit sau resurse
valutare proprii din dislocarea unora sau angajarea surplusurilor.

În ceea ce priveºte gradul de ocuparea a forþei de muncã, nu
credeam cã sunt necesare demonstraþii. Existã un numãr tolerabil al
ºomerilor ºi o duratã suportabilã a ºomajului, dincolo de care pot apãrea,
mai ales într-un climat social tensionat, în care însuºi sistemul de valori este
în transformare, fenomene incontrolabile.

Trebuie sã ne delimitãm mai bine demersul care ar pãrea pesimist,
dacã nu fatalist, fãcând urmãtoarele adãugiri:

− fluxurile materiale sunt, aºa cum s-a arãtat, susceptibile de
transformãri, dar acestea pot fi suportate, în primul rând, dacã nu se
îndepãrteazã prea mult de ceea ce înseamnã recuperarea spaþiului
ocupat înainte de trecerea la “autohtonizare”. Dupã cum se ºtie,
industria noastrã a fost obligatã sã asimileze la intern tot ceea ce se
mai aducea din import în industria prelucrãtoare, în dauna oricãrei idei
de economicitate, serie de fabricaþie, experienþã, calitate. Prin
aceasta nu înseamnã a se acredita ideea cã înaintea trecerii la
asimilarea forþatã în þarã a componentelor din import, economia
(industria) funcþiona ireproºabil. Acest proces a amplificat ºi multplicat
însã fracturãrile de fluxuri, fãrîmiþãrile de serii de fabricaþie.

− fluxurile valorice sunt susceptibile de restructurãri, beneficiind de
stimularea selectivã a aportului (conform condiþiei anterioare) ºi de
restîngerea importurilor, cu prioritate pentru ramurile hipertrofiate;

− gradul de ocupare poate fi protejat ca rezultat al acþiunilor posibile
prin materializarea condiþiilor de mai sus. Este adevãrat, nu pot fi
evitate anumite costuri, generate de acþiunile în câmpul mobilitãþii
profesionale cãreia îi sunt necesare infrastructuri ºi, nu mai puþin,
mentalitãþi adecvate, toate realizabile în timp. De aceea, trebuie luat
în seamã cu prioritate, potenþialul economiei de a crea locuri de muncã,
iar în prezent ºi pe termen scurt, aceasta este legat de industria
(preponderent) de stat ºi de modificãrile pe care ea le va suferi.
Rezolvarea problemei ºomajului comportã, simultan, soluþii legate de

timp ºi de resurse. Durata ºomajului este legatã de rãspunsul organismului
economic la necesitatea de locuri de muncã, a cãrui promptitudine este
legatã de rapiditatea restructurãrilor producþiei (a întreprinderilor) ºi de
crearea de noi întreprinderi, ca ºi de amploarea procesului investiþional.
Aportul acestuia din urmã este în mod obiectiv condiþionat de volumul
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capitalului ºi de timpul (termenul) de finalizare a obiectivelor lansate. Dupã
cum se ºtie, aceasta a fost unul din factorii generatori de dezechilibru, în
economia noastrã, în anii precedenþi.

În ceea ce priveºte resursele, un ºomaj masiv determinã un necesar
corespunzãtor, care se constituie pe seama unui volum al producþiei în
scãdere. Acest fapt determinã o creºtere suplimentarã a costurilor ºi, într-o
mãsurã importantã, reducerea fondului de investiþii. În acelaºi sens,
influenþeazã ºi durata ºomajului.

Avem de-a face, în aceastã situaþie, cu o pierdere irecuperabilã de
timp ºi potenþial de creaþie, de o pierdere absolutã de valori. Dacã aceasta
ar fi preþul relansãrii creºterii economice, credem cã el nu este inevitabil,
condiþiile externe (avem în vedere factorii fundamentali ai pieþei) ºi cele
interne permiþând ieºirea din crizã, mai repede ºi mai uºor decât se
estimeazã. De aceastã datã, trebuie luat însã în seamã factorul politic ºi
instituþional, fãrã de care fructificarea premiselor materiale existente nu este
posibilã.

Bernard Shaw spunea cã, în afarã de suferinþã, cultura este singurul
dascãl adevãrat al omului. Ieºirea din crizã este posibilã prin suferinþã sau
prin culturã. Recomandând aceastã a doua cale, ne menþinem în cadrul de
lucru al economistului, care îi permitã sã meargã pânã acolo unde poate
identifica factorii de orice naturã ai proceselor economice. Nu mergem mai
departe de acest cadru nici presupunând cã acest factor îl constituie
consensul forþelor politice ºi sindicale asupra sacrificiilor de orgoliu ºi forþã
pentru a le evita pe cale de naturã, economicã, generatoare de instabilitate.
Formularea “toate produsele sunt egal necesare” poate rãmâne o
construcþie factice dacã nu are aplicaþii asupra mediului real, ºi, generatoare
de consecinþe negative, dacã se identificã pe termen lung cu acesta.

Aplicaþiile asupra realului presupun un mediu viu ºi nu neapãrat viabil,
întrucât dinamica acceleratã a mutaþiilor în economia contemporanã face
superfluã aceastã condiþie. Se pot invoca, în acest sens, argumente de
ordin practic ºi conjunctural.

Economia româneascã este un organism viu. Ea poate produce în
parametri propriei normalitãþi ºi genereazã procese de autoperfecþionare.
Argumentul forte în aceastã direcþie îl constituie faptul cã, limitându-ne strict
la nivelul aparatului productiv, ea a fost în mãsurã sã dezvolte un efort care
sã permitã acoperirea unei datorii externe de peste 10 miliarde de dolari ºi a
dobânzilor aferente, în câþiva ani ai perioadei imediat anterioare. Un
asemenea efort de export demonstreazã, în acelaºi timp, ºi cã în ciuda unor
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diagnostice ultrapesimiste, aceastã economie este orientatã spre piaþã, în
actualul cadru al complementaritãþilor ºi fluxurilor schimburilor internaþionale
de mãrfuri (o demonstreazã contractele externe existente).

În numele normalitãþii invocate mai sus, trebuie sã afirmãm, la fel de
hotãrât, cã este vorba despre un organism care se îndreaptã cãtre limita
ultimã a puterilor sale, iar aceastã limitã a fost atinsã, în unele domenii, ºi
datoritã efortului efortului la care a fost supus, fãrã putinþa rãgazului de
refacere.

În lipsa infuziei de capital ºi tehnologii strãine, economia noastrã
trebuie sã mizeze, în continuare, pe efortul propriu ºi este obligatã la
reinstaurarea disciplinei de producþie (cu toate componentele sale: costuri,
finanþe, tehnologii), în lipsa cãreia însãºi cota ei în procesul privatizãrii va
scãdea iremediabil. Ritmul, costul ºi proporþia infuziei de capital strãin sunt
factori care apasã nefavorabil asupra rezultatelor relansãrii economice. Este
de aºteptat cã ritmul afluxului de capital strãin nu va fi atât de accelerat, pe
termen scurt, iar aºteptarea accelerãrii ca ºi acceptarea unor proporþii
copleºitoare va îndepãrta agenþii interni de realizarea aspiraþiilor de
participare la rezultate.

Întreruperea efortului intern în direcþia relansãrii înseamnã, în primul
rând, deprecierea “valoricã” a întreprinderilor existente. În al doilea rând, ea
conduce la pierderea unor pieþe încã permeabile la produsele româneºti ºi,
ceea ce este mai grav, la diminuarea potenþialului de import, indispensabil
în asigurarea materiilor prime ºi a tehnologiilor. În aceastã privinþã, credem
cã este necesar sã eliberãm actele economice de zgura ideologicã sau a
revanºei pe un asemenea tãrîm.

Þãrile din estul Europei îºi pot uºura ieºirea din crizã prin exploatarea
complementaritãþilor create în aceastã regiune, fãrã a se consacra exclusiv
colaborãrii reciproce ºi pe bazele deja învechite, dar supuse de cîþiva ani
unei examinãri critice ºi susceptibile îmbunãtãþirii.



CAPITOLUL V

LIBERALIZAREA PREÞURILOR

Repere ºi strategii de liberalizare a preþurilor

În domeniul strategiilor de liberalizare a preþurilor, punctele de vedere
exprimate, ca ºi realitate economicã, permit desprinderea a douã cãi care
îºi extrag substanþa din însãºi strategiile trecerii la economia de piaþã. Prima
este aceea a preþului de echilibru rezultat al raportului cerere-ofertã. În
funcþie de momentul în care se preconizeazã recurgerea la el se poate
contura filiaþia cu terapia de ºoc sau cu cea gradual-acceleratã. Preþul de
echilibrul bazat pe raportul cerere-ofertã reprezintã în cele mai multe cazuri,
punctul final al tranziþiei. El mai este însã conceput ºi ca un catalizator al
tranziþiei. El mai este însã conceput ºi ca un catalizator al tranziþiei. În
legãturã cu aceastã funcþie, care implicã liberalizarea ca act de debut al
tranziþiei, existã temerea cã prin asocierea monopolului producãtorului ºi a
unei stãri de acutã penurie, preþurile ar exprima în primul rând raritatea ºi nu
eforturile de producþie. Din aceasta ar decurge consecinþe imprevizibile în
urmãtoarele direcþii:

− ar apãrea un transfer necontrolabil ºi inechitabil de resurse între
ramuri ºi sectoare ale economiei. Acest proces ar fi cu atât mai amplu
ºi de duratã, cu cât veniturile agenþilor economici ar fi ºi, desigur, ar
deveni mai greu de controlat. Blocajele care ar surveni ar genera
falimente ºi ºomaj, ale cãror soluþii trebuie pregãtite sau mãcar
prefigurate;

− s-ar declanºa mecanismul de reacþie în interacþiunea cerere-ofertã,
începând cu produsele pentru care cererea este mai mare ºi mai
activã. Acumulãrile (profiturile) mari conþinute în preþuri ar crea un
potenþial de investiþii ºi de dezvoltare a producþiei care ar conduce la
echilibru. Sigur cã un asemenea proces este însoþit de o erodare a
veniturilor ºi de absorbþia pe piaþã a economiilor ºi rezervelor bãneºti
ale agenþilor economici, în primul rând, ale populaþiei, precum ºi de
incitarea la muncã. Trebuie avutã însã în vedere diferenþa de ritm
între procese fundamental diferite. În timp ce liberalizarea preþurilor se
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instituie ca realitate printr-un act normativ, aplicabil imediat, raportul
cerere-ofertã, care funcþioneazã pe principiul vaselor comunicante, în
cicluri lungi, are nevoie de un interval variabil pentru a atinge starea
de echilibru, în funcþie de natura produselor, de ramurile din care
provin ºi de parametrii fluxului investiþional caracteristic. O prelungire
a intervalului dintre momentul liberalizãrii ºi cel al rezultatelor ar putea
genera decepþie ºi frustrare, inclusiv neaderenþã sau ostilitate la
program. Oricum, este previzibilã o accentuare a diferenþierii puterilor
de cumpãrare ale diferitelor tipuri de venituri ºi, de aici, necesitatea
unor mãsuri de prevenire ºi compensare pentru categoriile defavorizate.
Asigurarea realã a mijloacelor de intervenþie necesare, cu un

coeficient de simultaneitate, ar putea constitui un reper în determinarea
momentului de implementare. Aceasta înseamnã, de fapt, a doua variantã a
acþiunii preþurilor de echilibru, care comportã un program pregãtitor de
eliminare sau atenuare a anomaliilor din producþie ºi comerþ, de reluare
normalã a proceselor de producþie ºi de utilizare a capacitãþilor existente. În
aceastã variantã, pentru multe produse s-ar realiza un relativ echilibru pe
piaþã, iar la liberalizarea preþurilor, aria de manifestare a oscilaþiilor ample s-
ar restrânge sensibil. Existã însã riscul unei prelungiri nejustificate a acestui
interval cu impact frînat asupra întregului proces al tranziþiei.

A doua cale afirmã ca trãsãturã a întregului proces de tranziþie la
economia de piaþã, ceea ce teoria occidentalã defineºte drept “preþul
normal”. Acesta este preþul al cãrui nivel se stabilizeazã la valori
determinate de costul de producþie ºi un profit normal în condiþiile date.
Desigur, apar aici unele nedeterminãri legate – în primul rând – de costul de
producþie care, în condiþiile absenþei unei concurenþe interne reale,
evolueazã solitar, fãrã constrângeri. În al doilea rând, este greu de
cuantificat profitul normal. Ar pãrea, deci, cã aceastã cale ar perpetua
situaþia existentã.

Elementele de progres pot rezulta din examinarea argumentelor care
o susþin. În acest sens trebuie invocat, în primul rând, faptul cã în marea
majoritate a þãrilor cu economie de piaþã, obiectivul fundamental al politicii
economice (de preþuri) îl constituie salvgardarea preþului normal. Se poate
introduce amendamentul cã acolo ne aflãm în condiþiile unor economii de
piaþã constituite ºi consolidate.

Se poate invoca, în al doilea rând, experienþa istoricã a unor perioade
excepþionale în care statul s-a vãzut nevoit sã-ºi intensifice intervenþia în
economiile funcþionând pe principiile pieþei. Aceste perioade au fost
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traversate cu un cost considerat minim cu ajutorul mãsurilor de
reglementare, mai ales în domeniul preþurilor, promovate de putere. Iar, în
acest caz, mãsurile instituite vizau, în esenþã, asigurarea unui preþ normal,
al cãrui nivel reflecta costul ºi influenþele exercitate asupra lui, precum ºi o
marjã acceptabilã de profit. Relaxarea bruscã a contextului economic supus
reglementãrii a determinat, în toate cazurile, un proces de hiperinflaþie.
Economia noastrã parcurge în aceastã etapã un proces invers, de
dereglementare, confruntatã, pe de o parte, cu necesitatea unor mãsuri
ferme de deschidere a cãilor cãtre legile pieþei, ºi pe de altã parte, cu
avertismentul istoric privind riscul unui plonjon în haos. Condiþiile ºi
mijloacele pe care se poate miza în soluþionarea situaþiei nu sunt nici pe
departe cele existente pentru þãrile occidentale în perioada postbelicã.
Oricum, dereglementarea, ca proces prin excelenþã gradual, nu poate fi
exclusã din panoplia mijloacelor de realizare a tranziþiei cãtre economia de
piaþã, ea putând fi antrenatã complementar sau alternativ cu cele analizate
anterior. Desigur, în câmpul vast al realitãþii economice actuale, se pot
identifica zone ºi perioade de aplicare selectivã a întregii diversitãþi a
mijloacelor terapeutice.

Raportându-ne la intervalul parcurs ºi mãsurile întreprinse trebuie sã
consemnãm apariþia în economia noastrã a unui sector concurenþial în care
preþurile se formeazã liber. În sectorul de stat, s-au întreprins mãsuri de
descentralizare a competenþelor în formarea ºi aprobarea preþurilor, astfel
încât pe principiul cascadei, multe produse îºi formeazã preþurile în afara
constrângerilor ierarhice, deci liber. Relaþiile dintre cele douã sectoare
beneficiazã, de asemenea, de un cadru larg (potrivit Decretului nr. 54/1990).
Se pune însã problema de a stabili dacã acest proces al descentralizãrii
competenþelor întruneºte atributele necesare pentru a putea fi omologat ca
un veritabil proces de liberalizare, sau ca etapã a unui asemenea proces.
Nu poate fi ignoratã lãrgirea sferei preþurilor libere pe aceastã cale, deºi
ritmul în care ea se produce îi poate pune în cauzã însãºi esenþa. În acelaºi
timp, este de luat în seamã relaxarea controlului ierarhic. Aceasta însã nu
este o garanþie pentru întãrirea poziþiei beneficiarului cãruia trebuie sã ise
asigure simultan fructificarea posibilitãþii de a alege, deci existenþa unui
cadru concurenþial (care insereazã ºi potenþialul de import).

În condiþiile modificãrii structurilor instituþionale, descentralizarea
competenþelor va putea conduce la lãrgirea sferei ºi consolidarea preþurilor
libere. Îºi vor cere rezolvarea, aºa cum am arãtat, douã probleme:
echilibrarea raporturilor de forþe din economie ºi definitivarea politicilor
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speciale în domeniul preþurilor, în funcþie de specificitatea sectoarelor pe
orizontalã sau verticalã. Una sau alta din cãile adoptate va influenþa acest
cadru în acelaºi sens, dar cu intensitãþi diferite.

Liberalizarea treptatã a preþurilor

Variantele de liberalizare a preþurilor conturate1 diferã mai puþin prin
conþinut decât prin cronologia desfãºurãrii lor. Totuºi, diferenþa de conþinut
determinã intervale mai mari de transpunere în practicã a celei de-a doua

                                                          
1 Potrivit unei variante vor avea loc:

- liberalizarea preþurilor de la 1 ianuarie 1991, la un numãr de produse reprezentând
40-50% din nomenclatorul total, simultan cu stabilirea la un nivel real al cursului
valutar al leului;

- extinderea acþiunii de liberalizare a preþurilor, începând cu 1 ianuarie 1992, la 80-
85% din nomenclatorul de produse.

Dupã 1992, controlul de stat se va mai menþine, în funcþie de necesitãþi, numai la unele
bunuri esenþiale pentru nivelul de trai (alimentele de bazã, energia, combustibilii,
medicamentele de uz general, unele articole destinate copiilor, tarifele unor
transporturi, chiriile) ºi eventual, la unele mijloace de producþie de importanþã naþionalã.
Sfera acestora se va restrânge în continuare, o datã cu crearea condiþiilor pentru
echilibrarea cererii ºi ofertei, precum ºi desfãºurarea unei concurenþe semnificative pe
piaþa internã.
Potrivit altei variante, se preconizeazã liberalizarea treptatã a preþurilor ºi tarifelor la
produsele ºi serviciile realizate de unitãþile de stat, la început pentru produsele ºi
serviciile care se realizeazã de mai mulþi producãtori ºi cu un echilibru relativ al cererii
ºi ofertei. Se vor practica: preþuri ºi tarife negociabile, în cadrul unor limite maxime
stabilite de stat pentru produsele ºi serviciile la care existã un monopol al
producãtorului sau dezechilibre mari între cerere ºi ofertã; limitele maxime se vor
înlãtura pe mãsura demonopolizãrii producþiei ºi a relaxãrii raportului între cerere ºi
ofertã. Vor exista preþuri ºi tarife unice stabilite de stat la materii prime, combustibili,
energie ºi produsele vitale pentru economie, ca ºi la bunurile esenþiale pentru nivelul
de trai. Se are, de asemenea, în vedere, o reformã a preþurilor cu ridicata prin
cuprinderea în costuri a unor cheltuieli suportate din bugetul de stat (inclusiv pentru
importuri), reflectarea în preþuri a costurilor naþionale etc. În continuare, se va asigura
transmiterea treptatã a efectelor reformei preþurilor cu ridicata în preþurile cu amãnuntul
ºi tarifele pentru populaþie (la produsele ºi serviciile la care acumularea cuprinsã în
actualele preþuri ºi tarife nu poate resorbi efectele reformei preþurilor cu ridicata);
aceastã mãsurã se va aplica corelat cu programul de protecþie socialã a populaþiei.

*
Precizãm cã ºi în cea de-a doua variantã s-a avut în vedere reflectarea în preþuri a
costului real al valutei. În prima variantã acest obiectiv este formulat explicit “Schiþa …”
nu a reþinut acest criteriu în rezumatul consacrat variantei a doua.
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strategii. Aceasta întrucât varianta pe termen mai lung presupune o reformã
a preþurilor cãreia îi consacrã un interval de doi ani.

Unele dintre obiectivele reformei preþurilor sunt recunoscute de cãtre
adepþii ambelor puncte de vedere, ele dând conþinut necesitãþii reale de
creare a unor condiþii echitabile de start tuturor agenþilor economici. Este
vorba, în mod concret, despre eliminarea subvenþiilor directe ºi indirecte.
Aceasta cu atât mai mult cu cât în perioada imediat urmãtoare revoluþiei, s-
a declanºat un program de corectare a unor anomalii în sistemul de preþuri.
Operaþiunea este vãzutã, în programul reformei preþurilor (varianta a doua)
ca o modificare succesivã ºi corelatã în ordinea treptelor tehnologice, a
preþurilor tehnologice, a preþurilor de producþie în întreaga economie de stat,
începând cu alinierea la corelaþiile ºi nivelurile preþurilor mondiale ale
materiilor prime. Prin extensie, se înglobeazã aici toate produsele cu
pierderi, indiferent de ramura sau nivelul de prelucrare la care sunt
localizate sau la care vor apãrea ca urmare a modificãrilor operate în
amonte. În acelaºi timp, se are în vedere un proces normal de includere în
costuri, pe lângã cheltuielile care se suportau de la bugetul statului, dupã
cum reiese din cele de mai sus, a unor cheltuieli necuantificate pânã în
prezent, precum cele legate de protecþia mediului înconjurãtor sau preþul
unor factori naturali (taxa forestierã, renta, de exemplu) – aºa-numitul
proces de “internalizare” a costurilor.

Dupã cum se ºtie, legislaþia ºi negocierile comerciale multilaterale în
organismele internaþionale specializate, din aceastã perioadã vizeazã, în
primul rând, un proces incisiv de eliminare a subvenþiilor ca element de
atenuare ºi excludere a distorsiunilor din comerþul mondial. Alinierea
preþurilor naþionale la un preþ mondial nu este o cerinþã negociatã, ci
rezultatul unui proces obiectiv, vizibil pe piaþa internaþionalã. Practica
juridicã internaþionalã vizeazã numai preþurile artificial reduse, resursele
ieftine susþinute prin mecanisme guvernamentale ca premisã a unei
concurenþe neloiale. Nu sunt incriminate avantajele locale decurgînd din
condiþiile naturale favorabile ºi transmise întregului complex economic
naþional, aºadar nu se poate concepe o transpunere mecanicã.

În condiþiile dependenþei de import, necesarul de resurse se constituie
din baza proprie ºi, în proporþii diferite, de la caz la caz, din materii prime din
import. Preþurile interne ale acestora nu se vor mai stabili prin mecanisme
complicate, ca medii ponderate cu compensãri între import ºi producþia
internã, ci numai prin transformarea preþului extern, cu ajutorul cursului de
schimb. Acesta din urmã va reflecta costul real al valutei fiind elementul de
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declanºare a mecanismului firesc prin care, în orice economie exporturile
plãtesc importurile. Datã fiind situaþia concretã a materiilor prime din þara
noastrã, sunt de rezolvat trei grupe de probleme în legãturã cu aceastã
invocatã aliniere la nivelul ºi corelaþiile preþurilor mondiale:

1. În raport cu preþurile mondiale, costurile de extracþie ºi preþurile de
producþie corespunzãtoare sunt, în unele cazuri, mult superioare
(exemplu, cuprul), iar în altele mult inferioare. În aceastã situaþie,
noile preþuri ar determina o accentuare a pierderilor în primul caz ºi o
creºtere a acumulãrilor în cel de-al doilea caz.
Implementarea lor ar marca domeniilor care au beneficiat de

avantajele unor resurse indigene mai ieftine, dar ar elimina problemele
legate de input-area paralelã a resurselor din import în completare. Se
declanºeazã simultan, un proces de restructurare în adîncime a economiei.

2. În raport cu costurile interne, preþurile de producþie sunt inferioare sau
superioare. Alinierea acestora la nivelul preþurilor mondiale nu rezolvã
complet problemele legate de eliminarea pierderilor. Apare justificat,
datã fiind nevoia de materii prime, sã se adopte drept bazã a preþuri-
lor de producþie ºi livrare în ramura extractivã, costurile naþionale în
condiþiile raþionalitãþii atragerii în exploatare a resurselor conform teh-
nologiilor la zi. Aceasta însã genereazã reþineri în atragerea în circuitul
prelucrãrii a materiilor prime care dezavantajeazã, în condiþiile multi-
plicãrii posibilitãþilor de aprovizionare ºi a preþurilor aferente. Decizia
stabilizatoare, în acest caz, va avea în vedere minimizarea diferenþei
dintre preþurile interne ºi preþurile externe, precum ºi, în situaþii deosebi-
te, mecanisme de subvenþionare la producãtor a diferenþelor mai mari.
Desfãºurarea procesului de restructurare (redimensionare) în

adîncime a economiei (ramurilor) va fi acceleratã sau amortizatã, în acest
caz, în funcþie de ritmul ºi direcþia dinamicii monopolului valutar al statului.
Relaxarea acestuia din urmã ar determina o accelerare a redimensionãrii
ramurii, marcatã, desigur, de evoluþia potenþialului de import al
consumatorilor de materii prime.

3. Nivelul cursului de schimb al monedei naþionale se poate dovedi un
element cu implicaþii tot atât de importante ca ºi costurile asupra
preþurilor interne sau de import ale materiilor prime. O monedã ieftinã
poate scumpi resursele, dupã cum o monedã scumpã le poate ieftini.
Tendinþa actualã, de scãdere a cursului leului, este de naturã sã
determine o scumpire a materiilor prime în condiþiile în care pe plan
mondial se continuã o tendinþã de reducere pe termen lung a
preþurilor unora dintre ele.
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Din perspectiva exigenþelor balanþei de plãþi externe, aceastã
problemã se pune în termenii eliminãrii unui curs artificial al leului.

Cursul leului se înscrie în intervalul delimitat de raportul paritar ºi cel
înregistrat la bursa neagrã, dar vecinãtatea realã a acestuia o constituie
zona de gravitaþie a raporturilor dintre preþurile interne ºi externe ale
majoritãþii mãrfurilor exportate.

Deciziile privind nivelul cursului faþã de intervalul realist vor avea în
vedere cã plasarea în zona limitei maxime (se susþine chiar cã ar fi indicat
nivelul “bursei negre”) va ieftini excesiv mãrfurile româneºti la export ºi, în
timpul doi, va determina o creºtere a costurilor ºi presiuni inevitabile asupra
preþurilor.

*
* *

În fond, preþurile sunt, în primul rând, naþionale ºi indiferent de gradul
de dependenþã de comerþul exterior, exprimã modul specific de combinare a
factorilor procesului de producþie ºi preþurile acestora. Alinierea la nivelul ºi
corelaþiile preþurilor mondiale rãmâne o formulã a planificãrii rigide. Ceea ce
se rezolvã în salturi ºi la intervale mari de timp sub acoperirea ei va intra în
firescul miºcãrii economice, urmînd ca tot fireascã sã fie ºi politica de
protejare a economiei naþionale, prin mijloacele pe care toate economiile îºi
promoveazã ºi apãrã interesele proprii.

Adoptarea ºi aplicarea acestei strategii presupune o succesiune de
operaþii coordonate centralizat, a cãror fundamentare rezidã în date alterate
de interese ºi de desfãºurarea proceselor economice în acest an.

Liberalizarea acceleratã (“ºoc”) a preþurilor

Liberalizarea “ºoc” a preþurilor în condiþiile actuale ale economiei,
dominate de monopolul producãtorului ºi penuria de mãrfuri poate genera
convulsii ample ºi de duratã pe piaþã. În aceste împrejurãri economia este
confruntatã cu riscul major de a intra în recesiune fãrã a se putea
întrevedea orizontul relansãrii.

Mai precis, de accentuare a recesiunii, întrucât starea de crizã s-a
instalat la noi încã înainte de Revoluþie. Procesele imediate declanºate de
liberalizarea preþurilor se vor materializa în:

− creºterea generalizatã a preþurilor;
− blocarea fluxurilor economice ºi închiderea unor întreprinderi în

ordinea inversã, în raport cu distanþa obiectului lor de nevoile vitale
ale consumatorilor, în sensul reducerii consumului individual;
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− creºterea ºomajului ºi reducerea veniturilor1;
− scãderea ritmului ºi resurselor investiþiilor;
− reducerea sensibilã a consumului individual.
Acesta pare a fi scenariul cel mai probabil ºi el se desfãºoarã aidoma

în Polonia, deºi datele de pornire nu sunt aceleaºi ºi reflectã o situaþie mai
dezavantajoasã pentru România. De aceste procese sunt legate speranþele
de acumulare a condiþiilor sociale, economice ºi psihologice, indispensabile
în reluarea creºterii economice. O asemenea desfãºurare a proceselor are
un efect pozitiv important ºi anume echilibrarea raportului cerere-ofertã.
Efectul pozitiv se evidenþiazã numai în planul tehnic al calculelor teoretice,
întrucât, în viaþa economicã realã el înseamnã restrângerea cererii ºi nu
creºterea ofertei. Din acest punct de vedere, reducerea inflaþiei care îi
urmeazã este o consecinþã mecanicã, fãrã virtuþi constructive. Este evident
cã o asemenea strategie este incompatibilã cu soluþiile ce decurg din ceea
ce a fost definit ca teoremã ieºirii din crizã, cristalizatã în anii ’30: “asigurarea
suficienþei cererii globale, a cheltuielilor de investiþii ºi a mijloacelor de
lichiditate monetarã”2. Iar acceptarea pare cu atât mai discutabilã, cu cât
este vorba de o crizã internã, insularã, ºi nu de o perturbare generalã a
echilibrului economiei mondiale. Dacã facem apel la situaþii similare în
domeniu, nu putem trece cu vederea experienþa Franþei care, în perioada
postbelicã, a ajuns la libertatea preþurilor numai în anul 19863.

Privitã prin prisma consecinþelor previzibile, decizia liberalizãrii bruºte
a preþurilor nu pare a fi compatibilã nici cu obiectivul de asigurare a
menþinerii ºi chiar creºterii nivelului de trai asumat în programul
guvernamental de tranziþie la economia de piaþã. Aceasta întrucât decizia
de liberalizare a preþurilor opereazã imediat în vreme ce procesele de
echilibrare a cererii prin ofertã sunt legate de intervale de timp variabile.
Adaptarea structurii ºi creºterea volumului producþiei impun structuri flexibile
ºi resurse suficiente. Distanþa dintre acestea ºi cele existente este
consideratã destul de mare ºi nu uºor de parcurs.

Decizia în cauzã poate deveni însã soluþia necesarã ºi oportunã în
condiþiile în care revendicãrile salariale se amplificã, iar volumul producþiei
nu se înscrie pe o traiectorie ascendentã. În acelaºi sens, pledeazã ºi
                                                          
1 Reducerea veniturilor va fi rezultatul reducerii populaþiei ocupate întrucât, în unele

domenii, spirala preþuri-salarii va rãmâne activã.
2 De Jouvenel, Bertrand, Progresul în om, Editura Politicã, Bucureºti, 1983, p. 252.
3 Legea nr. 86/1243 din 1 decembrie 1986 cu privire la libertatea preþurilor ºi a

concurenþei.
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starea precarã a disciplinei tehnologice ºi financiare, ale cãror soluþii pot
primi un sprijin prin realizarea unui echilibru pe piaþa forþei de muncã.

De asemenea, se considerã cã liberalizarea imediatã a preþurilor va
declanºa un proces profund de restructurare a economiei pe baze reale.
Dar trebuie sã readucem în discuþie posibilele fluctuaþii ºi blocaje a cãror
depãºire este dependentã de timp. Ea este, însã, opera unei decizii care
angajeazã eforturile tuturor agenþilor economici. Din aceastã perspectivã,
cadrul juridic ºi instituþional, detaºat de birocratism, trebuie sã afirme în
planul realitãþii social-economice:

− solidaritatea producãtorilor ºi beneficiarilor;
− rãspunderea ºi interesele comune în stabilitatea ºi echilibrul

economiei;
− protejarea constantã a populaþiei, cel puþin în straturile cele mai

expuse ºi în ceea ce priveºte produsele esenþiale pentru un trai
demn;

− protejarea elasticã a producþiei naþionale.

Acumulãrile concrete ºi stadiul actual al mecanismului
formãrii preþurilor

Un succint bilanþ al modificãrilor survenite pânã în prezent în
domeniul preþurilor aratã cã ritmul schimbãrilor nu depinde numai de
iniþiativele de sus ºi cã el a depãºit în anumite direcþii dorinþele ºi parametrii
rezultaþi din corelarea cu întregul proces al transformãrilor din economie.

Între modificãrile importante operate se înscriu cele care privesc în
mod direct nivelul preþurilor:

− reducerea preþurilor plãtite de populaþie pentru energia electricã,
energia termicã ºi gazele naturale;

− majorarea preþurilor de contractare ºi de achiziþie ale produselor
agricole;

− eliminarea pierderilor din preþurile de producþie ºi livrare la nivelul
extracþiei de þiþei ºi gaze naturale;

− eliminarea adaosului de rural pentru unele produse desfãcute la
sate prin cooperaþia de consum;

− egalizarea la nivelul preþurilor cu amãnuntul a preþurilor energiei ºi
carburanþilor pentru toþi consumatorii;

− corelarea preþurilor bunurilor de consum restrîns sau de lux din
import cu preþurile externe de import.
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În ceea ce priveºte cadrul juridic ºi metodologic al formãrii preþurilor
sunt de consemnat elemente de progres decurgând din:

− abrogarea decretului privind diferenþierea pe destinaþii a preþurilor,
care avea ca scop nemãrturisit creºterea sarcinii fiscale a
întreprinderii;

− adoptarea principiului formãrii libere a preþurilor produselor
agroalimentare vândute direct pe piaþã de alþi producãtori decât
statul ºi în afara obligaþiilor faþã de acesta;

− legiferarea formãrii libere a preþurilor pentru produsele obþinute în
întreprinderi mici, asociaþii de tip lucrativ, asociaþii familiale sau
persoane fizice autorizate;

− lãrgirea competenþelor întreprinderilor pentru stabilirea directã a
preþurilor ºi tarifelor prin negociere cu beneficiarii. O asemenea
relaxare a cunoscut actul de formare a preþurilor în domeniile
construcþiei de maºini, industria uºoarã, cooperaþiei de consum ºi
meºteºugãreºti º.a. În acest fel se estimeazã cã numãrul preþurilor
produselor noi care se stabilesc la nivel central se reduce la
jumãtate.

Evoluþiile înregistrate pun în evidenþã ºi apariþia unor disfuncþionalitãþi
care impun mãsuri de adaptare sau promovare a unor restricþii. Aºa, de
exemplu, în condiþiile mutaþiilor intervenite în structura deþinãtorilor de
terenuri agricole, unele preþuri de contractare ºi achiziþie pentru astfel de
produse au devenit inoperante. Realizarea programelor statului, în domeniul
reechilibrãrii structurii culturilor agricole în raport cu cea a nevoilor þãrii, va
face necesarã acceptarea creºterii nivelului preþului sau aplicarea unui
sistem de prime, dupã cum nu este de exclus declanºarea unor schimburi
intersectoriale, în condiþii de preþ reciproc acceptate, care ar impune preþuri
elastice pentru furniturile industriale cãtre agriculturã.

În industrie au fost abandonate cu uºurinþã normele de muncã ºi de
consum care se realizau fãrã încordare ºi s-a redus programul de lucru,
factori de presiune puternicã asupra costurilor ºi preþurilor.

Momentul de debut al unor mutaþii ample în formarea preþurilor
coincide cu aplicarea articolului nr. 48 din Legea nr. 15/1990. Potrivit
acestuia “regiile autonome ºi societãþile comerciale cu capital de stat vor
putea practica între ele ºi în raporturile cu terþii, preþurile decurgând din
acþiunea conjugatã a cererii ºi ofertei, cu excepþia situaþiei când pe piaþa
româneascã nu existã cel puþin trei agenþi economici care sã comercializeze
acelaºi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum ºi cu excepþia cazurilor în
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care preþurile sunt subvenþionate de stat, potrivit hotãrârii Guvernului. În
aceste din urmã cazuri, preþurile se vor stabili de cãtre Guvern prin
negocierile cu agenþii economici”.

Dacã ar fi sã anticipãm impactul acestor prevederi, trebuie sã pornim
de la constatarea cã, în economia româneascã, existã un numãr limitat de
cazuri, în care numãrul producãtorilor pentru acelaºi tip de bun, lucrare sau
serviciu este mai mare decât trei. În ºi mai puþine cazuri producþia însumatã
a acestora se apropie de nivelul consumului, iar dacã acest lucru este
posibil, ar trebui luate în seamã influenþele exportului ºi importului asupra
echilibrului pe piaþã. Legea nr. 15/1990 stabileºte, în aceastã privinþã, un
cadru generos (dar inoperant în condiþiile unor încasãri valutare modeste)
ºi, în mod necesar, conectat la situaþia balanþei de plãþi externe.
Neincluderea în textul legii ºi a restricþiilor privind cantitatea suficientã de
mãrfuri ar putea fi motivatã prin aceea cã ea ar viza explicit, întârzierea
liberalizãrii preþurilor. Pe de altã parte, regimul juridic al comerþului exterior
este ºi el în schimbare ºi, din punctul de vedere al restricþiilor analizate, el
oferã deja unele rãspunsuri prin autorizarea operaþiunilor de import-export
în domeniul liberei iniþiative. Având însã în vedere penuria de resurse
valutare ºi cursul aberant al leului la bursa neagrã, apreciem cã acest
segment al activitãþii economice nu va putea constitui pe termen scurt un
factor semnificativ al echilibrului pieþei interne. Dimpotrivã, vom asista la o
scãdere a cursului, mascatã de schimbul în contrapartidã, dar vizibilã în
raportul de schimb. Modalitatea dominantã de stabilire a preþurilor va fi, în
perioada urmãtoare constituirii regiilor autonome ºi a societãþilor comerciale,
negocierea de cãtre guvern cu agenþii economici (având în vedere sfera
restrânsã încã a produselor cu mai mulþi producãtori).

Influenþe previzibile dar greu de estimat ca amploare decurg în
condiþiile Legii nr. 15 din aplicarea art. 52, al. 2. Este vorba de stipularea
dreptului beneficiarului de repartiþie de a-ºi valorifica excedentele de
materiale din categoria celor dirijate, la preþuri care pot depãºi nivelul de
cumpãrare. În absenþa unor norme de consum controlate orice beneficiar va
fi tentat sã-ºi creeze asemenea excedente, dupã cum furnizorul care, în
temeiul legii, are aceeaºi posibilitate, poate uza de multiple mijloace pentru
a ºi le asigura, la rândul sãu.

Menþinându-ne strict în textul Legii nr. 15, ceea ce ar putea intra în
sfera noþiunii de liberalizare atât de frecvent invocatã în ultima vreme, nu
poate însemna, în afara cazurilor în care condiþiile enunþate sunt îndeplinite,
decât un proces de corectare negociatã a anomaliilor existente încã în
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unele sectoare de eliminare a unor subvenþii (domeniu în care nu trebuie sã
fim foarte zeloºi, dacã privim la negocierile care au loc în cadrul UNCTAD -
Runda Uruguay, care nu au adus progrese importante) ºi de transmitere a
influenþelor intersectoriale sau pe direcþia fluxurilor de schimb. Dincolo de
acest cadru, liberalizare înseamnã, în prima fazã, acceptarea efectelor
recente ale indisciplinei tehnice ºi financiare generalizate ºi plata raritãþii
produselor, care constituie anticamera declanºãrii spiralei inflaþioniste.
Recunoaºterea costurilor în asemenea situaþii reprezintã condiþia practicã a
declanºãrii cursului intrãrii în normalitate, a restabilirii echilibrului pe piaþã.

În perspectivã, o lege a preþurilor, necesarã pentru a stabili
conexiunile între reglementãrile disparate ºi a aduce elementele de
continuitate ºi convergenþã dintre acestea, ar trebui centratã pe articolul 48
din Legea nr. 15/1990. Acesteia i-ar reveni reglementarea în detaliu a
excepþiilor, a atribuþiilor administraþiei, precum ºi fixarea regulilor de
conduitã ale agenþilor economici conform exigenþelor asigurãrii mediului
concurenþial (interdicþia de a constitui stocuri pentru a provoca goluri în
aprovizionare, de a crea goluri în producþie, de asociere ºi înþelegere asupra
nivelului de preþ º.a.).

Tot în acest context, trebuie puse bazele mecanismelor de solidaritate
ºi a sistemelor sectoriale de preþuri (agriculturã, industria extractivã º.a.).



CONCLUZII

1. Restructurarea sistemului de preþuri în perioada de tranziþie, se
înscrie ca obiectiv ºi proces al transformãrilor radicale promovate
pentru plasarea economiei româneºti pe coordonatele concurenþei,
ale dezvoltãrii în condiþiile pieþei libere.

2. Sensul ºi conþinutul transformãrilor sistemului de preþuri îl constituie
asigurarea condiþiilor ºi instituirea formãrii libere a preþurilor, în
concordanþã cu obiectivele costului social minim ºi garantãrii
echilibrului economiei ºi al societãþii.

3. Strategiile posibile de liberalizare se delimiteazã în funcþie de rolul ºi
locul atribuite preþurilor în procesul de tranziþie. Se desprinde poziþia
celor care susþin trecerea imediatã la formarea liberã a preþurilor ºi a
celor care concep aceastã trecere ca încheiere a unui proces de
adaptãri ºi de eliminare a unor anomalii ºi disfuncþionalitãþi din
sistemul actual de preþuri, în cadrul unui program de dereglementare.

4. Dupã pãrerea noastrã, soluþiile în domeniul preþurilor joacã un rol
important dar nu pot fi un panaceu. Situaþia specificã a economiei
noastre, ca ºi experienþa þãrilor care trec la economia de piaþã ne
obligã sã abordãm în mod echilibrat ºi concomitent problematica
ieºirii din criza economicã ºi pe cea a cristalizãrii mecanismelor tipice
economiei concurenþiale, adicã a tranziþiei. Strategiile promovate
trebuie sã þinã seama de intervalele de timp diferite în care deciziile
luate produc efecte în subsistemele cãrora li se adreseazã ºi de
necesitatea sincronizãrii funcþionale a acestora.

5. Opþiunea pentru una din strategiile corespunzând poziþiilor conturate,
trebuie sã þinã seama de necesitatea conectãrii convergente la
obiectivele procesului de ansamblu al tranziþiei, ca ºi de exigenþele unei
soluþii constructive în condiþiile concrete ale perioadei. Funcþionarea
în parametri normali (oscilaþii de micã amplitudine) a preþurilor rezultã
din conjugarea politicii privind nivelul ºi modalitãþile de formare a
preþurilor, cu acþiunile vizând formarea ºi consolidarea mediului
concurenþial. Sunt necesare mãsuri de asigurare a echilibrului pieþei
forþei de muncã, a mobilitãþii ºi reciclãrii acesteia. Întrucât decizia
privind formarea liberã a preþurilor opereazã imediat, iar constituirea
mediului concurenþial, care implicã acþiuni organizatorice, administrative
ºi investiþii, se realizeazã într-un interval de timp determinat de durata
proceselor aferente, momentul aplicãrii acesteia se coreleazã cu
mijloacele sau resursele acoperirii costurilor sociale pe mãsura
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apariþiei lor sau cu timpul necesar atingerii condiþiilor de minimizare a
amplitudinii oscilaþiilor. Nu poate fi exclus niciun defazaj mobilizator
faþã de condiþiile de mai sus, contând pe forþa de impulsionare a
reformei prin liberalizarea preþurilor.

6. Economia româneascã este caracterizatã printr-un accentuat
monopol al producãtorului ºi o penurie adâncã ºi generalizatã de
mãrfuri. În acelaºi timp, disponibilitãþile bãneºti ale populaþiei se
apropie de echivalentul consumului pe unul din anii anteriori. Decizia
în privinþa preþurilor are de rezolvat, în planul tehnic, problema
apropierii cererii de ofertã sau invers, iar în planul politic, obþinerea
aderenþei agenþilor economici faþã de calea aleasã. Din acest punct
de vedere, strategia trecerii bruºte la liberalizarea preþurilor are drept
consecinþã apropierea cererii de ofertã prin creºterea generalizatã a
preþurilor, previzibilã, în condiþiile date, în timp ce strategia gradualã
conteazã pe evoluþia convergentã a cererii ºi ofertei ºi realizarea
echilibrului prin preþul normal.

7. Trecerea la liberalizarea bruscã a preþurilor în condiþiile actuale ale
economiei declanºeazã un complex de procese cu acþiune imediatã,
dar duratã variabilã, în funcþie de limitele veniturilor ºi preþurilor, între
care:
− creºterea generalizatã a preþurilor (explozivã în unele cazuri);
− blocarea fluxurilor economice (valorice ºi apoi materiale) ºi

închiderea multor întreprinderi, în ordine inversã faþã de categoria
de nevoi cãreia i se adreseazã prin producþia lor;

− creºterea ºomajului ºi reducerea veniturilor (mai accentuat ca
urmare a reducerii populaþiei ocupate);

− scãderea ritmului ºi volumului resurselor pentru investiþii;
− reducerea sensibilã a consumului individual.
În cazul adoptãrii variantei liberalizãrii treptate a preþurilor, se impune

urmãrirea evoluþiei factorilor fundamentali ai pieþei (producþia-consumul,
resursele-necesarul, balanþa import-export, stocurile) ºi, în acest spirit,
realizarea prealabilã, cel puþin parþialã, a urmãtoarelor condiþii:

− creºterea ºi stabilizarea producþiei; asigurarea unor cantitãþi
suficiente de produse ºi resurse valutare pentru import;

− restrângerea ºi demontarea monopolului producãtorului; atomizarea
ºi autonomizarea producãtorilor ºi crearea posibilitãþilor reale de
alegere;

− promovarea unor mecanisme financiar-administrative de redistribuire
a unor resurse ºi de reglare ºi stabilizare a proceselor de piaþã.
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În ambele variante, este necesarã reexaminarea ºi stabilirea realistã
a nivelului cursului de schimb al leului ºi al ratei dobânzii. Trebuie evitatã
ieftinirea artificialã a produselor ºi a patrimoniului întreprinderilor româneºti
pentru exterior.

8. Succesul ambelor variante este în bunã mãsurã condiþionat de timpul
în care sunt soluþionate condiþiile legate de creºterea ºi stabilizarea
producþiei ºi de demontarea monopolului producãtorului, esenþiale
pentru constituirea mediului concurenþial ºi minimizarea costurilor
tranziþiei sau asigurarea resurselor de acoperire a acestora.
Din punctul de vedere al impactului asupra dinamicii economice

generale, prima variantã poate conduce la adâncirea recesiunii dar ºi la
acumularea condiþiilor economice ºi psihosociale necesare relansãrii, iar
cea de-a doua menþine economia la parametri artificiali faþã de care
adecvarea conþinutului real este posibilã, dar multiplu condiþionatã.

9. În economie s-a constituit un sistem al liberei iniþiative (incluzând în
mare parte ºi agricultura). Mãsurile care urmeazã a fi promovate în
domeniul preþurilor trebuie sã asigure tratarea unitarã ºi echitabilã a
sectorului de stat ºi a celui care funcþioneazã pe baza liberei iniþiative.

10. Potrivit art. 48 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unitãþilor
economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, în rapor-
turile dintre ele, precum ºi în cele cu terþii, regiile autonome ºi societã-
þile comerciale vor practica preþurile decurgând din acþiunea conjugatã
a cererii ºi ofertei. În excepþii, se constituie situaþiile în care pe piaþa
româneascã nu existã cel puþin trei agenþi economici care sã comer-
cializeze acelaºi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum ºi acelea în
care preþurile sunt subvenþionate de stat. În aceste cazuri preþurile se
vor stabili de cãtre Guvern prin negociere cu agenþii economici.
Întrucât între preþurile subvenþionate de Guvern sunt ºi cele ale unor

produse (esenþiale pentru asigurarea nivelului de trai) comercializate de mai
mult de trei agenþi economici, sfera produselor ale cãror preþuri se vor forma
prin acþiunea conjugatã a cererii ºi ofertei se îngusteazã. În aceste condiþii,
modalitatea dominantã de formare a preþurilor va fi negocierea între Guvern
ºi agenþii economici. Baza negocierii o vor constitui costurile reale ale
producãtorilor ºi costul real al valutei pentru asigurarea importurilor. “ªocul”
acestei decizii va avea dimensiunile creºterii preþurilor materiilor prime,
domeniu în care se înregistreazã pierderi ºi în care Guvernul este interesat
prin Legea nr. 15/1990 ºi ale potenþialului de “metabolizare” a acesteia în
aval. Credem cã limitarea amplitudinii acestuia va implica negocierea între
guvern ºi agenþii economici a gradului în care se vor propaga influenþele
determinate.
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Ministerul Finanþelor, Departamentul pentru Preþuri, INCE, Institutul de
Finanþe, Preþuri ºi Probleme Valutare º.a.
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INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITÃÞII VIEÞII

CONSIDERAÞII ASUPRA NECESITÃÞII UNUI NOU
SISTEM DE PENSII ÎN ÞARA NOASTRÃ

Camelia GHEORGHE

Trecerea României la economia de piaþã are drept consecinþã
imediatã acutizarea costului social pe care-l suportã ºi-l va suporta, cu
destulã greutate, populaþia þãrii. Stagflaþia ºi ºomajul vor afecta veniturile
unor categorii largi de cetãþeni. Pe de altã parte, penuria de obiective ultime
a dispãrut, în locul acesteia afirmându-se o adevãratã revoluþie a aspiraþiilor,
dorinþa de mai bine, de ordine în toate, de libertate. Acestei stãri de fapt, de
greutãþi financiare ºi idealuri demult râvnite, trebuie sã-i rãspundã emulaþia
legislativã fãrã precedent din þara noastrã prin statuarea unei protecþii
sociale afective. Crearea unui sistem de protecþie socialã trebuie sã aibã în
vedere toate categoriile socioprofesionale ale populaþiei, dar sã acorde mai
multã atenþie celor care au mai acutã nevoie de a fi protejaþi: copiii orfani,
handicapaþii, oamenii în vârstã neajutoraþi ºi, nu în ultimul rând, pensionarii,
al cãror nivel de trai a avut ºi va avea mult de suferit dupã dobândirea
acestui statut.

Legislaþia de pânã acum în domeniul asigurãrilor sociale a afectat, cu
toate corectivele aduse dupã Revoluþie, într-un mod inadmisibil calitatea
acestor servicii, beneficiarii acestor prestaþii. La aceasta se adaugã un
sistem organizatoric greoi, Inflexibil ºi inoportun în condiþiile de azi, precum
ºi unele de ordin economic, care au dus de multe ori la îndeplinirea scopului
pentru care serviciile de asigurãri sociale au fost create.

Deºi sistemul legislativ ce reglementeazã acest domeniu are o serie
întreagã de neajunsuri, în pãrþile lui bune nu a fost respectat. Sã ne
amintim, de exemplu doar faptul cã pensionarii internaþi în cãminele de
bãtrâni ºi pensionarii trebuiau sã contribuie, conform legii, cu 50% din
pensie pentru întreþinerea lor în aceste instituþii. Dar o serie de anchete
desfãºurate recent în aceste locuri au dovedit faptul cã legea a fost voit
eludatã, aceºtia trebuind sã contribuie cu întreaga lor pensie. Un alt
exemplu îl constituie ergoterapia, ca metodã de tratament prin muncã
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pentru prevenirea ºi întârzierea proceselor degenerative la bãtrânii
pensionari din cãmine. Conform legii, aceºtia aveau, dreptul la o cotã de
aproximativ 30% din valoarea muncii efectuate, în cazul în care obþineau
rezultate bune. Dar aceastã sumã de bani nu a fost acordatã. Tot legea
prevedea pentru asistenþa continuã a pensionarului un supliment bãnesc la
pensie de 300 lei lunar, dar nu se cunosc decât cazuri sporadice în care
acesta a fost primit de cel în cauzã. ªi, dacã aceasta a fost situaþia în cazul
pensionarilor de asigurãri sociale de stat, ne putem închipui cu uºurinþa
starea total necorespunzãtoare în care s-au aflat pensionarii CAP sau cel cu
gospodãrie individualã din zonele necooperativizate.

Se ºtie cã bugetul asigurãrilor sociale face parte din bugetul
administraþiei centrale. Datoritã acestei situaþii, veniturile primului buget se
adaugã la veniturile bugetului de stat, cheltuielile destinate asigurãrilor
sociale apar ca fiind acoperite tot de bugetul administraþiei centrale, iar
excedentul din execuþie – când se creeazã – este utilizat în finanþarea altor
nevoi ale economiei naþionale. De la înfiinþarea sa, cu excepþia perioadei
1970-1975, bugetul asigurãrilor sociale a fost, pânã în 1980 inclusiv,
permanent excedentar. Ca urmare a majorãrii pensiilor, a unor mãsuri
legislative din domeniul celorlalte prestaþii de asigurãri sociale luate dupã
Revoluþie, în anul 1989, bugetul a fost deficitar, dezechilibrul agravându-se
în 1990. Aceste deficite ar fi putut fi lesne acoperite de excedentele din
execuþie anilor trecuþi, în cazul în care bugetul asigurãrilor sociale de stat ar
fi avut autonomie în gestionarea fondurilor sale. De asemenea, excedentele
– în afara de partea þinutã “de rezervã” pentru acoperirea cheltuielilor
bugetare – ar fi putut fi folosite ºi în alte scopuri: suplimente pentru cei a
cãror pensie este apropiatã de pensia minimã, donaþii pentru cãminele de
bãtrâni ºi pensionari sau pentru cãminele de handicapaþi cu handicap sever,
cumpãrarea de proteze ºi aparate protetice, trimiterea gratuitã la tratament
a pensionarilor care suferã de diferite afecþiuni etc.

Ca atare, se impune desprinderea bugetului asigurãrilor sociale de
stat din bugetul administraþiei centrale ºi acordarea autonomiei, în vederea
unei mai bune gospodãriri a fondului ºi a restabilirii echilibrului bugetar între
venituri ºi cheltuieli.

Pentru funcþionarea independentã a bugetului asigurãrilor sociale de
stat este necesarã, de asemenea, integrarea fondului pentru pensia
suplimentarã în acesta. Înfiinþarea unei Case generale autonome de stat
pentru securitate socialã, care sã administreze un buget propriu pentru
asigurãrile sociale de stat este ºi ea deosebit de oportunã în actualele
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condiþii. Se poate pune problema chiar a desprinderii însãºi a fondurilor
destinate pensiilor din bugetul asigurãrilor sociale ºi înfiinþãrii unui organism
capabil sã le dirijeze în sensul dorit de beneficiarii acestora. În acest
context, bugetul de stat ar trebui doar sã subvenþioneze bugetul de asigurãri
sociale pentru completarea veniturilor acestuia, în cazul apariþiei unor
deficite nedorite.

Schemele de pensii din þara noastrã au un grad ridicat de cuprindere,
calculele arãtând cã, la nivelul anului 1990, din 100 de persoane de 60 de
ani ºi peste, 73 de persoane fãceau parte din sistemele de pensionare
pentru munca depusã ºi limitã de vârstã. Deºi din acest punct de vedere
depãºim nivelul mondial de 67% al gradului de cuprindere, în condiþiile
trecerii la economia de piaþã, ale privatizãrii ºi dorinþei de realizare a unei
protecþii integrale, este necesarã cuprinderea în schemele de pensionare ºi
a altor categorii de populaþie, în afara celor incluse pânã acum. Este vorba,
în primul rând, de liber profesioniºti, al cãror numãr va spori de la un an la
altul. De asemenea, avem în vedere posibilitatea obþinerii unei pensii de
asigurãri sociale – prin contribuþie voluntarã – de cãtre femeile casnice sau
de cãtre persoanele inactive ce îngrijesc un handicapat. În anumite condiþii,
ar putea beneficia de pensie de uriaº ºi bãrbaþii vãduvi aliaþi în întreþinerea
soþiei decedate. Cuprinderea acestor categorii de populaþie în schemele de
pensionare presupuneau atât reorganizarea sistemului naþional existent de
pensii ci, în special, crearea unui sistem nou, concurenþial, care sã includã
diferite scheme de pensii private, coexistente cu cea naþionalã1. În acest
caz, cetãþenii ar avea posibilitatea sã se afilieze la mai multe sisteme de
pensii ºi sã renunþe la altele care nu li se par convenabile. Ar avea loc o
selecþie a schemelor de pensionare ºi ar constitui o cale prin care nivelul de
trai de dinaintea pensionãrii nu ar fi afectat în mãsura în care este acum. De
asemenea, sistemul nou de pensii ar avea un caracter mai comprehensiv.

                                                          
1 Conform Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution Helsinki, 1987, în

Finlanda existã în domeniul pensiilor un adevãrat sistem concurenþial, alcãtuit din:
a) sistemele proprii de pensionare (Schema naþionalã de pensii; pensii ocupaþionale din

sectorul privat; din sistemul Ministerului de Finanþe; din sistemul autoritãþilor locale;
Actul de pensii Seamen; Sistemul de pensii din Insulele Aland; pensiile acordate de
Banca Postipankki etc.);

b) sisteme speciale de pensionare (Actul de asigurare împotriva riscurilor industriale;
Actul de asigurare a lui Third-Party Motor; schema-de pensionare pentru fermieri
etc.)

c) sistemul voluntar de pensii (Schema de pensii adiþionale ale sectorului ocupaþional
privat; schema de pensii plãtite de fundaþii ale sectorului privat, bisericii evanghelice
luterane, bisericii ortodoxe etc.).
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Crearea, însã, a unui asemenea sistem presupune modificarea a o
serie întreagã de condiþii stipulate de legea actualã în vederea obþinerii
dreptului de pensie. Una din condiþiile la care, dupã pãrerea noastrã, ar
trebui sã se renunþe ar fi cea a vechimii minime în muncã, în locul ei luându-
se în considerare perioada de afiliere ºi contribuþie (cuantumul contribuþiei)
la sistemul de asigurãri sociale respectiv, aºa cum prevede legislaþia þãrilor
occidentale. Vechimea în muncã, ar putea, eventual, sã diferenþieze
cuantumul pensiei, dar nu sã constituie o condiþie sine-qua-non a obþinerii
dreptului la pensie, mai ales în condiþiile viitoare de accentuare a ºomajului,
de ocupare cu timp parþial, de fluctuaþie pe piaþa muncii. ªi, tot ca argument,
sã ne amintim cum se calcula vechimea în muncã la pensionarii CAP: 280
de zile calendaristice lucrate constituiau un an vechime; în cazul în care
cooperatorul ar fi lucrat câteva zile mai puþin, din motive independente de el,
ar fi pierdut la vechime acel an; aºa se explicã ºi numãrul mare de
pensionari CAP cu pensie pentru limitã de vârstã ºi vechime incompletã.
Noua lege ar putea statua condiþia perioadei minime de afiliere, numãrul ºi
mãrirea cotizaþiilor necesare a fi depuse într-un an fiscal, cu posibilitatea
pentru persoana cotizantã de a contribui cu un numãr mai mare de cotizaþii
anual. Aceasta ar duce la flexibilizarea modalitãþilor de retragere din
activitate, oferindu-i fiecãrui lucrãtor posibilitãþi sporite de a-ºi decide
reducerea sau încetarea activitãþii sale, dar ºi libertatea de acþiune a
întreprinderilor, a celor ce gestioneazã schemele de pensionare ca, în
funcþie de interesele societãþii, sã stimuleze continuarea activitãþii în unele
domenii sau reducerea ei.

De asemenea, am propune renunþarea la condiþia numãrului anilor de
cãsãtorie pentru obþinerea pensiei de urmaº, în cazul vãduvelor care au
împlinit 50 de ani ºi au cel puþin un copil în întreþinere. Urmând exemplul
multor state occidentale, pensia de orfan am propune sã se acorde pânã la
18 ani (25 de ani în cazul continuãrii studiilor).

Modul de calculare a pensiilor este perimat, trebuind a fi înlocuit cu
unul nou, adaptat condiþiilor actuale prin care trece þara noastrã. Astfel, a
lua în considerare salariul mediu al celor mai buni 5 ani consecutivi din
ultimii zece ani de dinaintea pensionãrii apare cel puþin aberant, în condiþiile
liberalizãrii actuale a preþurilor ºi accentuãrii inflaþiei. Mai oportunã ar fi
calcularea pensiei ocupaþionale pe baza salariului mediu lunar al ultimelor
12 luni1, nivelul pensiilor trebuind sã fie “corectat” prin indexarea la indicele

                                                          
1 Un mod original de calcul al pensiei îl întâlnim în Italia ºi Portugalia, unde pensia de

bãtrâneþe se calculeazã aplicând 2% din salariul mediu al ultimilor 5 ani, multiplicat cu
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costului vieþii, de exemplu, de asemenea, nu se explicã calcularea pensiei
de urmaº prin aplicarea unui anumit procent la pensia de invaliditate de
gradul 1, în cazul în care decedatul nu ar fi împlinit vârsta de pensionare.
Logicã este luarea în considerare ori a pensiei de bãtrâneþe, ori a salariului
mediu, mai ales în cazul decesului datorat unui accident de muncã sau boli
profesionale.

De asemenea, la calculul pensiei ar putea sã fie luate în considerare
ºi anumite suplimente bãneºti ce ar urma sã fie acordate sau nu, de la caz
la caz: suplimente adãugate pensiei de bãtrâneþe sau invaliditate pentru
fiecare dintre copiii aflaþi în întreþinere (în cazul familiilor cu mari greutãþi
financiare), alocaþii similare celor de tip “means-test” (dovada pauperitãþii)
acordate în unele þãri dezvoltate (pentru cei care se dovedesc a trãi sub un
minim social recunoscut), alocaþii pentru casã, suplimente pentru îngrijirea
continuã a pensionarului (care sã fie acordate efectiv ºi nu doar stipulat de
lege), sume de bani pentru reabilitare ºi instruire educaþionalã (pentru
pensionarii de urmaº, în cazul în care, dobândind aceastã calitate, nu se pot
întreþine doar cu pensia, solicitând ajutoare bãneºti pentru calificarea într-o
meserie ºi angajarea, în urma cursurilor de pregãtire vocaþionalã, într-o
activitate remuneratã etc.

Dupã cum am mai menþionat, anii 1989 ºi 1930 s-au încheiat cu mari
deficite bugetare (1.738,6 milioane lei, respectiv 10.659,9 milioane lei), în
condiþiile în care fondul de pensii a fost inadecvat asigurãrii cerinþelor unui
minim de trai ºi în care rata de înlocuire a salariului de cãtre pensie a fost
criticã la multe categorii de pensionari (în special la meºteºugarii
cooperatori ºi la þãrani).

Astfel, ca urmare a calculelor noastre efectuate în luna august a
anului 1990, pentru o pensie necesarã asigurãrii minimului de trai de 1.000
lei1, fondul de pensii al anului 1990 ar fi trebuit sã fie cu 6,7 miliarde lei mai
mare. Desigur cã suma este foarte mare ºi ajunge la valori agravante dupã
noiembrie 1990, când a avut loc prima liberalizare a preþurilor ºi când pentru
lunile noiembrie ºi decembrie ar fi trebuit sã se ia în considerare un alt nivel
al pensiei, superior celui de 1.000 lei, pentru asigurarea minimului de trai.
Sumele suplimentare ar putea fi acoperite tocmai prin crearea acelui sistem

                                                                                                                                             
numãrul anilor de cotizaþie. Este o soluþie care, numai ºi ca variantã metodologicã, ar fi
util de a fi luatã în considerare ºi discutatã.

1 Pensia corespunzãtoare minimului de trai pentru categoria socialã a pensionarilor a fost
determinatã prin metoda normativã ºi publicatã în Studii ºi cercetãri, nr. 4/1990, p. 88-
90. Autori: Maria Molnar ºi Maria Poenaru.
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concurenþial de pensii private, prin autonomia bugetului de asigurãri sociale
ºi o mai bunã gestionare a fondurilor acestuia, prin multiplicarea, în general,
a resurselor de finanþare a fondului de pensii (contribuþia salariaþilor în
vederea completãrii cotelor de asigurãri sociale plãtite de unitãþi, donaþii ale
organizaþiilor filantropice, contribuþii ale sindicatelor etc.).

În vederea contracarãrii efectelor antrenate de liberalizarea preþurilor,
Guvernul a luat o serie de mãsuri pentru protecþia socialã a populaþiei,
inclusiv a pensionarilor. Astfel, conform Hotãrârii Guvernului nr. 1109/1990,
pensionarii de asigurãri sociale de stat ºi pensionarii IOVR beneficiazã de
400 de lei compensaþie, ce se adaugã la pensia acestora. Considerând cã
þãrãnimea ar putea sã-ºi asigure din producþia proprie majoritatea
produselor alimentare specificate în anexa 5 la amintita Hotãrâre pentru
care s-a stabilit compensaþia (în afarã de orez ºi zahãr), nu se justificã în
niciun fel neacordarea acesteia, într-o proporþie corespunzãtoare, pentru
celelalte produse (medicamente ºi vatã medicinalã, sãpun, detergenþi,
articole pentru nou-nãscuþi ºi copii), cunoscut fiind faptul cã þãranii
pensionari nu beneficiazã de compensaþia de 400 lei, fiind în continuare cea
mai discriminatã categorie socioprofesionalã. Cu o pensie medie de 517 lei
pentru pensionarii CAP ºi 128 lei pentru þãranii pensionari cu gospodãrii
individuale (la nivelul anului 1990), cu o ratã de înlocuire a venitului de cãtre
pensie de 13%, respectiv 6,5%, cu un sistem foarte sever de condiþionare a
dreptului la pensie ºi de decontãri a contribuþiei la pensii, lipsiþi ºi de cei 400
lei compensaþie, þãranii continuã sã ocupe una dintre cele mai
dezavantajate poziþii în societate. Este imperios necesarã crearea unui
sistem unitar de pensii, atât pentru membrii CAP, cât ºi pentru þãranii cu
gospodãrii individuale, la nivelul ºi în condiþiile existente –  sau care se vor
adopta în viitor – pentru ceilalþi lucrãtori din economia þãrii.

În contextul pregãtirii unei noi legislaþii a pensiilor, trebuie avutã în
vedere o protecþie socialã integratoare, care sã cuprindã toate categoriile
socioprofesionale, cu probleme ºi aspiraþiile lor specifice.
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CLAUZA NAÞIUNII CELEI MAI FAVORIZATE

Valeriu VELCIU

1. Clauza naþiunii celei mai favorizate
în relaþiile economice internaþionale

1.1. Definiþie, domenii de aplicare, importanþã

Acordurile internaþionale cuprind o serie de prevederi specifice care
reglementeazã anumite aspecte ale relaþiilor dintre pãrþile contractante în
diverse domenii de interes reciproc.

Una din prevederile esenþiale ale tratatelor economice internaþionale
este cea referitoare la acordarea tratamentului naþiunii celei mai favorizate.

1.1.1. Definiþie

Clauza naþiunii celei mai favorizate reprezintã prevederea înscrisã în
tratatele sau convenþiile internaþionale (tratate de comerþ ºi navigaþie
internaþionale sau acorduri comerciale ºi de plãþi) prin care pãrþile1 se obligã
sã-ºi acorde reciproc toate avantajele pe care le-au acordat sau le vor
acorda unor terþe state într-un domeniu al relaþiilor lor comerciale.

1.1.2. Domenii de aplicare

Domenii de aplicare: tarife vamale la import, export ºi tranzit;
eliberarea licenþelor de export, import ºi tranzit de mãrfuri, transporturi, în
general (aerian, feroviar, fluvial intern ºi în special maritim), regimul
porturilor maritime ºi tratamentul mijloacelor de transport strãine (aeronave,
trenuri, autovehicule ºi, în special nave maritime); regimul juridic ai agenþilor
                                                          
1 Douã sau nai multe state sau entitãþi abilitate de statele membre conform dreptului

internaþional (statele membre ale CEE au transferat Comunitãþii prerogativele privind
politica comercialã, ele neputând acorda sau beneficia separat de tratamentul naþiunii
celei mai favorizate, ci numai printr-o hotãrâre adoptatã la nivel comunitar).
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ºi reprezentanþelor comerciale ºi al persoanelor fizice ºi juridice strãine care
exercitã fapte de comerþ pe teritoriul altei þãri; drepturile de proprietate
intelectualã (industrialã, artisticã) etc.

Spre deosebire de practica convenþionalã anterioarã, în prezent
Clauza se aplicã în domenii tot mai diverse, în special economice, putând fi
evidenþiate în acest sens prevederile cuprinse în acordurile încheiate de
România privind cooperarea economicã, industrialã, tehnicã ºi ºtiinþificã.

Legat de prevederile privind acordarea tratamentului naþiunii celei mai
favorizate, în unele tratate, în special cu referire la situaþia juridicã a
strãinilor ºi la sfera transporturilor, se utilizeazã ºi clauza tratamentului
naþional1, pentru evitarea situaþiei în care toþi strãinii ar fi trataþi la fel pe
teritoriul statului concedent, dar în condiþii defavorabile faþã de cetãþenii
statului respectiv.

1.1.3. Importanþa CLAUZEI în relaþiile economice internaþionale

Utilizarea frecventã a Clauzei în tratatele de comerþ internaþional
rezultã din faptul cã ea dã expresie, în domeniul comercial, principiului
egalitãþii statelor, principiu fundamental al dreptului internaþional public.

Clauza trebuie privitã ca un mijloc de promovare a egalitãþii ºi nedis-
criminãrii statelor, ca o modalitate de aplicare “de facto” a egalitãþii “de jure”.

Funcþia pe care Clauza o îndeplineºte în comerþul internaþional este
de permanentizare a egalitãþii fundamentale, fãrã discriminare, între state
interesate, prin: asigurarea unor condiþii de concurenþã egale pe pieþele
statelor care acordã tratamentul pentru toþi exportatorii statelor beneficiare;
garantarea unei mai mari stabilitãþi a comerþului (evitându-se modificarea
bruscã a condiþiilor de acces pe o piaþã); diminuarea importanþei
demonstrãrii originii mãrfurilor (condiþiile de acces fiind aceleaºi, indiferent
de þara beneficiarã, exportatoare).

Complexitatea relaþiilor economice contemporane, accentuarea
interdependenþelor politice, culturale, dar mai ales economice dintre statele
lumii au determinat multiple încercãri, în special în ultimele douã decenii, de
instituþionalizare a Clauzei, urmãrindu-se gãsirea unor elemente specifice,
codificabile, rezultate din practica convenþionalã a statelor.

                                                          
1 Prin clauza tratamentului naþional (sau principiul posibilitãþilor egale) pãrþile se obligã sã

acorde persoanelor fizice sau juridice, ale unui stat semnatar, care exercitã fapte de
comerþ pe teritoriul celuilalt stat semnatar aceleaºi drepturi ºi obligaþii în materie
economicã ca ºi naþionalilor.
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Datoritã mai multor divergenþe privind excepþiile1 cu privire la
acordarea Clauzei, nu s-a reuºit pânã în prezent încheierea unei convenþii
internaþionale în materie de Clauzã, cu toate eforturile fãcute de Comisia de
Drepturi Internaþionale a ONU2).

Element stabilizator, acþionând pentru eliminarea protecþionismului ºi
inechitãþii din comerþul internaþional, Clauza naþiunii celei mai favorizate se
constituie într-un important factor al eforturilor pentru instaurarea unei noi
ordini economice în relaþiile internaþionale.

1.2. Forme ale Clauzei naþiunii celei mai favorizate

Clasificarea formelor în care a fost utilizatã Clauza în practica
tratatelor comerciale internaþionale ale statelor se poate face dupã mai
multe criterii. Întâlnim, astfel, urmãtoarele forme:

− Clauze condiþionate ºi necondiþionate, dupã cum acordarea trata-
mentului este legatã sau nu de acordarea unor compensaþii. Forma
necondiþionatã extinde automat statului beneficiar avantajele
acordate statului favorizat, fãrã a presupune acordarea prealabilã
sau ulterioarã a unor contraprestaþii, chiar dacã avantajele
respective au fost acordate condiþionat de anumite compensaþii.

Clauza în forma condiþionatã presupune renegocierea condiþiilor
tratatului ori de câte ori Se acordã noi avantaje altui terþ3.

− Clauze unilaterale bilaterale sau multilaterale, dupã numãrul
statelor care, în cadrul aceluiaºi tratat, îºi asumã obligaþia de a-ºi
acorda reciproc tratamentul naþiunii celei mai favorizate.

Clauza unilateralã prevede obligaþia unui stat de a acorda avantaje
unuia sau mai multor state, fãrã reciprocitate din partea acestora.

Aceastã formã a fost practicatã, în special, prin impunerea ºi de cãtre
statele învingãtoare statelor învinse, în urma unor rãzboaie din sec. XVII-
XVIII sau la terminarea primului rãzboi mondial.

De asemenea, unilateralã este acordarea Clauzei în domenii în care
statul beneficiar nu este în mãsurã sã acorde reciprocitate (tratamentul
acordat navelor unui stat fãrã litoral).

Clauza bilateralã este forma obiºnuitã de acordare reciprocã, de cãtre
douã state, a tratamentului naþiunii celei mai favorizate.
                                                          
1 În special exceptarea avantajelor acordate în cadrul uniunilor vamale ºi a zonelor de

liber schimb.
2 Rapoartele CDI, E. Uster (1969-1976) ºi O. Uºakov (1977-1979).
3 În acest caz tratatul respectiv prezintã elementele unui “pactum de contrahende”.
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Clauza multilateralã este forma prin care mai multe state se obligã,
prin acelaºi tratat, sã-ºi acorde tratamentul naþiunii celei mai favorizate. În
majoritatea cazurilor, acordarea Clauzei multilaterale este menþionatã
expres ºi în tratate bilaterale, prin care pãrþile contractante ale acordului
multilateral stipuleazã aplicarea prevederilor acestuia.

Este interesant de observat cã, în baza unui tratat bilateral, se pot
obþine avantajele dintr-un tratat multilateral, încheiat de statul concedent cu
state terþe.

Clauza multilateralã, instituitã în 1947 prin prevederile GATT, diferã
mult de clauza bilateralã, deoarece, aºa cum arãta E. Ustor în cel de-al
doilea raport al CDI privind Clauza, “caracterul multilateral al acordului în
materie tarifarã înseamnã mai mult decât simpla sumã a concesiilor
bilaterale”.

− Clauze generale specializate, clasificate dupã domeniile la care se
aplicã.

Clauza generalã se referã la ansamblul relaþiilor dintre pãrþi (fãrã a
cuprinde chiar “toate” aceste relaþii, ea se referã la toate relaþiile din mai
multe domenii – de exemplu, comerþul ºi navigaþia).

Clauza specializatã se referã strict la un domeniu al relaþiilor dintre
pãrþile contractante (cel mai frecvent la regimul navelor maritime în porturile
pãrþilor).

1.3. Consideraþii juridice

Subiectele raporturilor juridice rezultate din acordarea tratamentului
naþiunii celei mai favorizate sunt statul care acordã tratamentul (concedent
sau promitent), statul beneficiar ºi statul favorizat (statul terþ).

În cazul Pieþei comune subiectul de drept care acordã sau beneficiazã
de Clauzã nu poate fi un stat membru, ci entitatea (Comunitatea) abilitatã
de statele membre conform dreptului internaþional (vezi 1.1. - definiþia
clauzei).

Raporturile juridice care se stabilesc prin acordarea Clauzei sunt:
raportul juridic de bazã, stabilit între statul care acordã tratamentul ºi statul
beneficiar ºi raportul juridic de referinþã, stabilit între statul concedent ºi
statul favorizat. Deoarece raportul de referinþã poate lua naºtere înainte sau
ulterior raportului de bazã (având în vedere cã se garanteazã avantaje ce
se acordã sau se vor acorda unui terþ) este evident cã între statul beneficiar
ºi statul terþ, favorizat, nu existã niciun raport juridic.
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Obiectul juridic al Clauzei îi reprezintã atât angajamentul asumat de
statul concedent de a acorda tratamentul naþiunii celei mai favorizate, cât ºi
dreptul corelativ al statului beneficiar de a beneficia de acest angajament.
(Acest drept are caracter convenþional, neexistând obligaþia cutumiarã de
acordare a Clauzei, aceasta constituind o expresie a suveranitãþii statelor).

Obiectul acestui angajament este un obiect variabil, acesta rezultând
din faptul cã tratamentul acordat este fluctuant, funcþie de raportul de
referinþã care poate fi compus din mai multe raporturi juridice succesive,
încheiate de statul concedent cu mai multe state favorizate.

Referitor la natura juridicã a Clauzei s-au formulat numeroase teorii,
încercându-se abordarea acesteia, fie ca o excepþie de la regula “pacta
teriis nec nocent, nec prosunt”1, (efectul relativ al tratatelor), fie ca o “normã
în alb” (stipulaþie pentru altul), fie ca o tehnicã de adaptare a tratatelor la
schimbarea circumstanþelor, fie ca o “dispoziþie convenþionalã relativã”, fie
ca o “instituþie a dreptului convenþional” (opinie adoptatã în literatura noastrã
de specialitate).

1.4. Istoric. Instituþionalizarea clauzei multilaterale (GATT)

1.4.1. Primele atestãri ale utilizãrii Clauzei în comerþul internaþional

Primele atestãri ale utilizãrii Clauzei în comerþul internaþional dateazã
din sec. XII, XIII, citându-se tratatele încheiate de Franþa cu prinþii arabi, prin
care aceºtia din urmã acordau francezilor, unilateral, tratamentul acordat
oraºelor italiene.

Forma bilateralã este consemnatã în anul 1417, în tratatul încheiat
între Anglia ºi Burgundia în sec. XV-XVIII este predominantã, totuºi, forma
unilateralã, practicatã, în special, ca un tratament impus prin tratatele de
pace (capitulaþii etc.) de cãtre statele învingãtoare, în calitate de
beneficiare, statelor învinse, în calitate de concedenþi, ca urmare a
rãzboaielor desfãºurate în aceastã epocã.

În formulãri apropiate celor contemporane, Clauza apare frecvent
stipulatã în tratatele comerciale din sec. XVIII-XIX (specificã fiind stipularea
în tratat ºi a numelor statelor terþe favorizate).

                                                          
1 Regulã de drept internaþional cu sensul: “tratatele nu pot aduce terþilor nici prejudicii nici

foloase” cu rol de a proteja suveranitatea ºi egalitatea statelor privind asumarea de
angajamente internaþionale. Este stipulatã ºi în Convenþia de la Viena cu privire la
tratatele internaþionale (1969).
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Apariþia formei condiþionate este semnalatã în unele tratate încheiate
între þãri europene pânã în 1860 (când prin tratatul Chevalier-Cohlen,
încheiat între Franþa ºi Anglia, se revine la forma necondiþionatã a Clauzei).

Forma condiþionatã a fost folositã intens de cãtre SUA, începând din
1778 (tratatul de comerþ cu Franþa), pânã în 1923, când se revine la
utilizarea clauzei necondiþionate (tratatul de comerþ cu Germania).

Dupã terminarea primului rãzboi mondial, prin tratatele de pace
încheiate, se utilizeazã din nou forma unilateralã a Clauzei, impusã de
statele aliate, învingãtoare.

Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, se extind preocupãrile pentru
acordarea Clauzei pe o bazã multilateralã, având în vedere experienþa
interbelicã, perioada în care statele care îºi acordau Clauza pe baze
bilaterale manifestau reþineri în privinþa avantajelor stipulate, de acestea
putând beneficia un numãr tot mai mare de state, pe mãsura încheierii de
noi tratate1.

Acest deziderat a fost realizat prin încheierea, în 1947, a Acordului
General pentru Tarife ºi Comerþ (GATT), pe baza cãruia toate statele
membre îºi acordã reciproc clauza naþiunii celei mai favorizate.

1.4.2. Acordul General pentru Tarife ºi comerþ ºi clauza naþiunii
celei mai favorizate

În perioada imediat urmãtoare celui de al doilea rãzboi mondial,
pentru crearea unui climat favorabil desfãºurãrii relaþiilor economice interna-
þionale, sub egida ONU s-a format o comisie cu sarcina de a acþiona pentru
crearea unui organism internaþional specializat, care sã acþioneze pentru
eliminarea tuturor obstacolelor ºi restricþiilor din calea comerþului mondial.

Întrunite la Geneva în octombrie 1947, cele 23 de state reprezentate
în comisie (printre care ºi SUA) au consemnat rezultatele primelor negocieri
tarifare în Acordul General pentru Tarife ºi Comerþ2 (GATT), baza juridicã a
concesiilor convenite ºi a unor reguli privind desfãºurarea schimburilor
comerciale internaþionale ale þãrilor semnatare.

Sarcina comisiei privind crearea Organizaþiei internaþionale a comerþului
a eºuat prin refuzul SUA, în 1948, de a ratifica documentul privind principiile
de funcþionare a organizaþiei (Carta de la Havana).

                                                          
1 Robert Riedl, un cunoscut expert în materie de Clauzã, compara aceastã reþinere cu

situaþia unui individ care nu mai îndrãzneºte sã-ºi invite un prieten la masã, temându-
se sã nu fie invadat de toate cunoºtinþele sale.

2 Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1948.
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În aceste condiþii, GATT, conceput ca un acord în cadrul proiectatei
organizaþii internaþionale a comerþului, a rãmas în vigoare, fãrã a avea
statutul juridic de organizaþie internaþionalã ce constituie un tratat
multilateral interguvernamental, prin care statele membre se obligã sã
reducã, sã elimine sau sã consolideze taxele vamale ºi sã înlãture
restricþiile cantitative sau de orice altã naturã din calea schimburilor
comerciale reciproce.

Principiul fundamental, în jurul cãruia se poate spune cã este
construit întregul Acord, este principiul egalitãþii ºi nediscriminãrii în relaþiile
comerciale dintre pãrþile contractante, el fiind materializat în obligaþia privind
acordarea reciprocã atât a tratamentului naþiunii celei mai favorizate (în
formã necondiþionatã), cât ºi a tratamentului naþional în materie de impozite
ºi reglementãri interne.

Astfel, art. l, pct. 1 al Acordului prevede:
“Orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunitãþi, acordate de cãtre o

parte contractantã pentru un produs originar sau având ca destinaþie orice
altã þarã, vor fi extinse imediat ºi necondiþionat asupra oricãrui produs
similar, originar din/sau având ca destinaþie teritoriul tuturor celorlalte pãrþi
contractante. Aceastã dispoziþie priveºte taxele vamale ºi impunerile de
orice altã naturã percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului,
ca ºi acelea care afecteazã transferurile internaþionale de fonduri, efectuate
cu prilejul plãþilor importurilor sau exporturilor, modul de percepere a acestor
taxe ºi impuneri, ansamblul reglementãrilor ºi al formalitãþilor aferente la
importuri sau la exporturi, ca ºi toate problemele care fac obiectul
paragrafelor 2 ºi 4 ale art. III”.

Referitor la acordarea tratamentului naþional, pentru evitarea limitãrii
importurilor prin mijloace fiscale, de altã naturã decât tarifare, art. III din
GATT prevede ca impozitele interne pe circulaþia mãrfurilor, precum ºi orice
alte taxe, sã fie egale cu cele aplicate produselor similare din producþia
internã.

În acord sunt prevãzute, însã ºi o serie de derogãri1 de la principiul
Clauzei naþiunii celei mai favorizate, dintre care, pentru scopul acestei
                                                          
1 Referitor la acþiunile întreprinse în cadrul acestor derogãri de la principiul Clauzei

menþionaþi: Sistemul Generalizat de Preferinþe CGSP), Protocolul celor 3, Protocolul
celor 16, Sistemul Global de Preferinþe Comerciale între þãrile în curs de dezvoltare
(SGPC).
1) Sistemul Generalizat de Preferinþe, partea a IV-a a GATT, adãugatã în 1964

prevede printre altele, angajamentul þãrilor dezvoltate de a nu pretinde reciprocitate
deplinã din partea þãrilor în curs de dezvoltare pentru concesiile acordate acestora.
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lucrãri menþionãm doar autorizarea þãrilor în curs de dezvoltare membre de
a promova mãsuri protecþioniste pentru protejarea economiei naþionale de
concurenþã a þãrilor dezvoltate membre ºi instituirea Sistemului Generalizat
de Preferinþe (GSP) nereciproce ºi nediscriminatorii în favoarea þãrilor în
curs de dezvoltare.

Tot pentru scopul acestei lucrãri, trebuie menþionat ºi art. XXXV din
GATT, care prevede posibilitatea ca acordul sã nu se aplice între douã pãrþi
contractante dacã una dintre ele nu consimte la aceastã aplicare în
momentul aderãrii uneia dintre ele. (România a uzat de acest articol faþã de
Coreea de Sud, considerând cã guvernul de la Seul nu poate acþiona în
numele statului coreean; de asemenea, SUA au invocat acest articol faþã de
România, motivând cu “legislaþia americanã în vigoare”).

Dezvoltarea complexã a economiei ºi comerþului mondial, impun
existenþa unor mecanisme ºi a unor reguli care sã asigure desfãºurarea
liberã a schimburilor internaþionale, sã înlãture tendinþele protecþioniste ºi
discriminatorii.

                                                                                                                                             
Tot în 1964, la UNCTAD I se lanseazã ideea creãrii unui sistem de preferinþe pe
care þãrile dezvoltate sã le acorde unilateral, nereciproc, þãrilor în curs de
dezvoltare, fãrã discriminãri. Negocierile s-au încheiat în 1970, Acordul pentru
intrarea în vigoare a GSP fiind aprobat de Sesiunea XXV ONU ºi inclus în strategia
celui de-al doilea Deceniu al Dezvoltãrii. GATT a acceptat aplicarea GSP în iunie
1971, ca o derogare temporarã (10 ani) de la principiul Clauzei. Cu ocazia Rundei
Tokyo s-a încheiat un acord (“Clauza de abilitare”) care legalizeazã/acceptã ºi
permanentizeazã tratamentul preferenþial în favoarea þãrilor în curs de dezvoltare.
Aplicarea regimului preferenþial a fost conceputã ca temporarã (putând înceta
pentru þãrile care ating anumite niveluri de dezvoltare - aºa-zisul principiu al
gradualizãrii) ºi degresivã (datoritã scãderii nivelului taxelor în regimul Clauzei, pe
baza negocierilor multilaterale).

2) Protocolul celor 3, Protocolul celor 16
GATT a ratificat ºi douã acorduri preferenþiale între þãrile în curs de dezvoltare
Protocolul celor 3 (1968) ºi Protocolul celor 16 (1971), (devenit ulterior Protocolul
celor 19, în prezent conlucrând însã numai 15 þãri), preferinþele acordate în cadrul
acestor acorduri nefiind extinse asupra celeilalte pãrþi contractante GATT.

3) (SGPC), Sistemul Global de Preferinþe Comerciale
Þãrile în curs de dezvoltare, membre ale Grupului celor 77, au negociat un acord
privind acordarea reciprocã de preferinþe comerciale globale, fãrã extinderea
acestora asupra þãrilor dezvoltate, conform principiilor GATT. Acþiunea, al cãrei
început a fost marcat prin declaraþia reuniunii ministeriale a Grupului celor 77 de la
New York (1982), a lansat prima rundã de negocieri în mai 1986 în Brazilia, care s-
a încheiat în aprilie 1988 la Belgrad, acordul fiind semnat de 46 de þãri, printre care
ºi România.
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2. Clauza naþiunii celei mai favorizate în cadrul politicii
comerciale a SUA

Încã din secolul al XVIII-lea SUA erau puternic angajate în circuitul
economic mondial1, dar afirmarea ca mare putere economicã o vor dobândi
în perioada interbelicã.

Politica comercialã promovatã de SUA a exprimat ºi a apãrat
permanent interesele monopolurilor americane atât pe piaþa internã cât ºi
pe cea externã. Aceastã politicã se va accentua în perioada postbelicã,
SUA devenind puterea economicã, financiarã, militarã nr. 1 a lumii
capitaliste, dominând practic economia mondialã2.

SUA exprimã în prezent o poziþie de forþã, care încearcã sã ateste
ideea cã este singurul stat în mãsurã sã arate orientarea ce trebuie urmatã.
Aceastã poziþie este confirmatã ºi de iniþiativele SUA în domeniul GATT.

Datã fiind multitudinea de date ºi complexitatea politicii comerciale a
SUA, vom încerca sã subliniem doar acele aspecte care vizeazã direct sau
indirect obiectul prezentei lucrãri, chiar dacã criteriul ales nu va conduce la
o prezentare omogenã.

2.1. Politica vamalã a SUA

SUA s-au numãrat printre promotorii unui protecþionism agresiv în
relaþiile economice internaþionale, reflectat în primul rând în nivelul ridicat al
taxelor vamale.

Baza protecþionismului american a constituit-o un numãr de legi
promovate în perioada interbelicã, legi care s-au menþinut, cu diverse
modificãri, ºi în perioada postbelicã, continuând aceeaºi politicã
protecþionistã ºi discriminatorie.

Legea vamalã (Tariffs Act) din 1930, completatã ºi modificatã dupã
ultimul rãzboi mondial, a menþinut un nivel foarte ridicat al taxelor vamale de
import, în special la produsele industriale.

Prin Reciprocal Trade Agreement Act, din 1934, se dã preºedintelui
SUA dreptul de a acorda anumite concesii, în special vamale, în schimbul
unor concesii similare.
                                                          
1 În 1778, semnalãm menþinerea clauzei naþiunii celei mai favorizate, în forma

condiþionatã, în tratatul de comerþ cu Franþa (vezi cap. 1.4.1).
2 În 1988, SUA deþineau 12% din exportul mondial (322,4 miliarde dolari din 2.686

miliarde dolari total) ºi 16,6% din importul mondial (259,5 miliarde dolari din 2.770
miliarde dolari total).
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În 1962, legea cu privire la dezvoltarea comerþului exterior (Trade
Expansion Act) înlocuieºte Reciprocal Trade Agreement Act, dând
preºedintelui dreptul de a reduce cu pânã la 501 taxele vamale de import, în
cadrul negocierilor multilaterale în cadrul GATT, aceastã lege constituind
baza lansãrii, de cãtre SUA, a celei de a 6-a runde de negocieri comerciale
GATT (Runda Kennedy).

Necesitatea adaptãrii legislaþiei americane la realitãþile economice ºi
politice contemporane, în special privind schimbarea raportului de forþe în
defavoarea SUA, s-a concretizat în Legea Comerþului din 1974 (Trade Act),
modificatã în 1984 ºi 1988.

Prin Legea din 1974 se dãdeau preºedintelui SUA1 atribuþii mai largi
pentru:

− reducerea, eliminarea sau creºterea (în anumite proporþii) a taxelor
vamale prevãzute în acordurile comerciale pe care este autorizat
sã le încheie;

− încheierea de acorduri pentru eliminarea sau ajustarea
obstacolelor netarifare;

− încheierea de acorduri pentru asigurarea aprovizionãrii echitabile a
SUA cu produse rare;

− angajarea de concesii comerciale;
− extinderea regimului Clauzei naþiunii celei mai favorizate,

acordarea de credite Eximbank ºi încheierea de acorduri
comerciale2 cu þãri fãrã economie de piaþã3 care nu limiteazã
emigraþia (amendamentul Jackson-Vanik) (Cap. IV) ºi nu sunt
restanþiere în rambursarea unor împrumuturi, cãtre SUA.
Acordurile cu þãrile care nu au economie de piaþã intrã în vigoare
dupã ratificarea lor de cãtre Congres;4

− acordarea de preferinþe tarifare þãrilor în curs de dezvoltare (cu
excepþia þãrilor comuniste care nu beneficiazã de clauzã, nu sunt
membre GATT ºi FMI, þãri în curs de dezvoltare care nu pun în

                                                          
1 Atribuþiile preºedintelui au fost lãrgite prin modificarea din 1984 ºi 1988 ale Legii

comerþului SUA din 1974.
2 Pentru prima oarã preºedintele SUA a uzat de aceste prerogative în domeniul

comercial, în aprilie 1975 încheind acordul cu România.
3 Cu excepþia Poloniei ºi Iugoslaviei care beneficiau deja de Clauzã.
4 În cazul Poloniei ºi Iugoslaviei acordarea Clauzei s-a fãcut de cãtre guvern (hotãrârea

fiind luatã înainte de 1974). În cazul României, Ungariei ºi Chinei hotãrârea
preºedintelui se ratificã de cãtre Congres pe baza Legii din 1974.
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aplicare hotãrâri arbitrare în favoarea cetãþenilor sau firmelor
americane etc.), preºedintele putând suspenda, retrage sau limita
acordarea preferinþelor pentru o þarã sau pentru un produs.

În baza acestei legi, SUA au participat la negocieri comerciale
multilaterale GATT/ Runda Tokyo, pe care au iniþiat-o împreunã cu Japonia
ºi CEE ºi, tot în baza acestei legi, a fost încheiat ºi Acordul comercial dintre
România ºi SUA.

2.1. Politica comercialã faþã de þãrile care nu au o economie
de piaþã

Politica discriminatorie a SUA faþã de þãrile care nu au o economie de
piaþã este o trãsãturã caracteristicã a relaþiilor internaþionale americane de
la încheierea rãzboiului mondial pânã în prezent.

Aceastã discriminare se referã atât la activitatea de import cât ºi la
cea de export.

Astfel, prin Export Control Act, din 1949, se intensificã mãsurile de
control a exporturilor cãtre þãrile cu regim comunist, instituite încã din 1948,
prin Legea Planului Marshall. Tot în 1949, ia fiinþã COCOM (Grupul
Consultativ pentru coordonarea ºi controlul exportului de mãrfuri strategice
cãtre þãrile comuniste din Europa).1

Prin modificãrile operate dupã rãzboi într-o serie de legi adoptate în
perioada interbelicã, s-au creat noi instrumente de discriminare a þãrilor
comuniste (Trade Reciprocal Agreements Act din 1934, modificatã în 1951,
1955 ºi 1958; Trading With the Ennemy Act din 1917, îmbunãtãþitã în 1933
ºi modificatã în 1953 prin crearea Transaction Control Regulations etc.).

SUA au dus, de asemenea, o politicã de blocadã faþã de unele þãri
comuniste (1950, China; 1960, Cuba) ºi de sancþiuni economice (Polonia,
URSS).

Export Control Administration va îmbrãca forme noi în 1969, 1979 ºi
1980, listele modificându-se anual, SUA impunând aceeaºi politicã þãrilor
occidentale europene, provocând astfel nemulþumirea acestora.

Faþã de practica contrapartidei ºi cea a cursurilor de revenire multiple,
din þãrile comuniste, autoritãþile americane au luat permanent o atitudine
neconstructivã, arãtând cã acestea “trebuie considerate ca tranzacþii
administrate de guverne”.

                                                          
1 În prezent are 15 membri (Japonia ºi þãrile membre NATO - în afarã de Islanda ºi

Spania).
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În rezumat, politica discriminatorie practicatã de SUA faþã de þãrile cu
regim comunist a fost caracterizatã prin:

− încheierea de acorduri comerciale ºi acordarea Clauzei naþiunii
celei mai favorizate pe baza prevederilor discriminatorii ale Legii
din 1974;

− controlul sever al exporturilor produselor industriale, în special ale
tehnicii de vârf (electronica, microelectronicã) ca ºi al mãrfurilor
strategice;

− politicã de blocadã ºi de impunere a unor sancþiuni economice;
− instituirea unei politici “diferenþiate” de la þarã la þarã (comunistã),

SUA neabordând o politicã “de bloc” în relaþiile cu aceste þãri.
În noile condiþii apãrute, în special spre sfârºitul anului 1988, prin

puternicul val de schimbãri democratice, sociale ºi politice din þãrile Europei
de Est, SUA au manifestat tendinþe de reorientare a poziþiei faþã de acestea,
dar continuã, cu aceeaºi reþinere specificã, sã adopte în continuare un
tratament diferenþiat de la þarã la þarã.

Eclectismul legislaþiei americane ºi birocraþia tipicã modului de luare a
deciziilor comerciale sunt, alãturi de elementele generale ale politicii
comerciale americane (ce vor fi prezentate mai jos), cauze ale inerþiei de
care dau dovadã SUA ºi în înnoirea relaþiilor comerciale cu România.

Câteva trãsãturi generale ale politicii comerciale americane în
perioada postbelicã:

− se poate spune cã SUA nu au o politicã comercialã în adevãratul
înþeles al cuvântului1. Au în schimb o multitudine de legi federale ºi
statale, amendate în mai multe rânduri, revocate ºi înnoite
succesiv, legi care sunt aplicate comerþului exterior, cu predilecþie
importului. Comportamentul comercial al SUA reflectã mai degrabã
raportul de forþe, al diferitelor grupuri interesate, decât o poziþie
coerentã, a statului;

− tendinþa ultimilor ani a condus la etichetarea politici comerciale a
SUA ca protecþionistã. În dorinþa de a-ºi pãstra firma de “þara
comerþului liber”, SUA au evitat adoptarea în ultimii ani a unor legi
(rezoluþii introduse în Congres) cu caracter protecþionist, în schimb
a acþionat pe linie administrativã (prin atribuþiile preºedintelui) cu
aceleaºi rezultate (acorduri de limitare voluntarã a exporturilor de

                                                          
1 Dijmãrescu, E., Economia politicã a protecþionismului american, Institutul de Econo-

mie Mondialã, 1983.
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produse siderurgice, autoturisme, semiconductori etc.; micºorarea
procentului de creºtere anualã a cetelor din Acordul textil;
instituirea de investigaþii antidumping pe baze nefondate,
conducând la eliminarea de pe piaþã a exportatorului respectiv, cel
puþin pe durata investigaþiei etc.). Explicaþia intenþiilor protecþioniste
americane constã în faptul cã atunci când scade rentabilitatea unei
ramuri într-un stat american (fiind ameninþate locurile de muncã
sau scãderea exporturilor) pentru a nu-ºi pierde voturile membrii
Congresului dau curs solicitãrii producãtorilor de a fi protejaþi,
neglijând faptul cã nu importurile sunt cauza acestor neajunsuri, ci
scãderea cererii pe piaþa mondialã prin scãderea competitivitãþii
ramurii respective, care urmeazã a fi înlocuiþi de alte ramuri.

− faptul cã, în conformitate cu prevederile Constituþiei americane,
competenþele în materie de comerþ revin Congresului ºi nu
Administraþiei a creat ºi va crea multe probleme partenerilor
comerciali ai SUA, aceastã situaþie lungind procesul negocierilor ºi
prezentând riscul inversãrii deciziilor. În domeniul comercial, se
pronunþã mai multe organisme adesea contradictoriu, conflictul de
competenþe fiind transferat frecvent de la un organ la altul
(Congresul prin comitetele sale; Administraþia prin USTR1;
Comitetul pentru Comerþ Internaþional - ITC2);

                                                          
1 USTR - United States Trade Representative.

USTR - Oficiul Reprezentantului pentru Comerþ, constituit în 1980 ca organism în
cadrul Biroului Executiv al preºedintelui SUA. Are ca principalã atribuþie aplicarea în
practicã a politicii comerciale internaþionale a SUA, dezvoltarea ºi coordonarea
acesteia. Deþine principalele responsabilitãþi în participarea SUA la negocierile
comerciale internaþionale (bilaterale sau multilaterale - GATT, UNCTAD).
Reprezentantul pentru comerþ al SUA este membru al guvernului ºi are rang de
ambasador. El este vicepreºedinte al OPIC, membru fãrã drept de vot al Eximbank,
membru al Comitetului Naþional Consultativ pentru Politicã Internaþionalã, Monetarã ºi
Financiarã. Are doi adjuncþi cu rang de ambasador (unul la Washington, însãrcinat cu
negocierile în afara GATT ºi UNCTAD, cu acestea fiind însãrcinat celãlalt adjunct aflat
la Geneva ca reprezentant SUA la GATT).

2 ITC - International Trade Commission - Agenþie Independentã creatã în 1916 (Tarif
Commission) ºi transformatã în 1974. Întocmeºte rapoarte, studii ºi recomandãri
Preºedintelui, Congresului ºi altor agenþii guvernamentale în domeniul comerþului
internaþional ºi politicii vamale. Legea din 1988 îi dã puteri mai mari, inclusiv dreptul de
a refuza informaþii preºedintelui sau Congresului în cazul unor investigaþii (Secþia 332)
fãrã acordul pãrþilor implicate. Conform celor mai recente accepþiuni, prin principiul
reciprocitãþii se înþelege acordarea unui tratament de platã egal, în unele cazuri chiar
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− legislaþia este de asemenea contradictorie ºi cu multe interpretãri
generate atât de principiul “common-law”-ului, cât ºi coexistenþa ºi
aplicarea unor reglementãri din anii ‘30, în paralel cu altele din anii
‘80. Aceasta, alãturi de complicatul proces decizional creeazã
dificultãþi în orice negociere sau litigiu cu SUA;

− aplicarea unilateralã a principiului reciprocitãþii care, pornind de la
impunerea imaginii (discutabilã) de cea mai liberã piaþã pentru
piaþa SUA, urmãreºte reducerea masivului deficit comercial al SUA
(peste 110 miliarde de dolari în 1989) prin promovarea acelor
produse industriale pentru care SUA este competitivã ºi
deschiderea pieþelor externe pentru servicii ºi investiþii americane
în strãinãtate (domenii incluse de curând în GATT). În trecut,
politica comercialã a SUA s-a bazat constant pe acest principiu. În
negocierile comerciale, în prezent însã, el este accentuat ºi
îndreptat în mod deosebit împotriva þãrilor cu excedent mare în
balanþa comercialã bilateralã. Prin aplicarea acestui principiu s-ar
viola principiul acordãrii necondiþionate a Clauzei (putând atrage
riscul unui rãzboi comercial prin aplicarea, de cãtre parteneri, a
unor mãsuri de contra retorsiune);

− legislaþia comercialã americanã prezintã o serie de elemente de
extrateritorialitate, cum este ºi acordarea bilateralã a clauzei sau
impunerea unor sancþiuni þãrilor occidentale care nu-ºi coordo-
neazã politica comercialã cu cea a SUA. Intenþia SUA de a domina
ºi de a face ordine în comerþul mondial (prin mãsuri unilaterale,
bilaterale, sau presiuni multilaterale la GATT), constituie o
permanentã ameninþare cu criza perpetuã a comerþului mondial;

− întrepãtrunderea elementelor de bilateralism ºi a celor de multilate-
ralism în relaþiile SUA cu þãrile dezvoltate, conduc la alterarea
rolului Clauzei naþiunii celei mai favorizate, mai ales prin acordurile
bilaterale încheiate de SUA cu aceste þãri (Canada, Israel, Mexic);

− subordonarea normelor internaþionale de comerþ primatului
reglementãrilor conservatoare naþionale, este o altã caracteristicã
a politicii comerciale americane. Cu alte cuvinte, ceea ce se

                                                                                                                                             
circumscris numai la anumite grupuri de produse. Conform conceptului clasic, principiul
reciprocitãþii viza realizarea unui echilibru între reducerea barierelor comerciale
acordate de SUA ºi liberalizarea oferita de alte naþiuni partenere, în urma negocierilor,
sau reciprocitate globalã pentru toate produsele.
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admite pe plan internaþional, nu se admite firmelor americane pe
plan intern (exemplu: legea antitrust, care este o anomalie în
economia mondialã atât în structura ei, cât ºi ca mod de aplicare.1

− politica comercialã faþã de þãrile cu regim comunist, are o puternicã
tentã discriminatorie aºa cum s-a arãtat mai înainte;

− faþã de þãrile în curs de dezvoltare, SUA au abordat de asemenea
o politica discriminatorie, în primul rând prin modul în care acordã
preferinþe vamale generalizate (GSP)2;

− reflectarea în legislaþia americanã a unei puternice componente
mercantile, asociatã cu elemente referitoare la comerþul “neloial”
dã, de asemenea, o caracteristicã protecþionistã politicii comerciale
americane.

Actuala lege americanã a comerþului (semnatã, în august 1988, de
fostul preºedinte Ronald Reagan) promoveazã o nouã atitudine a SUA faþã
de partenerii comerciali, atitudine de naturã sã conducã la creºterea
tensiunilor internaþionale. Aparent, legea nu ridicã noi bariere comerciale: nu
se remarcã creºteri semnificative ale taxelor vamale ºi nu sunt stabilite noi
contingentãri ale importurilor. Ea conferã însã puteri unilaterale
preºedintelui SUA de a dispune astfel de mãsuri împotriva partenerilor
acuzaþi de practici comerciale neloiale ºi face practic imposibilã promovarea
unei politici de liber schimb, de cãtre guvern.

                                                          
1 Legea nu recunoaºte cã pieþe pentru multe mãrfuri ºi servicii sunt de dimensiune

internaþionalã, pretinzând mãsuri diferenþiate pentru determinarea comportamentului
anticompetitiv.

2 Conform modificãrilor aduse în 1984 Legii Comerþului din 1974 s-au instituit noi criterii
pentru desemnarea þãrilor beneficiare de preferinþe.
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CENTRUL DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

NOI REGLEMENTÃRI VALUTARE ÎN URSS

În perioada 17-18 decembrie 1990 Ministerul Justiþiei, Ministerul
Finanþelor, MREE, VNESECONOMBANK, BASCA DE STAT ºi GOSPLAN
al URSS au primit oficial de la Consiliul de Miniºtri al URSS, Hotãrârea
Consiliului de Miniºtri privind formarea fondurilor în valutã în anul 1991.

Hotãrârea a fost elaboratã în vederea aplicãrii Decretului Preºe-
dintelui URSS privind regimul special de folosire a resurselor valutare în
anul 1991. Ea repetã decizia de bazã a Decretului, privind vânzarea
obligatorie de cãtre întreprinderi, bãncii VNESECONOMBANK a 40% din
valuta încasatã contra ruble sovietice ºi introduce o nouã limitare în
activitatea economicã externã a structurilor comerciale (subiecþi economici)
- începând cu 01.01. 1991, acestora fiindu-le interzis sã încheie operaþiuni
barter. Prin aceastã hotãrâre (ca ºi Decretul), nu se aplicã noul regim de
impozitare valutarã întreprinderilor cu participare strãinã.

Potrivit calculelor experþilor independenþi, regimul de impozitare în
valutã a exportatorilor, introdus prin aceastã Hotãrâre ar duce la situaþia
când acestora le va rãmâne doar 10-30% din valuta obþinutã, care face ca
exportul ca formã de activitate economicã sã devinã, practic, fãrã sens. În
legãturã cu aceasta, experþii prognozeazã o scãdere importantã a volumului
exportului sovietic în anul 1991.

Prevederile principale ale HCM al URSS privind formarea fondurilor
în valutã în 1991

− Toate întreprinderile, indiferent de forma de proprietate ºi de
subordonare teritorialã sau departamentalã, în mod obligatoriu vor vinde la
VNESECONOMBANK a URSS, contra ruble sovietice, 40% din valuta
obþinutã de acestea în vederea stingerii datoriei externe a URSS.

− Întreprinderile (furnizoare de producþie pentru export, dupã
vânzarea valutei la VNESECONOMBANK, vor înregistra în fondurile
valutare proprii o parte din valuta rãmasã, conform unor cote diferenþiate
(vezi anexa 1, la HCM al URSS, nr. 1).

Aceste cote sunt diferenþiate dupã natura mãrfii ºi þin cont de gradul
de prelucrare a produselor.
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− Întreprinderile care efectueazã operaþiuni de intermediere cu
partenerii strãini, dupã vânzarea valutei la VNESECONOMBANK îºi
înregistreazã transferurile în fondurile valutare proprii, pornind de la beneficii
în valutã, conform unor cote diferenþiate.

− Valuta rãmasã, dupã vânzarea la VNESECONOMBANK ºi dupã
înregistrarea în fondurile valutare ale întreprinderilor, se va vãrsa în fondul
valutar unional-republican ºi în bugetele locale.

− În anul 1991, încheierea de operaþiuni barter se suspendã pentru
toate întreprinderile, cu excepþia întreprinderilor din sistemul Ministerului
Comerþului Interior al URSS, Ministerelor de Comerþ ale republicilor
unionale, Centrocoop-ului ºi GOSNAB-ului al URSS.

Totodatã, întreprinderile de stat pot efectua operaþiuni de schimb de
mãrfuri, în conformitate cu reglementãrile stabilite de Consiliul de Miniºtri al
URSS.

− Modalitãþile de vânzare a valutei la VNESECONOMBANK al
URSS, de virare în fondurile valutare ale întreprinderilor, la fondul unional -
republican, precum ºi în bugetele locale, vor fi elaborate de Banca de Stat,
VNESECONOMBANK, Ministerul Finanþelor ºi GOSPLAN al URSS.

Comentariu

În conformitate cu Decretul Preºedintelui URSS privind regimul
special de folosire a resurselor valutare în 1991, din 2 noiembrie 1990, toate
întreprinderile, cu excepþia întreprinderilor comune, sunt obligate, începând
cu 01.01.1991, sã vândã la VNESECONOMBANK 40% din valuta câºtigatã
de acestea contra ruble sovietice la cursul comercial al Bãncii de Stat a
URSS (1,8 ruble pentru 1 dolar SUA).

Dupã aceasta, din restul de valutã, întreprinderile efectueazã
vãrsãminte în fondurile lor valutare, conform normativelor stabilite de
Consiliul de Miniºtri. Sursele valutare rãmase dupã vânzarea valutei la
VNESECONOMBANK ºi înregistrarea în fondurile valutare se transferã în
fondul valutar unional-republican ºi în bugetele locale.

Experþii apreciazã noul document al Consiliului de Miniºtri al URSS,
ca o nouã dovadã a politicii antipiaþã a Guvernului Unional. Dupã pãrerea
specialiºtilor, Hotãrârea ca ºi Decretul prezidenþial, nu numai cã nu ajutã la
formarea relaþiilor de piaþã, dar va duce ºi la rezultate contrare.

Înainte de toate, aplicarea Hotãrârii va lovi în structurile comerciale
care nu sunt destinate sã li se aplice un dictat administrativ al statului ºi
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care îºi adoptã planurile proprii de producþie, pe baza unei independenþe
mai mari faþã de planurile de stat. Aºa cum considerã experþii, pentru
structurile comerciale, schimbul forþat al unei pãrþi din încasãrile în valutã
contra rublelor “de lemn”, la cursul de schimb ºi care nici pe departe nu
corespunde puterii reale de cumpãrare a rublei, echivaleazã cu o confiscare
directã a surselor lor valutare. În plus, aºa cum prevede Hotãrârea, dupã
vânzarea la VNESECONOMBANK a 40% din valuta obþinutã, întreprinderile
plãtesc impozite consecutive la fondul unional-republican ºi al bugetelor
locale.

− Dupã cum aratã calculele experþilor de la VNIKI de pe lângã MREE
al URSS, dupã plata tuturor acestor impozita, întreprinderile ce nu aparþin
de sectorul de stat rãmân cu 10-30% din încasãrile de la export, în timp ce
sistemul actual de vãrsãminte în fondurile valutare ale întreprinderilor
permite structurilor comerciale sã le rãmânã la dispoziþie 30-50% din valuta
obþinutã.

Aºa cum precizeazã experþii, în aceste condiþii exportul, ca formã de
activitate economicã, îºi pierde practic sensul. Trebuie precizat cã noul
document al Consiliului de Miniºtri va lovi puternic în structurile comerciale
ºi prin faptul cã le interzice acestora sã efectueze operaþiuni barter,
pãstrând dreptul la barter doar întreprinderile de stat ale Ministerului
Comerþului Interior al URSS ºi al republicilor unionale, CENTROCOOP-ului
ºi GOSNAB al URSS.

Experþii considerã aceastã mãsuri ca o limitare directã a dreptului
întreprinderilor (participante la activitatea economicã externã (ce nu fac
parte din sectorul de stat, de a participa pe cont propriu la relaþiile
economice externe. Aceasta poate duce la o scãdere substanþialã a
volumului operaþiunilor economice externe ce se realizeazã de cãtre
structurile comerciale, deoarece, în condiþiile actuale de insuficienþã de
surse valutare, barterul reprezintã pentru acestea una din formele de bazã
ale activitãþii de comerþ exterior.

Totodatã, dupã pãrerea experþilor, realizarea mãsurilor prevãzute de
Hotãrâre, va avea urmãri negative ºi pentru întreprinderile sectorului de stat
care asigurã în prezent pânã la 70% din exportul URSS. În primul rând, se
referã la întreprinderile din complexul combustibil-materii prime. Astfel,
Hotãrârea stabileºte un normativ de decontare în fondurile valutare ale
întreprinderilor industriei de extracþie, þiþei la nivelul de 60%, iar prin
întreprinderile din complexul de prelucrare a þiþeiului 35% (vezi anexa 1, la
HCM al URSS nr. 1).
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Dupã cum considerã specialiºtii, aceasta nu stimuleazã portul
produselor petroliere, care este cu mult mai rentabil decât exportul de þiþei
brut (preþul produselor petroliere pe piaþa mondialã este de 2-3 ori superior
preþului þiþeiului brut). În final, deci, nu numai cã se diminueazã încasãrile
din export, dar se riscã creºterea deficitului de produse petroliere pe piaþa
internã, deoarece a le produce în condiþiile unor normative destimulatoare
ale decontãrilor valutare face ca acestea sã devinã nerentabile.

Experþii remarcã, de asemenea, cã Hotãrârea submineazã în mod
deosebit activitatea economicã a întreprinderilor din complexul extracþiei
cãrbunelui ºi gazului, economiei forestiere ºi prelucrãrii lemnului. Pentru
aceste întreprinderi, normativul stabilit de decontare în fondurile valutare
este de 20, ºi respectiv 25%. Aceasta înseamnã cã la dispoziþia lor rãmân
în final 10-15% din încasãrile din export ºi, dupã calculele experþilor din
GOSPLAN al URSS, acestea nu ajung nici mãcar sã acopere cheltuielile în
valutã ale întreprinderilor respective. De asemenea, experþii criticã
vehement principiul stabilirii normativelor de decontare în fondurile valutare
ale întreprinderii, precum ºi a impozitelor valutare, pornind de la valuta
încasatã ºi nu de la beneficiul în valutã. Practic, în toate þãrile occidentale
acþioneazã principiul încasãrii impozitului valutar din beneficii în valutã.

În noul document al Consiliului de Miniºtri, acest principiu este
introdus numai în legãturã cu întreprinderile ce se ocupã de activitatea de
intermediere (vezi anexa 2 din HCM al URSS, nr. 2). Pentru întreprinderile
din sfera productivã impozitul valutar se percepe la valuta obþinutã. Dupã
cum remarcã experþii, aceasta face sã scadã într-o mãsurã însemnatã
eficienþa investiþiilor în valutã în sfera productivã, deoarece acest principiu
de percepere a impozitului “ad-valo” nu duce la niciun beneficiu în valutã
pentru întreprindere. Tot aºa devin fãrã sens toate programele de
dezvoltare a producþiei, bazate pe atragerea de fonduri valutare,
subminându-se posibilitãþile de dezvoltare în continuare a potenþialului de
export al þãrii.

Totodatã, experþii considerã cã realizarea mãsurilor prevãzute în
Hotãrâre, poate conduce la fenomenul ca în URSS sã creascã vertiginos
numãrul întreprinderilor cu participare strãinã.

Deoarece Hotãrârea nu aplicã noul sistem de impozite valutare
asupra unor astfel de întreprinderi, structurile comerciale ºi întreprinderile
de stat vor începe sã caute ieºirea de sub impozitare ºi sã creeze
întreprinderi comune sau societãþi pe acþiuni, cu participare strãinã.
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Observatorii remarcã cã Guvernul Unional, pregãtind Hotãrârea de
confiscare a 40% din surse în valutã ale întreprinderilor, desigur cã nu a
pierdut din vedere o asemenea variantã de evoluþie a evenimentelor prin
care bugetul sã fie pur ºi simplu privat de o parte importantã de încasãri în
valutã, ca rezultat al scãderii exportului.

Dupã pãrerea experþilor, aceasta înseamnã cã, în viitor, centrul va
putea în mod sigur sã înãspreascã ºi regimul de impozitare valutarã a
întreprinderilor cu participare strãinã.

Actualmente însã, aceasta nu se face din considerente mai degrabã
politice, deoarece creºterea impozitelor asupra întreprinderilor comune, ar fi
intrat, desigur, în contradicþie cu declaraþiile Preºedintelui, privind dorinþa
URSS de a atrage în þarã capital de investiþii strãine ºi ar putea sã
înrãutãþeascã relaþiile sale cu Occidentul.
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Anexa 1

Cotele de vãrsãminte în fondurile valutare ale întreprinderilor,
provenite din exportul de mãrfuri, lucrãri ºi servicii (dupã vânzarea

obligatorie de valutã la VNESECONOMBANK a URSS, pentru stingerea
datoriei externe a URSS) în anul 1991 (în procente)

Nr. ºi denumirea secþiunii conform
cu “The Harmonized Commodity
description and Coding System”

Cotele de vãrsãmânt
în fondurile valutare

ale întreprinderii
V. Produse minerale:

- produse petroliere;
- cãrbune;
- gaz, energie electricã;
- alte produse minerale, exclusiv þiþei;

35
40
20
20

XV. Metale feroase ºi neferoase ºi produse din acestea; 30
XIV. Perle naturale sau de culturã, pietre preþioase sau
semipreþioase, metale preþioase, metale nepreþioase
acoperite cu metale preþioase ºi produse din ele, bijuterii ºi
monede;

25

VI. Producþia industriei chimice ºi domenii industriale legate
de acestea;

25

VII. Mase plastice ºi produse din acestea; cauciuc ºi
produse din aceasta;

25

IX. Material lemnos ºi produse din lemn, cãrbune din lemn,
plutã ºi produse din aceasta; produse din paie, papurã ºi
alte materiale de împletit; împletituri;

25

X. Hârtie din lemn sau fibrã de celulozã; reziduuri de hârtie
ºi carton; hârtie; carton ºi produse din acesta;

25

I. Animale vii ºi producþia animalierã; 70
II. Produse de origine vegetalã; 70
III. Grãsimi ºi uleiuri de origine animalã sau vegetalã;
produse din descompunerea acestora; grãsimi, preparate
alimentare, cearã de origine animalierã sau vegetalã;

70

IV. Produsele industriei alimentare; bãuturi nealcoolice,
oþet, tutun, înlocuitori ai acestora  - bãuturi alcoolice;

70
30

VIII. Piei brute, piei blãnuri brute ºi prelucrate ºi produse
din acestea, atelaje ºi hamuri, efecte de voiaj, genþi ºi
altele asemãnãtoare, produse din þesut intern (cu excepþia
katgutului);

45
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Nr. ºi denumirea secþiunii conform
cu “The Harmonized Commodity
description and Coding System”

Cotele de vãrsãmânt
în fondurile valutare

ale întreprinderii
XI. Textile ºi produse textile; 55
XII. Încãlþãminte, pãlãrii, ºepci, umbrele, produse din trestie
ºi stuf, nuiele, mânere, flori artificiale, perii, produse din pãr;

55

XIII. Produse din piatrã, ghips, ciment, azbest, micã ºi
materiale de acest gen; produse din ceramicã, sticla ºi
produse din sticlã;

40

XVI. Maºini, utilaje ºi mecanisme, utilaje energetice ºi
electrotehnice; aparaturã de înregistrare sunet ºi de
reproducere; pãrþi accesorii ale acestora;

70

XVII. Mijloace de transport terestru, aerian ºi naval; pãrþi ºi
accesorii;

70

XVIII. Aparate ºi instrumente optice, fotografice, cinemato-
grafice, de mãsurã, control, precizie, medicale ºi chirurgi-
cale; ceasuri; instrumente muzicale; pãrþi ºi accesorii.

70

Notã:

1. Cotele de vãrsãmânt pentru exportul produselor petroliere sunt recalculate þinând cont
de vânzarea la VNESECONOMBANK a URSS a 40% din valutã pentru stingerea
datoriei externe. Valoarea absolutã de vãrsãmânt din exportul produselor petroliere în
fondurile valutare ale întreprinderilor nu trebuie sã fie mai micã decât cea prevãzutã în
dispoziþia nr. 1667 a Consiliului de Miniºtri, din 4 octombrie 1990.

2. Cotele de vãrsãmânt în fondurile valutare ale întreprinderilor pentru vânzarea pe piaþa
externã a aurului se stabilesc separat.
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Anexa 2

Cotele de vãrsãmânt în fondurile valutare ale întreprinderilor,
provenite din efectuarea de operaþiuni comerciale ºi de intermediere

cu parteneri strãini (dupã vânzarea obligatorie de valutã
la VNESECONOMBANK a URSS pentru stingerea

datoriei externe a URSS) în anul 1991
(în procente)

Denumirea operaþiunii Cotele de vãrsãmânt
în fondurile valutare
ale întreprinderilor

Rabaturi sau comisioane primite prin înþelegeri (contracte)
de bonificaþie

50

Expediþie de mãrfuri 40
Îndeplinirea unor funcþii de coordonare a organizaþilor
principale (lideri) a consorþiilor în construcþia unor obiective
în strãinãtate

25x

Operaþiuni la bursele de capital ºi de mãrfuri, reexport
neprevãzut prin sarcinile stabilite de export

50x

Garanþii pentru îndeplinirea unor diverse obligaþiuni
financiare, asigurarea unor acþiuni de naturã economicã
externã legate de îndeplinirea contractelor inclusiv
prelungirea termenelor de garanþie tehnicã a maºinilor ºi
utilajelor livrate

20

x Din sumele depãºirilor de încasãri faþã de plãþi.



INSTITUTUL DE ECONOMIE NAÞIONALÃ

TELEROBOÞII

Luoana DULGHERU

În articolul “Coroborând inteligenþa ºi mecanizarea”, publicat de
Thomas B. Sheridan, autorul analizeazã modul în care teleroboþii combinã
avantajele controlului uman de la distanþã cu autonomia roboþilor industriali.
Expresie a gradului de dezvoltare a tehnicii de vârf, teleroboþii sau
teleoperatorii – cum mai sunt numiþi – sunt, în expresie simplificatã, ca ºi
mai cunoscutele lor “rude”: roboþii industriali clasici, echivalentul mecanic al
braþelor ºi mâinilor care manipuleazã obiecte ºi executã o operaþiune.

Diferenþa între un robot industrial autonom ºi un teleoperator este cã,
în timp ce primul, odatã programat, executã aceeaºi operaþiune în mod
repetat, cel de-al doilea nu repetã aproape niciodatã o aceeaºi operaþiune.
Un teleoperator nu este întâlnit de obicei în fabricã, ci în cu totul alte locuri.
ªi, ceea ce este cel mai important, operatorul uman, “vede”, “simte” ºi
controleazã operaþiunea executatã la distanþã prin teleoperator.

Avantajul teleoperãrii este evident, fiind perfect logicã îndepãrtarea
fizicã a omului de pericole sau alte inconveniente, pãstrându-ºi totuºi,
capacitatea umanã de a recunoaºte obiecte ºi a lua decizii inteligente. Prin
aceastã comunicare în dublu sens, teleoperatorii coroboreazã binefacerile
mecanizãrii cu inteligenþa umanã.

Dacã se acordã o oarecare autonomie operatorului telecomandat,
rezultatul poate fi denumit un “telerobot”. În locul controlului fiecãrei miºcãri
a telerobotului, supraveghetorul uman poate fixa doar un obiectiv,
telerobotul luând decizii ºi acþionând pe baza unui computer încorporat ºi a
semnalelor primite de la senzorii proprii, executând operaþiuni mult mai
rapid ºi mai precis decât cu un control uman continuu. Se pãstreazã, totuºi
posibilitatea ca supraveghetorul uman sã preia controlul executãrii
operaþiunii pentru a-i “simþi pulsul”, aºa cum managerii marilor magazine
trec uneori prin raioanele de vânzare pentru a “simþi pulsul pieþei”.

Cu alte cuvinte, un telerobot ideal permite operatorului uman sã se
“miºte” liber între supravegherea operaþiunilor simple, automate ºi controlul
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direct asupra acþiunii întreprinse la care este permanent “teleprezent”.
Pentru unele obiective urmãrite, acest hibrid între inteligenþa ºi
îndemânarea umanã ºi cea artificialã poate fi mult superior, fie calitãþilor
tehnice ale unuia din actualii roboþi autonomi cu “inteligenþã” limitatã, fie
calitãþilor personale ale unui profesionist uman.

Pentru a folosi o altã analogie, sã presupunem cã un supraveghetor
dintr-o organizaþie economicã comunicã obiective ºi alte instrucþiuni
subordonaþilor, care executã sarcinile cu proprii ochi, propriile urechi, mâini,
folosind propria inteligenþã. Dacã se întâmplã ceva neaºteptat, subordonaþii
raporteazã supraveghetorului pentru a primi alte instrucþiuni. Prezumþia
sintetizatã este cã un subordonat îndemânatic ºi inteligent poate executa o
activitate mai bine, mai rapid ºi, desigur, mai ieftin decât dacã ºeful lui ar
face totul.

Teleroboþii de azi nu aratã cu mult diferit faþã de cei de acum 40 de
ani. Nici copilul de doi ani nu se distinge prea mult de cel de un an, dar orice
pãrinte poate observa evoluþia importantã a calitãþilor sale psihomotorii ºi
ale intelectului.

Teleroboþii îºi gãsesc astãzi aplicabilitatea într-o varietate
considerabilã de domenii ºtiinþifice ºi ale vieþii cotidiene. Dacã la început
ideea teleoperatorilor a apãrut ca urmare a: necesitãþii de a manipula
substanþe toxice, radioactive, de a se executa operaþiuni în medii ostile
omului, astãzi s-a ajuns, prin perfecþionarea acestora, la teleroboþi care
lanseazã sateliþi în spaþiul interplanetar; cerceteazã adâncimile uriaºe ale
oceanelor; la teleroboþi-chirurgi sau radiologi, iar într-un viitor mai mult sau
mai puþin îndepãrtat se vor crea teleroboþi care sã înlocuiascã integral
deficienþele psihomotorii ale handicapaþilor; teleroboþi-menajeri sau chiar
teleroboþi-poliþiºti sau pompieri.

În încercarea lor de a conferi teleroboþilor performanþele care sã
egaleze ºi, bineînþeles, sã depãºeascã aptitudinile umane, cercetãtorii
americani de la Man-Machine Systems Laboratory, Mit’s Research Lab of
Electronics, Oak Ridge National Laboratory ºi Calectch’s Jet Prepulsion
Lab., se axeazã în principal pe douã direcþii: perfecþionarea sistemelor de
comunicare om-maºinã ºi implementarea unor procedee eficace de
“învãþare” a roboþilor pentru a diversifica, cu minimum de modificãri
tehnologice sau de programare, gama operaþiunilor ce se cer executate.

Aceastã tendinþã de “umanizare” a “aptitudinilor” teleroboþilor a
generat la NASA ample dezbateri care reflectã, într-o abordare profanã,
dihotomia - antitezã - “om-robot”. Automatizarea este abordatã la modul



352

“totul sau nimic”. Dar, în realitate, teleoperarea este un termen generic cu
spectru larg ºi nu o noþiune polarã, la una din extreme este distanþa ºi
continua comunicare “stãpân-sclav”, la cealaltã, un (imaginar) robot complet
autonom. Între acestea se aflã multe grade de automatizare. Nici un robot
nu acþioneazã fãrã supravegherea ºi corectarea periodicã a erorilor.

Deºi nu tocmai dezirabilã, cea mai largã aplicabilitate ºi dezvoltare a
teleroboticii la ora actualã se întâlneºte în domeniul militar. Multe din
utilizãrile militare ale teleroboþilor sunt secrete, dar existã ºi câteva aplicaþii
de notorietate: dezamorsarea bombelor, sateliþi-spion telecomandaþi,
instalarea ºi întreþinerea reþelelor subacvatice de comunicaþii din fibre
optice, submersibile telecomandate care exploateazã ilegal minerale de pe
platforma continentalã marinã aparþinând altor state.



INFORMARE FAPTICÃ, nr. 1/1991

CANADA
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI, 1970-1989

1. POPULAÞIA
- mii persoane -

Anul Populaþia la
începutul

Total
creºtere a

Creºtere na-
turalã netã

Imigrarea Rate anuale la
1.000

persoane
perioadei populaþiei a populaþiei Total Destinaþi

populaþiei
active

Natali-
tate

Morta-
litate

1970 21.182 216 148 78 17,6 7,4
1975 22.569 315 191 188 81 15,9 7,4
1980 23.912 309 199 143 64 15,5 7,2
1985 25.090 184 201 84 38 15,1 7,1
1988 25.787 307 189 159 75 14,5 7,2
1989 26.094

Sursa: Revue de la Banque du Canada, februarie 1990.

2. CONTURILE NAÞIONALE
- milioane dolari, ajustate sezonier, la ratele anuale -

Anul Produsul intern brut - în termeni de cheltuieli
Cerere internã (exclusiv stocurile)

Cheltuieli personale Cheltuieli guvernamentale Construcþii
Bunuri de
folosinþã

îndelungatã

Alte
bunuri

Servicii Total Cheltu-
ieli

curente

Formarea
capitalului

fix brut

Total Rezi-
den-
þiale

Nere-
ziden-
þiale

1970 7.025 22.867 21.961 51.853 16.443 3.173 19.621 4.496 5.385
1975 15.737 41.497 40.332 97.566 33.266 6.243 39.509 11.037 11.706
1980 25.466 70.886 76.064 172.416 59.250 8.223 67.473 17.402 22.513
1985 40.278 108.106 126.119 274.503 95.519 12.886 108.405 25.222 26.747
1988 54.661 130.636 164.959 350.256 112.443 13.704 126.147 43.726 32.235

 Sursa: Revue de la Banque du Canada, februarie 1990.
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3. CONTURILE NAÞIONALE
- milioane dolari, ajustate sezonier, la ratele anuale -

Anul Produsul intern brut - în termeni de venituri
Venitul intern Impo- Alo-

Salarii ºi
venituri

suplimen
-tare din
muncã

Profiturile
corporaþii-
lor înainte
de impo-

zitare

Dobânzi
ºi veni-

turi reali-
zate din
investiþii

Venituri
nete rea-
lizate de
lucrãtorii
agricoli

Venituri nete
realizate de

întreprinderile
neagricole in-
dividuale (in-
clusiv chiria)

Re-
evalua

-rea
stocu-
rilor

Total zite in-
directe
minus
sub-

venþiile

caþii
pentru
amorti-
zarea
capi-

talului
1970 48.952 7.942 3.634 1.341 5.680 -160 67.389 11.095 9.948
1975 96.623 20.003 9.617 3.887 8.193 -2.728 135.595 17.087 18.760
1980 171.424 39.795 26.566 3.690 12.908 -7.336 247.047 27.272 35.527
1985 257.518 49.490 40.302 2.808 26.447 -1.760 374.805 47.212 55.926
1988 325.992 62.268 45.598 5.077 33.740 -2.567 470.108 65.096 68.392

Sursa: Revue de la Banque du Canada, februarie 1990.

4. RATELE DE UTILIZARE A CAPACITÃÞII DE PRODUCÞIE
-% -

Anul Total Sectorul industrial
(trim. 1) industrii Total Industria Sectorul prelucrãtor

producã-
toare  de
produse
neagri-

cole

extrac-
tivã

Total Total pro-
duse de
utilizare
imediatã

Bãuturi
ºi ali-
mente

Pro-
duse
din

tutun

Produse
din cau-
ciuc ºi

materiale
plastice

Pro-
duse
din

piele

1986 86,6 86,0 75,0 89,1 91,5 93,8 77,1 99,3 95,6
1987 85,2 84,4 71,6 87,5 91,7 94,3 80,4 90,9 92,4
1988 89,8 88,3 78,9 90,5 93,6 95,2 85,2 93,4 83,2
1989 89,6 87,2 76,9 89,7 92,5 93,7 85,4 93,2 89,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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continuare tabel 4
coloanele 10-19

Sectorul industrial
Sectorul prelucrãtor
Pro-
duse
textile

Con-
fecþii

Produs
e din
hârtie

Tipografii,
edituri ºi
industrii
conexe

Produ-
se din

petrol ºi
cãrbune

Produse
chimice

Total pro-
duse de fo-
losinþã în-
delungatã

Indus-
tria
lem-
nului

Mo-
bilã

Industriile
de prelu-

crare
primarã a
metalelor

89,5 93,3 91,7 95,3 81,0 84,4 87,,2 95,3 98,8 82,8
91,3 92,9 95,0 92,0 83,4 85,8 84,4 95,1 94,8 83,6
94,8 90,6 94,8 95,7 86,9 91,4 88,2 80,2 99,7 91,2
91,4 92,5 90,0 93,6 90,3 94,7 87,7 84,2 95,4 91,3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

continuare tabel 4
coloanele 20-29

Sectorul industrial Secto- Secto- Total
Sectorul prelucrãtor Ener- rul rul produse

Pro-
duse
din

metal

Maºini
echipa-
mente

Echipa-
mente

de
transpor

t

Articole
electrice
ºi elec-
tronice

Produse
minerale
neme-
talice

Alte
produse

prelu-
crate

gie
elec-
tricã

con-
strucþii

ener-
getic

(exclusiv
sec. ener-

getic)

89,5 93,3 91,7 95,3 81,0 84,4 87,2 95,3 98,8 82,8
91,3 92,9 95,0 92,0 83,4 85,8 84,4 95,1 94,8 83,6
94,8 90,6 94,8 95,7 86,9 91,4 88,2 80,2 99,7 91,2
91,4 92,5 90,0 93,6 90,3 94,7 87,7 84,2 95,4 91,3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sursa: Revue de la Banque du Canada, februarie 1990.

5. REPARTIÞIA POPULAÞIEI ACTIVE
- mii persoane -

Medii anu- Date neajustate sezonier
ale ºi la

finele sãp-
tãmânii

Ar-
matã

Populaþie civilã
în afara instituþii-
lor (peste 15 ani)

Rata de partici-
pare a forþei de

muncã,%

Forþa de
muncã
civilã

Persoane
angajate

ªo-
meri

Rata ºo-
majului,

%
1976 80 16701 61,1 10230 9477 726 7,1
1980 80 18053 64,1 11573 10708 865 7,5
1985 84 19190 65,3 12532 11221 1311 10,5
1988 87 19890 66,7 13275 12245 1031 7,8
1989 88 20141 67,0 13503 12486 1018 7,5
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Medii anu- Date neajustate sezonier
ale ºi la

finele sãp-
tãmânii

Ar-
matã

Populaþie civilã
în afara instituþii-
lor (peste 15 ani)

Rata de partici-
pare a forþei de

muncã,%

Forþa de
muncã
civilã

Persoane
angajate

ªo-
meri

Rata ºo-
majului,

%
0 1 2 3 4 5 6 7

continuare tabel 5
coloanele 8-17

Date ajustate sezonier
Rata de

participare
Forþa

de
Persoane angajate

a forþei de muncã Sectorul Sectorul neagricol TOTAL Bãrbaþi Femei
muncã,% civilã agricol Total Lucrãtori

salariaþi
peste
25 ani

15-24
ani

peste
25 ani

15-24
ani

61,1 10.203 472 9.006 8.400 9.477 4.666 1.298 2.420 1.093
64,1 11.573 479 10.229 9.495 10.708 5.041 1.418 3.011 1.239
65,3 12.532 475 10.746 9.888 11.221 5.229 1.199 3.645 1.149
66,7 13.275 444 10.801 10.891 12.245 5.636 1.241 4.221 1.147
67,0 13.503 428 12.057 11.147 12.486 5.743 1.234 4.371 1.138

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

continuare tabel 5
coloanele 18-24

Date ajustate sezonier
ªomerii
ca% din

Grupa de vârstã peste 25 ani Grupa de vârstã: 15-24 ani

forþa de Bãrbaþi Femei Rata de Rata
muncã
activã
- total -

Rata de parti-
cipare a forþei

de muncã

Rata
ºo-

majului

Rata de parti-
cipare a forþei

de muncã

Rata
ºo-

majului

participare
a forþei de

muncã

ºoma-
jului

7,1 81,1 4,2 41,1 6,6 62,2 12,7
7,5 81,0 4,8 45,0 6,5 67,2 13,2
10,5 78,5 8,3 51,8 9,4 67,4 16,4
7,8 77,7 6,0 55,2 7,5 69,6 12,0
7,5 77,6 6,1 55,8 7,3 70,2 11,3
18 19 20 21 22 23 24

Sursa: Revue de la Banque du Canada, februarie 1990.



CORESPONDENÞE INTERNAÞIONALE

PRINCIPII ALE ECONOMIEI DE PIAÞÃ - UN GHID
AL CAMEREI ECONOMICE FEDERALE A AUSTRIEI,

VARA ANULUI 1990

1. Introducere

O serie întreagã de state a trecut de la o economie centralizatã,
ajunsã în impas, la economia de piaþã. În prima fazã, drumul este spinos.
Procesul de transformare poate fi acompaniat la început de regrese
materiale. În anii trecuþi s-a demonstrat clar superioritatea de duratã a
economiei de piaþã în competiþia dintre sisteme în întreaga lume.

Trebuie pornit de la premisa cã în fiecare þarã transformarea trebuie
sã aibã loc þinându-se cont de particularitãþile moºtenirii istorice ºi culturale
ale fiecãrei þãri. Aplicarea lipsitã de o bazã criticã a mãsurilor ºi a legilor
unui stat într-un alt stat nu va corespunde în niciun caz scopului urmãrit.
Fiecare stat ºi fiecare economie trebuie sã gãseascã soluþii proprii chiar ºi
într-o societate liberã ºi democraticã ºi cu atât mai mult într-o asemenea
societate. Nu se pot trece cu vederea în acest sens câteva principii de
bazã. Acestea ar fi urmãtoarele.

2. Premise generale

2.1. Concordanþa dintre sistemul economic ºi cel social

Între economia de piaþã ºi democraþie existã o relaþie de reciprocitate.
Doar cetãþenii liberi pot deveni întreprinzãtori liberi. Acela care urmãreºte în
economie jocul liber al cererii ºi ofertei ºi care în acelaºi timp doreºte sã
reglementeze viaþa politicã trebuie sã suporte eºecurile la fel ca ºi acela
care practicã democraþia politicã, dar care doreºte sã reglementeze
economia. Confruntarea liberã a performanþelor obþinute în competiþia
economicã ºi confruntarea liberã a celor din cadrul competiþiei politice se
condiþioneazã reciproc pe lungã duratã.
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2.2. Climat propice pentru întreprinzãtori

Este important ca pe toate planurile societãþii sã preleve o mentalitate
care sã vinã în mod pozitiv în întâmpinarea întreprinzãtorilor ºi care sã
sprijine iniþiativa privatã, randamentul, o atitudine adecvatã faþã de factorii
de risc ºi propria iniþiativã. Activitatea întreprinzãtorilor este indispensabilã
pentru economia de piaþã. Atitudinea conºtientã faþã de aceste probleme
trebuie formatã deja din ºcoalã. Dacã unii politicieni sau unele partide sau
mass-media îi prezintã pe întreprinzãtori sub titlul de exploatatori cu scopul
de a le afecta renumele, nu se vor mai gãsi oameni doritori de a realiza o
asemenea activitate. Dorinþa acceptãrii responsabilitãþii personale trebuie
încurajatã. Aceasta presupune ca un comportament corect sã fie rãsplãtit
prin sistemul de piaþã, cel greºit sã fie corectat ºi ambele sã fie acceptate
de cãtre societate.

2.3. Asocierea partenerilor în locul luptei de clasã

Într-o atmosferã dominatã de lupta de clasã în care fiecare grup îºi
urmãreºte doar propriile interese ºi combate din principiu obiectivele pãrþii
adverse, economia de piaþã nu se poate dezvolta optim. Acest lucru nu
înseamnã însã, sub nicio formã, renunþarea la formularea ºi urmãrirea
intereselor de grup. Asocierea presupune luarea în considerare a douã
aspecte: faptul ca interesul general al poporului este mai important decât
interesele de grup ºi faptul cã trebuie sã existe reguli democratice ale
jocului pentru soluþionarea celorlalte conflicte de interese.

În Austria, s-a aplicat pentru realizarea acestui obiectiv sistemul social
de asociere. Acest sistem în forma lui concretã nu poate fi transferat altor
þãri fãrã o analizã criticã prealabilã, dar principiile lui de bazã sunt
recunoscute de mulþi ca fiind exemplare:

a) Regulile cooperãrii se bazeazã pe acorduri liber consimþite ºi nu pe
dispoziþii legale speciale.

b) Se poartã discuþii atâta timp pânã când se pot lua hotãrâri unanim
acceptate (sau nu se ia nicio hotãrâre).

c) Nici unul dintre cei patru parteneri (camere ale comerþului, camere
ale muncii, camere ale agriculturii ºi uniune sindicalã) nu pretinde
ca ceilalþi sã aibã o atitudine pe care sã nu o poatã impune în faþa
celorlalþi membri.

Fiecare dintre parteneri este în mãsurã, fie prin lege (asociere
obligatorie a camerelor), fie prin renumele tradiþional (sindicate) sã
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vorbeascã în numele tuturor membrilor grupului respectiv de muncã ºi sã îºi
asume responsabilitãþi. Echilibrul de interese în interiorul camerei
funcþioneazã datoritã asocierii obligatorii, deoarece, în caz contrar, grupele
de asociaþi cu putere financiarã ar putea influenþa negativ, în favoarea lor,
luarea unei hotãrâri prin ameninþarea cu ieºirea din asociaþie.

2.4. O economie naþionalã deschisã

O economie naþionalã modernã trebuie sã se orienteze spre
acordarea unor libertãþi, cum ar fi cele pe care Comunitatea Europeanã
doreºte sã le realizeze pentru piaþa internã pânã la sfârºitul anului 1992:
circulaþia liberã a mãrfurilor, circulaþia liberã a persoanelor, generalizarea
libertãþii de stabilire ºi de desfãºurare a activitãþii cât ºi circulaþia liberã a
capitalului ºi sistemul liber de platã.

În Austria, s-a pus în trecut adeseori întrebarea, dacã acceptarea
muncitorilor strãini nu conduce la ocuparea locurilor de muncã în
defavoarea populaþiei autohtone ºi dacã introducerea capitalului strãin în
propria þarã nu creeazã dependenþe periculoase sau nu transformã unitãþile
industriale austriece în “unelte extinse” ale marilor întreprinderi
transnaþionale. În prezent, s-a extins convingerea cã o cooperare
internaþionalã a economiilor este inevitabilã ºi avantajoasã pentru toþi
participanþii. Fiecare cooperare internaþionalã conduce la amplificarea
creºterii economice fãrã sã mai amintim de influenþa unei asemenea
cooperãri asupra asigurãrii pãcii. Pericolul unei înstrãinãri este mult mai
redus faþã de pericolul izolãrii.

2.5. O ordine de drept clarã

O economie liberã de piaþã are nevoie ºi ca de o ordine de drept fãrã
echivoc care sã asigure cadrul legal pentru concurenþã ºi prin care sã poatã
fi previzibil comportamentul pe piaþã. Fiecare patron, fiecare angajat, fiecare
partener de afaceri ºi consumator trebuie sã cunoascã situaþia în care se
aflã. Statul nu este în niciun caz inutil sau lipsit de importanþã în contextul
economiei de piaþã. El aduce reglementãrile subsidiare, lucru pe care alte
instanþe nu-l pot face, ºi are ca prim scop bunãstarea generalã.
Întreprinderile cu proprietate privatã, publicã ºi mixtã trebuie tratate în mod
egal din punct de vedere juridic. Orice favorizare a întreprinderilor publice
are ca rezultat distorsionarea concurenþei ºi produce conflicte suplimentare.
În continuare prezentãm câteva detalii.
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3. Condiþii ale cadrului legal

3.1. Libertatea asiguratã proprietãþii private

Fiecare cetãþean trebuie sã aibã dreptul asupra unei activitãþi lucrative
libere. Aceasta presupune dreptul de a dobândi proprietatea privatã, de a o
poseda ºi de a dispune de ea în cadrul legal, deci în special fãrã a afecta
terþe pãrþi. Bineînþeles cã ºi întreprinzãtorii ºi partenerii lor contractuali
trebuie sã poatã dobândi ºi înstrãina proprietate. Faptul cã proprietatea
privatã include ºi o responsabilitate socialã nu este pusã la îndoialã nici în
statele liberal democratice. Prin legi trebuie stabilit în ce condiþii pot
persoanele fizice ºi juridice sã fie purtãtori de drepturi ºi îndatoriri. Din acest
motiv este necesarã elaborarea unei legislaþii de asociere proprii ºi cât mai
puþin complicate.

3.2. Multitudinea de forme de societãþi

Un drept de societate modern permite o multitudine de forme juridice
pentru întreprinderi de a crea cele mai adecvate premise pentru o activitate
întreprinzãtoare. În Austria, acestea sunt întreprinderea unipersonalã,
societatea în nume colectiv, societatea în comanditã, societatea de drept
civil, societatea în participare, societatea cu rãspundere limitatã, societatea
cu rãspundere limitatã ºi în comanditã, societatea anonimã pe acþiuni ºi, în
sfârºit, societatea unipersonalã cu rãspundere limitatã, care s-a propagat în
ultima vreme în Comunitatea Europeanã.

3.3. Reglementarea accesului la libera iniþiativã

Pentru a se simplifica formarea rapidã a unei structuri pentru libera
iniþiativã cu orientare economicã particularã se recomandã crearea unor
reglementãri cât mai generoase pentru accesul la libera iniþiativã. Scopul
este ca oameni cât mai mulþi sã poatã deveni întreprinzãtori fãrã sã fie
frânaþi de piedici birocratice inutile.

În Austria, accesul la multiplele forme ale activitãþii libere de
împroprietãrire este reglementat de un regulament al meºteºugarilor,
“Gewerbeordnung”, constituit într-un proces istoric mai îndelungat. Criteriul
pentru acces îl constituie însuºirea unei calificãri corespunzãtoare care sã
nu împiedice jocul concurenþei în care sunt implicaþi membrii grupei
profesionale respective.
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3.4. Dreptul la impozite în favoarea liberei iniþiative

Orice impozit diminueazã în prima fazã puterea de cumpãrare a
economiei. Trebuie urmãrit ca impozitarea sã fie cât mai redusã ºi ca, pe
piaþã, necesitãþile sã se satisfacã în mãsurã cât mai mare. Câºtigurile
obþinute de întreprinzãtori nu trebuie sã aibã ca efect doar impozitarea
capitalului investit, ci ele trebuie sã asigure în primul rând finanþarea
investiþiilor; ele reprezintã, în afarã de aceasta, o recompensã pentru
introducerea cu succes a unor metode noi de producþie sau pentru o
combinare avantajoasã a diverºilor factori de producþie. Dacã pentru aceste
câºtiguri se stabilesc impozite prea mari, scade interesul pentru obiectivul
propus.

Impozitele pe câºtiguri, respectiv impozitele pe obiect (numite ºi
impozite directe), se încaseazã pe câºtiguri realizate din terenuri, din
activitatea de breaslã ºi pe veniturile realizate din capital. Dezavantajul
acestora constã în faptul cã nu se ia în considerare capacitatea de muncã
individualã. Într-un sistem de impozitare modern aceste impozite ar trebui
sã joace, în cel mai bun caz, un rol inferior.

Impozitele personale, respectiv impozitele subiectului (de asemenea
impozite directe) vizeazã câºtigurile persoanelor lucrãtoare. Ele sunt
stabilite progresiv, astfel încât cei ce câºtigã mai mult trebuie sã plãteascã
un impozit pe venit cu un procentaj mai mare faþã de cei care câºtigã mai
puþin. Prin aceasta se ia în considerare corespunzãtor capacitatea
productivã a celor care obþin câºtiguri. Progresia se recomandã a fi
echilibratã. Ca principiu, se va pune un impozit la fel de mare pe câºtigurile
persoanelor productive independente ca ºi pe cele ale persoanelor
dependente (întreprinzãtori ºi muncitori).

În Austria, ca în multe alte state, s-a stabilit la ultima reformã de
impozitare ca pe lângã toate celelalte tarife de impozite sã se reducã ºi
impozitarea maximã (de la 62 la 50%), deoarece scãderea care rezultã din
aceasta a încasãrilor fiscului este lipsitã de importanþã din cauza numãrului
relativ mic de persoane cu venit maxim, în schimb creºte efectul psihologic al
celor care plãtesc impozitele faþã de realizarea obiectivelor propuse.

Impozitele directe sunt adecvate în special pentru realizarea
obiectivelor care nu intrã sub incidenþa fiscului, cum ar fi impulsionarea
micilor întreprinderi familiale sau a investiþiilor. În cazul impulsionãrii
investiþiilor este deosebit de important amortismentul prealabil, (prin
amortisment se înþelege repartizarea uniformã a costurilor de achiziþionare a
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unui utilaj pe durata de folosire, iar prin amortisment prealabil anticiparea
cotelor de amortisment).

Amortismentul prealabil nu îi asigurã investitorului doar un credit fãrã
dobânzi, ci face ºi fiscul dependent de riscul investiþiei. Acest instrument de
impulsionare este avantajos în special pentru ramurile economice care
necesitã o utilare intensivã ºi s-a aplicat în Austria chiar ºi ca instrument
pentru impulsionarea regionalã. Într-un asemenea caz trebuie þinut seama
ca, în cadrul întregii structuri economice, sã nu aparã distorsionãri prea
pronunþate ale concurenþei.

Important este ºi aºa-numitul principiu net care prevede ca cheltuielile
necesare pentru realizarea câºtigului sã fie înlãturate din calculul
impozitului. Posibilitatea astfel creatã, de scãdere a cheltuielilor de
producþie, le garanteazã întreprinzãtorilor “o sferã liberã de acþiune fãrã o
dirijare lipsitã de bazã economicã ºi impune o activitate contabilã legalã ºi
necesarã din motive economice care sã respecte ºi prevederile referitoare
la impozite.

Impozitele pe consum (impozite indirecte) apar atunci când câºtigul
se foloseºte în scop personal ºi se suportã de cãtre ultimul consumator. Cel
mai important este impozitul pe cifra de afaceri sau impozitul pe
plusvaloare, însã prin impozite suplimentare pentru, de exemplu, benzinã,
alcool, tutun etc., se ajunge la o încãrcare multiplã a consumului, astfel
încât este necesarã o armonizare atentã cu capacitatea de a face faþã unor
asemenea impozite paralele.

Impozitele pot fi percepute într-un stat de drept doar pe baza unor legi
clare. Securitatea juridicã presupune, pe cât posibil, renunþarea la legi
retroactive de impozitare ºi asigurarea dependenþei administraþiei financiare
de jurisdicþia tribunalelor independente pe principiul “bunei credinþe”. “Buna
credinþã” semnificã urmãtoarele: practica administraþiei nu trebuie sã se
abatã de la o hotãrâre luatã de un organ financiar. Contribuabilul trebuie sã
aibã garanþia cã informaþiile pe care le furnizeazã în legãturã cu relaþiile sale
economice se utilizeazã exclusiv în scopul stabilirii impozitelor. Garantarea
secretului la stabilirea impozitelor împiedicã o valorificare arbitrarã a
secretelor economice ºi de producþie din partea concurenþilor.

În scopul unei aplicãri judicioase a legilor fiscale, nu se impune doar
existenþa unui aparat administrativ instruit, ci ºi aceea a profesiunii de
asistenþã juridicã. Fiecare contribuabil trebuie sã aibã posibilitatea de a se
consulta în legãturã cu drepturile ºi îndatoririle sale cu persoane cu o
pregãtire adecvatã, de specialitate.
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3.5. Dreptul liberal la concurenþã

Concurenþa presupune ºi ea: liber pe cât este posibil ºi reglementat
cât este necesar. Dreptul la concurenþã trebuie sã asigure ca în procesul
economic de zi cu zi concurenþa sã nu fie afectatã de blocãri sau
distorsionãri, sã nu fie limitatã sau chiar sã devinã imposibilã. Pânã în
prezent, este împiedicatã tocmai formarea de noi întreprinderi bazate pe
libera iniþiativã de cãtre firme care dominã piaþa. În Austria, existã legi care
reglementeazã moduri de comportare determinate pentru exercitarea
concurenþei: controlul puterii pe piaþã a întreprinderilor care dominã piaþa,
acordarea de reduceri de preþuri ºi de suplimentãri, organizarea de soldãri,
protejarea micilor comercianþi contra concurenþei puternice exercitate de
marile reþele comerciale.

3.6. Dreptul la insolvabilitate adaptat la realitatea concretã

În cadrul unei economii de piaþã în funcþiune trebuie sã existe ºi
prevederi legale vizând excluderea unor întreprinderi din viaþa economicã,
dacã acestea nu mai fac faþã concurenþei. În acest sens, economiile
dinamice încearcã sã þinã seama ºi de faptul cã tocmai întreprinzãtorii
îndrãzneþi ºi cu o mare dorinþã de a introduce noul suferã adeseori mai
multe eºecuri pânã la asigurarea succesului garantat al unui produs.

3.7. Asigurãrile sociale

Întreprinzãtorii trebuie, la fel ca ºi angajaþii, sã fie asiguraþi social prin
legi contra incapacitãþii lipsite de vinã din partea lor de a participa la viaþa
economicã. Bolile ºi accidentele, cazurile de graviditate ºi pensionãrile
reprezintã asemenea incapacitãþi de a munci, pentru care în toate statele
industriale moderne se iau mãsuri legale. Întreprinderile moderne sunt de
asemenea interesate în evitarea stãrilor de crizã socialã caracteristice
etapei de începere a capitalismului. Legislaþia socialã reprezintã una din
premisele unui climat politic stabil ºi a condus la caracterizarea sistemului
economic global sub forma de “economie socialã de piaþã”.

3.8. Luarea în considerare a cerinþelor legate de mediul
înconjurãtor

Necesitatea intratã din ce în ce mai mult în conºtiinþele oamenilor de
protejare a planetei Pãmânt a condus în ultima vreme la extinderea
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termenului prin “economie ecosocialã de piaþã”. Nici o economie modernã
nu îºi mai poate permite sã dispunã fãrã atenþie de aer, apã, pãduri ºi sol.
Din principiu, trebuie ca ºi obiectivele legate de protecþia mediului
înconjurãtor sã se realizeze într-o cât mai mare mãsurã prin aplicarea unor
metode adecvate pieþei. În cazurile în care acest lucru nu este posibil este
permisã limitarea autonomiei particulare ºi a libertãþii contractuale aplicabilã
ºi în alte situaþii pentru protejarea intereselor publice cum ar fi: protejarea
creditorilor, protejarea consumatorilor etc. În mod concret, este vorba în
special despre protecþia contra emisiilor de substanþe nocive provenite din
mica industrie ºi din alte unitãþi industriale, dar ºi despre protecþia contra
zgomotului ºi contra acumulãrii substanþelor nocive în trafic ºi despre
distrugerea unor spaþii naturale de viaþã printr-o supraîncãrcare cu dotãri
pentru turism (de exemplu în staþiunile pentru schi).

4. Mãsuri de încurajare a economiei

4.1. Posibilitãþi de finanþare

Întreprinderile austriece asigurã finanþarea investiþiilor sau a
mijloacelor de producþie fie din surse proprii (capital propriu cash-flow, fie
din exterior prin preluare de capital de participaþie (mãrirea pãrþilor sociale
sau a acþiunilor) sau de capital strãin (împrumuturi de la bancã, credite,
acordare de transcrieri ale datoriilor etc.).

O altã posibilitate constã în utilizarea unor instrumente speciale de
finanþare. Este vorba în acest sens în special despre credite de
subvenþionare (deci care nu decurg din condiþiile pieþei), care se acordã prin
sprijin la stabilirea dobânzilor, suplimentãri pentru amortizare sau prin
acordarea garanþiei pentru unitãþile publice. Caracteristica principalã a
acestor credite constã în faptul cã prin intervenþia unei unitãþi publice,
respectiv a unei instituþii legale independente, constituite în acest scop,
devine posibilã acordarea creditului bancar sau diminuarea acestuia.

Pe lângã ajutoarele financiare directe, în Austria existã ºi o serie de
impulsionãri pentru investiþii materializate în forma unor ajutoare financiare
impozabile. Posibilitãþile de reducere a impozitelor prin investiþii efectuate,
fondurile de rezervã pentru investiþii viitoare neimpozabile, sume fixe
alocate în scopul reducerii impozitelor ºi al impulsionãrii investiþiilor,
transferul rezervelor valorice neactivate cât ºi mãsurile avantajoase legate
de stabilirea impozitelor pentru sumele acordate la lichidarea sau
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pensionarea angajaþilor diminueazã câºtigul impozabil ºi îi determinã pe
întreprinzãtori sã îºi adapteze în permanenþã factorii de producþie la
condiþiile variabile de piaþã.

În Austria, s-a extins de curând garanþia statului ºi asupra asigurãrii
formelor de participare la firmele strãine (risk sharing). Prin aplicarea strategiei
de internaþionalizare a politicii economice austriece, s-au atribuit atât unitã-
þilor mici ºi mijlocii, cât ºi întreprinderilor mari mijloace proprii de promovare.

4.2. Egalitatea modului de tratare în politica economicã

Politica economicã a statului trebuie sã urmãreascã menþinerea ºi
impulsionarea unor structuri economice sãnãtoase, competitive, pe plan
internaþional. În Austria, ca ºi în majoritatea celorlalte state industrializate,
aceastã structurã se bazeazã pe unitãþi mici ºi mijlocii care s-au dovedit a fi
mult mai durabile faþã de o economie naþionalã orientatã spre întreprinderi
industriale mari. Evident cã negarea din principiu a necesitãþii marilor
întreprinderi este la fel de lipsitã de sens ca ºi neglijarea unitãþilor mici ºi
mijlocii. În niciun caz nu se recomandã concentrarea unilateralã a mãsurilor
de încurajare, de exemplu pentru întreprinderile mari sau pentru
întreprinderile cu proprietate publicã, deoarece asemenea distorsionãri ale
jocului concurenþei afecteazã negativ întregul curs al economiei.

Statul poate sprijini libera iniþiativã în mod direct (prin subvenþii,
credite etc.) ºi indirect (prin stabilirea corespunzãtoare, a impozitelor). De
regulã, este de preferat sprijinul indirect celui direct. Sprijinul direct poate fi
util ºi necesar pentru asigurarea unor condiþii de început mai bune pentru
întreprinzãtori pânã la crearea corespunzãtoare a pieþei capitalului sau
pentru acordarea unor ajutoare de tranziþie la o eventualã restructurare.
Politica economicã a statului trebuie însã sã aibã întotdeauna în vedere
crearea pentru întreprinzãtori a unei sfere cât mai largi ºi a accesului liber la
pieþele de achiziþie ºi de desfacere, sã influenþeze cât mai puþin stabilirea
preþurilor la nivelul pieþei ºi sã nu intervinã în modul de utilizare a veniturilor.

4.3. Crearea posibilitãþilor de instruire ºi perfecþionare

Economia de piaþã nu este posibilã fãrã instituþii pentru instruire ºi
perfecþionare care sã dea posibilitatea întreprinzãtorilor sã facã faþã unei
concurenþe internaþionale din ce în ce mai exigente ºi sã se adapteze în
permanenþã la condiþiile concurenþei în continuã modificare. În Austria, s-a
experimentat ºi s-a impus cu succes sistemul unei duble pregãtiri
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profesionale (combinaþia dintre practica industrialã ºi forma aferentã de
învãþãmânt profesional). Pentru perfecþionarea industrialã ºi pentru cea din
afara cadrului uzinal, institutele pentru ajutor economic ale Organizaþiei
Camerei de Comerþ au constituit cel mai mare sistem de instruire a
persoanelor mature din Austria la ale cãrui forme variate au acces atât
întreprinzãtorii cât ºi angajaþii: atât patronii cât ºi angajaþii trebuie sã se
perfecþioneze continuu. Camerele de comerþ au organizat ºi un serviciu vast
de consultaþii pentru persoanele care doresc sã devinã întreprinzãtori, care
doresc sã se perfecþioneze sau sã se reprofileze sau care doresc sã se
familiarizeze cu activitatea de export ºi cu alte forme ale internaþionalizãrii
activitãþii economice.

5. Concluzii

Aceastã prezentare este sumarã, incompletã ºi necesitã în multe
privinþe completãri. Expunerea acestor “principii ale economiei de piaþã” nu
poate înlocui nicio carte de specialitate ºi cu atât mai puþin o lucrare
ºtiinþificã. Ea este conceputã ca un instrument ajutãtor de prima orientare.
Camera Economicã Federalã este dispusã sã intre în contact cu reprezen-
tanþi ai firmelor austriece, ai unitãþilor de stat ºi ai instituþiilor ºtiinþifice în
scopul schimbului de experienþã sau al elaborãrii în comun a conceptelor.

Vã rugam sã vã adresaþi la: Camera Economicã Federalã
Secþia prezidenþialã
Cãsuþa poºtalã 106
1045 Viena
Telefon: (0222) 50 105-4264
Telex: 111871 BUKA
Telefax: 50206-250
Urãm succes tuturor celor care fac eforturi pentru introducerea unei

economii de piaþã orientate spre interesele sociale ºi ecologice ale
bunãstãrii generale. Dorim sã subliniem faptul cã acest succes nu se va
putea obþine peste noapte. Dupã cum aratã ºi experienþa istorica dobânditã
de Austria în perioada postbelicã, procesul de trecere la economia de piaþã
este dureros ºi produce victime (în ceea ce priveºte spre exemplu venitul
personal sau siguranþa ocupãrii unui loc de muncã). Totuºi, susþinem tot din
experienþã cã scopul propus meritã sacrificiile fãcute. Acest scop presupune
o ordine economicã ºi socialã eficientã, productivã ºi demnã. Realizarea lui
cu rãbdare, perseverenþã ºi inventivitate face parte din marile ºi
generoasele provocãri ale timpurilor pe care le trãim.
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INSTITUTUL DE PROGNOZÃ ECONOMICÃ

ASISTENÞA PENTRU EUROPA DE EST
SERVEªTE OARE LA CEVA?

Christian HOCEPIED1

Dupã imaginile spectaculoase ale cãderii zidului Berlinului, mijloacele
mass-media nu înceteazã sã anunþe reforme ºi schimbãri în Europa
centralã ºi esticã. Europa de est rivalizeazã cu mediul înconjurãtor ca temã
de actualitate nr. 1 a începutului de deceniu 90.

Încã de la întâlnirea din iulie 1989, conducãtorii politici ai celor ºapte
þãri industrializate dezvoltate, indiferent de tendinþa politicã, au declarat cã
“fiecare dintre noi este gata sã susþinã acest proces (al reformelor aflate în
curs) ºi sã aibã în vedere, la momentul potrivit ºi într-o manierã coordonatã,
asistenþã economicã care sã vizeze transformarea ºi deschiderea
economiilor lor în mod durabil”. Existenþa acestui consens a permis
adoptarea rapidã a unei serii de mãsuri de asistenþã din partea celor ºapte
guverne respective, la care s-au adãugat cele ale celorlalte þãri membre ale
OCDE.

Capitalul electoral al întreprinzãtorilor politici este corelat în mod
pozitiv cu asocierea numelui lor la tot ceea ce frapeazã imaginaþia
alegãtorilor2. De aici întrebarea iconoclasatã pe care trebuie sã ºi-o punã
economistul: aceste mãsuri inspirate de necesitãþi de marketing politic au
oare în aceeaºi mãsurã o utilitate realã pentru beneficiarii lor?

Pentru a rãspunde acestei întrebãri, am schiþat un rezumat al
mãsurilor de asistenþã, la punctele 1, 2 ºi 3, urmat de o schiþã de analizã a
efectelor posibile ale acestora, din punct de vedere al eficacitãþii ºi al
moralei (punctele 4 ºi 5). Pe baza acestei analize, în partea finalã sunt
sugerate propuneri alternative.

                                                          
1 Licenþiat în drept, ºtiinþe comerciale ºi financiare ºi în management; actualmente

funcþionar european (CEE).: Opiniile exprimate în acest material sunt, însã, personale.
2 Conform Y. Lecerf ºi R. Parker (1987), Dictatura inteligenþelor.
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1. Asistenþa grupului celor 24

1.1. Grupul celor 24

Cele 24 de guverne ale þãrilor membre ale OCDE au cãzut de acord
în câteva sãptãmâni asupra unui program de asistenþã economicã pentru
Polonia ºi Ungaria, botezat PHARE (farul) (de la Polonia ºi Ungaria,
Asistenþã pentru Restructurarea Economicã). În afarã de cele 12 þãri
membre ale CEE, din acest grup de 24 de þãri mai fac parte cele 6 þãri
membre ale AELS (Asociaþia Europeanã a liberului schimb) adicã Elveþia,
Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda ºi Austria, apoi Turcia, SUA, Canada,
Australia, Noua Zeelandã ºi Japonia. Cu prilejul reuniunii sale din 13
decembrie 1989, “grupul celor 24” a anunþat cã ºi alte þãri din Est care se
vor angaja pe calea unei democraþii pluraliste vor putea sã beneficieze de-
asemenea de programul PHARE. Decizia formalã a acestei extinderi a fost
luatã cu ocazia conferinþei ministeriale din iulie 1990.

Grupul celor 24 nu a instituit o administraþie comunã pentru punerea
în aplicare a asistenþei avute în vedere. Pentru fiecare þarã acþioneazã
administraþia naþionalã respectivã. Din aceastã cauzã grupul celor 24 a
însãrcinat Comisia Europeanã cu coordonarea iniþiativelor naþionale1, dupã
ce a fost respins planul american de a forma un consorþium. Datoritã
faptului cã fiecare þarã îºi pãstreazã conducerea proiectelor pe care decide
sã le finanþeze, regulile Comunitãþii Europene în probleme de cereri de
oferte nu sunt aplicabile.

Pentru a exercita aceastã sarcinã nouã, Comisia a creat un serviciu
operaþional PHARE în cadrul Direcþiei generale pentru relaþii externe, cu un
efectiv iniþial de 24 de funcþionari.2 Acest serviciu exercitã misiunea de
coordonare identificând necesitãþile împreunã cu beneficiarii potenþiali ºi
instituþiile internaþionale competente (Banca Mondialã ºi filiala sa, Socie-
tatea Internaþionalã) ºi invitând membrii grupului celor 24 sã contribuie la
satisfacerea nevoilor pe care Comunitatea Europeanã nu le poate satisface.

                                                          
1 Trebuie subliniat faptul cã este pentru prima datã când se solicitã Comisia sã

coordoneze iniþiative ale unor þãri care nu sunt membre ale Comunitãþii Europene.
Conf. Cehlermanu, C. (1989), “Ajutorul pentru Polonia ºi Ungaria”, în European Affairs
vol. 3, nr. 4, p. 23.

2 Conf. Christiane, C. (1990), “Trei înþelepþi în slujba þãrilor din Est”, în Horizons St.
Michel, vol. 12, mai, p. 44.
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1.2. Acþiunea grupului celor 24

În cadrul operaþiunii PHARE cei 24 au fixat, în afara ajutorului
alimentar, de urgenþã, patru obiective prioritare pentru asistenþa statelor
participante: ajutorul pentru agriculturã, protecþia mediului, formarea
profesionalã ºi încurajarea investiþiilor (întreprinderi cu capital mixt).

În paralel, cei 24 au constituit un fond de stabilizare a zlotului, care se
ridica la suma de 1 miliard dolari. Acest fond a permis ministrului polonez al
economiei, Lesek Balcerowicz, sã-ºi îndeplineascã planul de devalorizare
care constã în fixarea cursului oficial al zlotului la valoarea sa de pe piaþa
liberã ºi liberalizarea majoritãþii preþurilor; de asemenea, la taxarea cu 200%
a creºterilor salariilor care depãºesc creºterea costului vieþii.1 Fondul a
contribuit astfel la realizarea convertibilitãþii parþiale a zlotului ºi la
garantarea unei relative stabilitãþi a acestuia.2

Comisia evalueazã între 15 ºi 20 de miliarde ecu (moneda CEE)
suma pe care cei 24 vor trebui sã consimtã sã o transfere pânã la sfârºitul
anului 1992 cãtre þãrile din Est (fãrã URSS), în scopul de a le ajuta sã se
integreze în economia occidentalã.3

2. BERD

2.1. Componenþa

Banca Europeanã pentru reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) a fost
creatã din iniþiativa preºedintelui Mitterrand4, pentru a facilita tranziþia þãrilor
Europei Centrale ºi Rãsãritene spre economii deschise de piaþã ºi de a
promova iniþiativa particularã ºi individualã.

Participarea la capital ºi la gestiunea bãncii este deschisã ºi altor
guverne decât cele din grupul celor 24. Ea numãrã 42 de membri fondatori,
adicã 40 de state ºi 2 instituþii ale CEE (Comisia Europeanã ºi Banca
Europeanã de Investiþii). Printre state, figureazã în afara celor 24:

− cele 8 þãri ale Europei Centrale ºi Rãsãritene (Bulgaria, România,
Polonia, Ungaria, fosta RDG, RFCS, URSS ºi Iugoslavia);

                                                          
1 Conf. “Reforma economicã în Polonia”, în Buletinul FMI, 26 februarie 1990, reprodus în

Probleme economice, nr. 2173, 3 mai 1990, p. 24.
2 Conf. declaraþiei Comisarului H. Christophersen, în Ecoul Bursei, 15 iulie 1990, p. 18.
3 Conf. declaraþiei Comisarului H. Christophersen, în Ecoul Bursei, 15 iulie 1990, p. 18.
4 În momentul în care englezii erau pe punctul de a lansa un proiect axat mai mult pe

ajutorul cãtre sectorul particular, conf. Lazare, F., în Le monde, 11 aprilie 1990, p. 23.
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− Cipru, Malta, Liechtenstein;
− Maroc, Egipt, Israel, Mexic, Coreea de Sud.
Capitalul se ridicã la 10 miliarde ecu1 sau aproximativ 70 miliarde

franci (din care 30% vor fi eliberaþi în cinci ani). Comunitatea Europeanã
deþine 51% din capital ºi din voturi, SUA 10%, Japonia 8,6% ºi cele 8 þãri
est-europene 13,5% (din care 6% URSS). În afarã de preºedinþie, jumãtate
din cele 22 de locuri de administratori revin Comunitãþii Europene. Sediul
bãncii este la Londra. Ea va cuprinde aproximativ 1.000 funcþionari (din care
500 într-o primã etapã.

Crearea bãncii nu s-a fãcut fãrã probleme. Cu prilejul alegerii sediului
ºi preºedintelui bãncii, þãrile mici au fost excluse din procesul de decizie de
cãtre marile þãri membre. Mai recent, SUA au reacþionat puternic la proiectul
de statut elaborat de preºedintele bãncii, Jacques Attali, mergând pânã la a
repune în discuþie participarea lor cu 10%. Americanii resping de asemenea
ideea preºedintelui de a crea sucursale în þãrile din Est, pentru cã acest
lucru ar costa prea mult.2

2.2. Instrumentele

Obiectivele directe ale bãncii sunt de a permite finanþarea proiectelor
de investiþii productive ºi de a accelera ajustãrile structurale ale acestor þãri.
Banca ar trebui sã fia operaþionalã în martie 1991. Ea va împrumuta de pe
pieþele internaþionale, urmând sã acorde împrumuturi cu un mic comision
pentru cheltuielile de gestiune.

Banca va acorda trei tipuri da împrumuturi: împrumuturi la preþul pieþei
(pentru URSS ºi – pe atunci – RDG), împrumuturi la preþuri mai mici pentru
þãrile cele mai sãrace, în special în vederea finanþãrii privatizãrilor ºi
achiziþionãrii de întreprinderi (într-o primã fazã în Polonia ºi Ungaria) ºi, în al
treilea rând, garanþii pentru împrumuturi, negociatorii americani ºi englezi
ceruserã ca aceste împrumuturi sã fie rezervate întreprinderilor particulare.
Guvernul francez dorea ca ºi proiectele de infrastructurã (transporturi,
telecomunicaþii) sã fie posibil de finanþat. În final, s-a convenit asupra unei
chei de repartizare între ajutorul pentru întreprinderi ºi ajutorul pentru
infrastructuri de 60/40. În aceastã situaþie, întreprinderile publice sunt
considerate întreprinderi.

                                                          
1 Unitate de cont europeanã. 1 ecu = aprox. 1,21$ sau 7 FF.
2 Michel, M., “SUA criticã opþiunile lui Attali ºi ameninþã sã pãrãseascã BERD”, în Ecoul

Bursei, 1 august 1990, p. 1, ºi în The Economist, 28 iulie 1990, p. 22.
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3. Asistenþa comunitarã

3.1. Cadrul juridic

Cooperarea între Comunitatea Europeanã ºi þãrile din Est este bazatã
în prezent pe acorduri de comerþ ºi cooperare “din prima generaþie” cu þãrile
estice interesate, pe baza unui mandat al Consiliului Comunitãþii Europene.

− Un prim acord de comerþ ºi de cooperare economicã a fost semnat cu
Ungaria la 26 septembrie 1988. ªi prevedea desfiinþarea cotelor
specifice1 la importuri în trei etape, eºalonate pânã în 1995.

− Acordul semnat la 19 decembrie 1988 cu Cehoslovacia era limitat la
schimburile de produse manufacturate ºi nu conþinea concesii atât de
substanþiale ca în tratatul cu Ungaria. ªi a fost înlocuit la 7 mai 1990
printr-un nou acord care de data aceasta acoperã toate bunurile cu
excepþia produselor CECA, a textilelor ºi a produselor agricole.

− Tratatul de comerþ ºi cooperare cu Polonia a fost semnat la 19
septembrie 1989. ªi prevedea de asemenea liberalizarea schimburilor
conform unui calendar.

− Cu URSS a fost semnat un acord de comerþ ºi cooperare la 18
decembrie 1989, prevãzând abolirea restricþiilor cantitative specifice
dupã un calendar eºalonat pânã la 31 decembrie 1985.

− La 8 mai 1990 un acord asemãnãtor a fost semnat cu Republica
Democratã Germanã. El prevede abolirea oricãrei restricþii cantitative
la sfârºitul anului 1990. Prin unificarea sa cu RFG, RDG se va integra
în Comunitate, dar vor fi prevãzute mãsuri de tranziþie.

− La 9 mai 1990, a fost semnat un acord de comerþ ºi cooperare
economicã ºi comercialã cu Bulgaria. În acesta, Comunitatea se
angajeazã sã aboleascã pânã la 31 decembrie 1995 restricþiile
cantitative specifice aplicate importurilor provenite din aceastã þarã.

− Sunt în curs negocieri cu România privind încheierea unui acord
similar.
Aceste acorduri conþin, toate, clauza naþiunii celei mai favorizate. De

altfel, ele instituie organe comune, comisii mixte, permiþând stabilirea de
comun acord a schimburilor ºi dezvoltãrii cooperãrii. În cadrul acestor
comisii Comunitatea negociazã amenajarea restricþiilor cantitative la
schimburile de produse agricole stipulate în acordurile de autolimitare.
                                                          
1 Denumite astfel pentru a le deosebi de restricþiile cantitative aplicate importurilor care

provin din þãri cu economie de piaþã ºi semnatare ale GATT.
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Existã, de asemenea, acorduri de autolimitare cu þãrile din Est privind
produsele CECA ºi textilele. În ianuarie 1990, Comunitatea a crescut cu
15% limitele prevãzute pentru produsele CECA.

Conform rezoluþiei Parlamentului european din 19 febr. 1990,
Consiliul European de la Dublin, din 28 aprilie 1990 a decis începerea de
negocieri în vederea ajungerii la acorduri de asociere, care vor fi denumite
“acorduri europene”, bazate pe Articolul 238 al Tratatului CEE, cu condiþia
de a fi îndeplinite cerinþele de bazã referitoare la democratizare ºi instaurarea
economiei de piaþã. Asocierea va permite concentrarea ajutorului în cadrul
protocoalelor financiare, ceea ce va evita dispersia acestuia.1

3.2. Mãsurile de urgenþã2

a) Ajutorul alimentar
La 24 iulie 1939, Consiliul Comunitãþilor europene a decis sã acorde

Poloniei, gratuit, un ajutor alimentar de grâu, cereale furajere, carne de
vacã, ulei de mãsline în valoare de 110 mil. ecu (sumã mai mare dacã se
iau în calcul ºi cheltuielile de transport). Livrãrile au avut loc în principal în
septembrie ºi octombrie 1989. Produsele respective au fost vândute în
Polonia la preþul pieþei. Sumele astfel obþinute au fost vãrsate într-un “Fond
de contrapartidã pentru restructurarea agriculturii”. Acest fond, gestionat în
pãrþi egale de Comisie ºi de autoritãþile poloneze, este destinat furnizãrii de
împrumuturi, finanþãrii de proiecte, transferului de tehnologie ºi finanþãrii
formãrii profesionale. În iunie 1990, capitalul acestuia se cifra la aproape
800 mild. zloþi, din care o mare parte fusese deja afectatã unor împrumuturi.
La începutul anului 1990, Comunitatea a decis de asemenea trimiterea de
produse alimentare (carne de vacã, unt, ulei de mãsline, porumb ºi secarã)
României, în valoare de 58, 8 milioane ecu.

b) Ajutorul pentru stabilizarea monedei ungare
Comunitatea a împrumutat 870 mil. ecu pe pieþele internaþionale în

vederea ajutorãrii Ungariei de a surmonta dificultãþile balanþei sale de plãþi.
Prima tranºã a acestui împrumut a fost vãrsatã acestei þãri dupã semnarea
unui acord asupra acestui împrumut, internaþional, la 30 martie 1990. Este
prima datã când Comunitatea lanseazã un împrumut pentru a ajuta un stat
care nu face parte din ea.
                                                          
1 Cf. Andriesseu, F., “Schimbãrile din Europa Centralã ºi de Est, rolul Comunitãþii

Europene”, în Revue de l’OTAN, febr. 1990, p. 1-6.
2 Cf. Reville Sarat, D. (1990), “Asistenþa Comunitãþii pentru Polonia ºi Ungaria”, în

Revista Pieþei Comune, ian., nr. 333, 1990, p. 14-17.
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3.3. Programul de asistenþã comunitarã

Comunitatea a decis sã acorde un ajutor financiar în valoare de 2,35
miliarde ecu pentru Europa Centralã ºi Orientalã pânã în 1993, adicã 500
mil. în 1990, 850 mil. în 1991 ºi 1 mild. în 1992.

În bugetul comunitar pentru 1990, au fost rezervate într-o primã fazã
300 mil. ecu pentru finanþarea de ajutoare neramursibile acordate unor
proiecte sau acþiuni de cooperare în Ungaria ºi Polonia. Un comitet compus
din reprezentanþii statelor membre asistã Comisia în gestionarea acestui
ajutor.1 Acest buget, a fost pânã acum afectat urmãtoarelor acþiuni:2

a) Ajutor pentru formarea profesionalã
− Programul ACE: 1,5 mil. ecu subvenþii pentru cercetãri în ºtiinþe

economice ºi cursuri de formare, la nivel înalt.
− Programul TEMPUS (Schemã de Mobilitate Transeuropeanã pentru

Studii Universitare): 20 mil. ecu pentru proiecte europene comune ale
universitãþilor ºi burse de mobilitate pentru profesori, studenþi ºi
personal administrativ. Acest program care a intrat în vigoare la 1 iulie
1990 are o duratã de 5 ani.

− Crearea unei Fundaþii europene pentru formarea profesionalã în þãrile
din Est.

− Asistenþã pentru formarea profesionalã a agricultorilor polonezi (prin
Fondurile de contrapartidã).

− Asistenþã pentru cercetarea ºtiinþificã din Ungaria (3 mil. ecu).3

b) Asistenþã pentru agriculturã
− Trimiterea în Polonia de produse pentru protecþia culturilor (50 mil.

ecu) cuprinzând livrarea de produse fitosanitare, asistenþã tehnicã ºi
stabilirea unui control pentru ca utilizarea lor sã nu dãuneze mediului.

− Credit de 30 mil. ecu pentru importul de echipamente pentru
agriculturã ºi industria agroalimentarã din Polonia.

− Finanþarea transferurilor da tehnologie cãtre agricultorii polonezi
(Fondurile de contrapartidã).

− Program de dezvoltare a agriculturii particulare în Ungaria (20 mil.
ecu) în favoarea serviciilor publice ºi particulare de asistenþã pentru
explorãrile particulare, a unui fond de garantare a împrumuturilor ºi a
exploatãrilor mici ºi de studii.

                                                          
1 Reville Sarat, D., op. cit., p. 16.
2 Conform comunicatului de presã al Comisiei nr. P/90/33 din 16 mai 1990.
3 Cf. L’echo de la Bourse, 3 aug. 1990, p. 16.
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c) Protecþia mediului
− Program pentru mediul înconjurãtor (22 mil. ecu) vizând finanþarea

proiectelor prezentate de guvernul polonez în vederea reducerii
emisiei de poluanþi, a ameliorãrii calitãþii apei ºi a tratãrii deºeurilor, ca
ºi participarea la funcþionarea “Unitãþilor de Implementare a
Proiectelor” ale Bãncii Mondiale.

− Program pentru mediul înconjurãtor (25 mil. ecu), pentru finanþarea
mãsurilor destinate eliminãrii deºeurilor, reducerii emisiei de poluanþi
ºi formãrii axate pe protecþia mediului. Între altele o participare de 2
mil. ecu este prevãzutã la Centrul regional pentru protecþia mediului
de la Budapesta.

d) Încurajarea investiþiilor
− Asistenþã pentru Agenþia polonezã de privatizãri (9 mil. ecu) în

colaborare cu Societatea financiarã internaþionalã.
− Program sectorial în favoarea PME poloneze (25 mii. ecu) vizând

probabilitatea acestora de a-ºi procura devize strãine (FOREX),
întãrirea structurilor existente de ajutor pentru PME ºi acordarea de
credite în zloþi.

− Finanþarea de proiecte pilot în vederea dezvoltãrii telecomunicaþiilor
rurale în Polonia (5 mil. ecu).

− Subvenþie în favoarea PME ungare (21 mil. ecu), vãrsatã “Fundaþiei
maghiare pentru dezvoltarea întreprinderilor”.

− Contribuþie la finanþarea modernizãrii sistemului financiar (5 mil. ecu)
aplicatã de Banca Naþionalã Maghiarã.

− Asistenþã tehnicã pentru Agenþia maghiarã de privatizãri (5 mil. ecu),
acoperind costul consilierilor specializaþi în tranzacþii bursiere, relaþii
publice ºi evaluarea întreprinderilor.
O dotare suplimentarã de 200 mil. ecu este prevãzutã în bugetul

pentru 1990. Ea va fi afectatã celorlalte þãri ale Europei centrale ºi orientale.
Misiuni de informare ºi evaluare au fost deja efectuate în acest scop, în
martie, în RDG, Cehoslovacia, Bulgaria, Iugoslavia, ºi România, ca ºi în
URSS, în iulie.

În afarã de ajutoarele precedente, CECA a împrumutat 200 mil. ecu
pentru modernizarea industriilor cãrbunelui ºi oþelului. În aºteptarea intrãrii
în activitate a BERD, Comunitatea va acorda garanþii pentru împrumuturi în
ecu de la BEI, Poloniei ºi Ungariei, pentru proiecte care necesitã valutã
forte. Primul împrumut pentru Polonia a fost consacrat modernizãrii cãilor
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ferate de Stat, finanþat împreunã cu Banca Mondialã. Iugoslavia ara deja
acces din 1977 la împrumutãri asemãnãtoare de la BEI. În 1988 ea a
împrumutat 210 mil. ecu pentru construirea autostradei transiugoslave ºi 58
mil. ecu pentru modernizarea principalei sale linii de cãi ferate.

În proiectul de buget pentru 1991, adoptat de Consiliul CEF la 30 iulie
1990, sunt prevãzute 338 mil. ecu pentru asistenþa reformelor din Europa de
Est (din care 13 mil. ecu pentru contribuþia Comunitãþii la BERD).

3.4. Alte ajutoare

a) Accesul pe piaþã
Comunitatea a desfiinþat unele restricþii la accesul în Piaþa Comunã al

produselor provenind din est, ºi anume:
− scurtarea pânã la 1 ian. 1990 a perioadei de amenajare a restricþiilor

cantitative speciale pentru importurile de mãrfuri ungare ºi poloneze
(cu excepþia produselor textile care nu vor fi liberalizate decât în
1995);

− aplicarea pentru Polonia ºi Ungaria a sistemului generalizat de
preferinþe1 de care Iugoslavia deja beneficiazã;

− reducerea drepturilor ºi prelevãrilor la importul unui anumit numãr
de produse textile ºi agricole.

b) Asistenþã monetarã
Comisia elaboreazã în prezent un proiect de cumulare a plãþilor

asemãnãtoare cu cea în vigoare în Europa Occidentalã între anii 1950 ºi
1959, care ar trebui sã permitã þãrilor din est sã participe la comerþul
internaþional înainte de convertibilitatea totalã a monedei lor.2

4. Aprecierea efectelor asistenþei occidentale

Prin cumularea sutelor de milioane de ecu degajate de membrii
grupului celor 24 cu cele din programele comunitare, se ajungea, la sfârºitul
lui noiembrie 1989, la un total de aproape un miliard ecu pentru Polonia ºi
                                                          
1 Regim de concesii comerciale datând din 1971 ºi având drept scop ajutorarea þãrilor în

curs de dezvoltare prin reducerea unilateralã a drepturilor de vamã la anumite categorii
de produse. Acest regim ºi-a pierdut, totuºi, din semnificaþie prin tendinþa de scãdere a
acestor drepturi (în medie cu 50% în ultimii zece ani) ºi de instaurare a unor restricþii
netarifare, ca acordurile de auto-limitare ºi procedurile antidumping. Acest regim
creeazã, de asemenea, o mare incertitudine la beneficiari, cãci nu este acordat decât
pe o perioadã (ce poate fi reînnoitã) de numai un an (Cf. Kellaway, L., “El plans better
deal for world poor”, FT, 25 July 1990, p. 4).

2 L’echo de la bourse, 15 iulie 1990, p. 18.
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mai mult de 500 milioane ecu pentru Ungaria. În iunie 1990 totalurile
respective erau de peste 6 miliarde ºi de aproape 4 miliarde, din care 300
milioane ºi respectiv 1 miliard proveneau de la Comunitate ºi de la statele
membre.

Aceste sume acoperã o paletã largã de instrumente de ajutor,
mergând de la subvenþie la fonduri pierdute ºi la garantarea de împrumuturi.
Între altele, creditele acestor programe fiind afectate proiectelor unor
investitori potenþiali, prezentate de guvernele þãrilor estice interesate,
proiectele respective sunt foarte variate. Din aceastã cauzã nu este posibil
sã evaluãm în acest stadiu efectele tuturor acþiunilor întreprinse. De aceea
ne vom limita la câteva consideraþii asupra efectelor asistenþei Comunitãþii
ºi BERD.

4.1. Pasivul (contabil)

Un economist chemat sã aprecieze o cheltuialã nu se limiteazã la
examinarea eficienþei proprii acestei cheltuieli. El examineazã de asemenea
modul ei de finanþare pentru a determina, pe cât posibil, costul de
oportunitate. În aceastã împrejurare, mijloacele destinate asistenþei pentru
Europa Centralã ºi de Est provin din bugetele naþionale – pentru mãsurile
grupului celor 24 – ºi din bugetul comunitar pentru cele puse la dispoziþie de
Comisie. Aceste mijloace au un cost. Minford aminteºte cã ele “cer
invariabil impozitarea, fie prezente, fie viitoare (dacã fondurile sunt
împrumutate)”.1 Aceste mijloace sunt, deci, sustrase unor alte utilizãri
posibile, mai ales unor investiþii particulare în proiecte productive în chiar
þãrile beneficiare ale mãsurilor de asistenþã. Sunt rare guvernele care
taxeazã contribuabilii în mod neutru (de exemplu, impozitul “poll tax”). În
consecinþã ºi inevitabil “impozitele creeazã o pierdere de eficienþã
economicã”2 mai ales prin impunerea unor sume mai mari asupra oamenilor
creativi ºi întreprinzãtori decât asupra celorlalþi.

Pe de altã parte Hartog3 aminteºte cã mijloacele obþinute din impozite
sunt fie transferata cãtre alte întreprinderi mai puþin rentabile – ceea ce este
un nonsens economic – fie cãtre întreprinderi mai rentabile, dar în acest caz
societatea pierde totalitatea costurilor administrative ale acestei operaþii,
cãci astfel de transferuri într-o economie de piaþã se fac spontan.

                                                          
1 Minford, P. (1984), “Cheltuielile statului, un studiu asupra risipei”, în Economic Affairs

(supliment), aprilie-iunie, p. 11.
2 Minford, P., op. cit.
3 Hartog (1987), “Desubsidie-logica”, în KNO-INFO, martie, p. 1.
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De altfel aceste transferuri au probabil un caracter regresiv. Într-
adevãr, aºa cum observã Curtea de justiþie a Comunitãþilor Europene1 în
ceea ce priveºte taxele naþionale incompatibile cu tratatul CEE,
contribuabilii au posibilitatea de a repercuta impozitele în aval. Adevãraþii
contribuabili sunt, deci, agenþii economici cei mai slabi care nu pot sã
repercuteze impozitele în propriile preþuri sau salarii. Dimpotrivã, în Europa
Centralã ºi Orientalã asistenþa de altã naturã decât ajutorul alimentar de
urgenþã este în beneficiul unor universitari, experþi specializaþi ºi
întreprinzãtori care pot obþine ajutoarele respective.

4.2. Asistenþa pentru formarea cadrelor

Asistenþa în materie de ºtiinþe economice este necesarã. Se pune
totuºi întrebarea (de exemplu): cum pot contribui la aceastã sarcinã
profesori francezi care exercitã profesiunea de economiºti ºi ale cãror
concluzii nu diferã de cele ale studenþilor care încã nu ºi-au început studiile
economice.2 Faptul cã guvernul polonez este pe cale de a examina dacã
întreprinderea FSO nu a abuzat de poziþia sa dominantã, pare sã confirme
în acest sens cã economiºtii polonezi s-au inspirat din raþionamentele
economice occidentale cele mai învechite.3

Schimburile de profesori universitari ºi de studenþi pun aceeaºi
problemã a calitãþii cunoºtinþelor transferate. În general, nu se preocupã de
cauzele sãrãciei intelectuale a învãþãmântului economic: monopolul
universitar. Cel puþin aceasta este opinia profesorilor maghiari care au creat
o universitate particularã – Universitatea “Corvin” – ale cãrei cursuri – la un
numãr limitat de discipline – au debutat în septembrie 1990. Aceastã
iniþiativã este susþinutã de firma de asigurãri austriacã “Allianz” ºi a fost
cerutã, de asemenea, asistenþa unor formaþii americane.4

În orice caz, asistenþa publicã pentru schimburile universitare
scurtcircuiteazã iniþiativa particularã.
                                                          
1 Cf. mai ales Aff. 119/82, din 9 nov. 1983, REC 3595.
2 Aºa cum a constatat B. Lemennicier în “Originalitatea economiºtilor universitari

francezi”, în Jurnalul economiºtilor ºi al studiilor umane, 1989/90, p. 151-170.
3 Cf. mai ales Rosner, R., “ªcoala de la Chicago în probleme de legislaþie antimonopol”,

în U.PA.L.REV, vol. 127, 1979, p. 928: “Din aceste analize diverse reiese o concluzie
de mare semnificaþie în ceea ce priveºte politica de antimonopol: firmele, în general, nu
pot sã obþinã sau sã dezvolte o putere de monopol. În consecinþã accentul în legile
antimonopol nu ar trebui sã cadã asupra unor acþiuni unilaterale, ci asupra cartelurilor
ºi alianþelor orizontale...” ºi Armentano, D. (1986) în Politica antitrust, problema
anulãrii, Institutul Cato, Washington, p. 17-29.

4 Beck, E. (1990), “Primele lecþii ale libertãþii”; din The Times, 6 august, 1990, p. 4.
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În ceea ce priveºte formarea profesionalã, aceasta constituie o
investiþie ca ºi altele, care va fi efectuatã imediat ce se va dovedi rentabilã.
Intervenþia publicã, totuºi, poate sã reducã costurile tranzacþiei pe aceastã
piaþã. Dar ea riscã sã reintroducã un element de Error! Bookmark not
defined. naturã sã valorifice calculul rentabilitãþii sale ºi sã favorizeze astfel
activitãþile de formare a cadrelor care nu sunt cu adevãrat necesare.

4.3. Asistenþa pentru privatizare

Privatizarea, fuziunea ºi crearea de întreprinderi mixte nu pun
probleme care sã necesite o asistenþã din partea autoritãþilor publice, aºa
cum o demonstreazã restructurarea presei în Ungaria. Astfel în aceastã
þarã, cel mai mare cotidian, Nepszabadsag, care a fost pânã acum în mâna
partidului comunist, a vândut 27% din capitalul sãu cotidianului vest-german
Westfällische, dupã ce contactase reprezentanþi ai lui Robert Maxwell ºi
Rupert Murdoch. Aceºtia din urmã au achiziþionat însã participãri în
cotidienele Magyar Hirlap (40%) ºi respectiv Mai Nap (50%), în timp ce
grupul german Springer a cumpãrat o mare parte din presa regionalã.
Aceste participãri au fost însoþite de un transfer de know-how comercial ºi
tehnic (mai ales la nivelul publicitãþii). În 1990 au avut loc în Ungaria peste
700 de astfel de operaþii spontane.

Dacã erau necesare sfaturi independente, fundaþii engleze ºi america-
ne1 puteau sã punã know-how-ul lor la dispoziþia guvernelor est-europene,
ca de exemplu Institutul Adam Smith, care a înmânat tuturor miniºtrilor
interesaþi un ghid practic privind privatizarea, bazat pe experienþa britanicã.

Într-adevãr, agenþia maghiarã a privatizãrilor creatã în martie 1990
are în vedere reglementarea privatizãrilor spontane acuzate cã afecteazã
activele publice.2 În Polonia guvernul a reacþionat împotriva privatizãrilor
spontane (supranumite “uwlaszczemie nomenklaturalne”). Noua lege a
privatizãrilor, votatã la 13 iulie 19903, prevede cã guvernul este cel care va
desemna întreprinderile privatizabile ºi le va pregãti în acest scop.
Muncitorii vor putea sã refuze privatizarea ºi vor avea dreptul sã ia 20% din
                                                          
1 De exemplu Fundaþia Reason, al cãrui preºedinte a scris în 1980 prima carte privind

privatizarea.
2 Cf. articolului “Un studiu asupra Perestroicãi”, în suplimentul la The Economist, 28

aprilie 1990, ºi, pentru exemple concrete, G. Shares ºi L. Reaves, “În Europa Esticã
începe marea vânzare”, în Business Week, din 6 aug. 1990, p. 28.

3 Europe (serie nouã), nr. 5297, p. 17 (16-17 iulie 1990). Dieta a votat în acelaºi timp o
lege care creeazã un Minister al Transformãrii proprietãþii, care va avea în sarcinã
realizarea privatizãrilor.
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capitalul întreprinderilor; întreprinderile aflate în dificultate nu vor putea fi
privatizate. Achiziþionarea de cãtre strãini a mai mult de 10% din capital
este supusã autoritãrii ministrului. În Cehoslovacia de asemenea, guvernul
este cel care încetineºte privatizãrile, nereuºind sã se punã de acord în
privinþa tehnicilor care sã fie utilizate. Ministrul industriei, Vladimir Dhlouhy,
a propus sã se stabileascã rapid liste de întreprinderi privatizabile, care ar
putea fi vândute integral unor investitori strãini. Dar aceastã propunere este
actualmente blocatã de o contrapropunere a Ministrului finanþelor, Vaclav
Klaus, care ar dori sã distribuie populaþiei cecuri-acþiuni1 pentru a-i permite
sã cumpere întreprinderile privatizate (o posibilitate comparabilã figureazã ºi
în legea polonezã). În ceea ce priveºte întreprinderile mixte publicaþia
Fortune relevã cã autorizarea lor administrativã dureazã încã aproape 60 de
zile în Polonia ºi trei luni în Ungaria.

4.4. Asistenþa BERD

În ceea ce priveºte misiunea sa în materie de Infrastructuri, BERD
pare sã fie o dublurã faþã de Banca Mondialã ºi BEI. Printre altele, aceasta
va contribui la deturnarea personalului bancar de înaltã calificare de la
utilizãri mai productive.

În ceea ce priveºte misiunea sa, de consilier financiar ºi de asistenþã
a privatizãrilor, fuziunilor ºi achiziþiilor ºi a creãrii de societãþi mixta, ea nu
constituie numai o dublurã a SFI, dar va contura mai ales ºi probabil într-o
manierã nelegalã pentru cã nu trebuie sã-ºi rãsplãteascã acþionarii – cu
iniþiativele particulare, cum ar fi Fondul Austro-Ungar al firmei Nerill Lynch,
constituit în vederea participãrii la privatizãrile anunþate de guvernul
maghiar. Dupã Financial Times din 20 iunie 1990, peste 200 mil. $ capital
privat erau disponibili la acea datã pentru investiþii în aceste privatizãri.

Charles Lillis de la Merrill Lynch comparã situaþia ungarã cu privatizãrile
indoneziene din 1989 când “fonduri de investiþii” administrate de strãini au
constituit un catalizator pentru investiþiile locale ºi au contribuit la absolvirea
eficientã a unui flux bogat de emiteri de acþiuni. De ce mai este necesar
atunci un organism public?

a) Împrumuturi pentru infrastructuri publice
Lenin a observat cã monopolul capitalist “creeazã infailibil o tendinþã

cãtre stagnare ºi putrefacþie. Fixarea, chiar ºi temporarã, a unor preþuri de

                                                          
1 Probabil inspirat de R. Poole Jr. (1990) care pledeazã pentru o privatizare a sectorului

public prin distribuirea gratuitã cãtre întreaga populaþie de acþiuni care pot fi cedate
liber.
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monopol face sã disparã, pânã la un anumit punct, stimulentele progresului
tehnic, ºi, în consecinþã ale oricãrui alt progres, ale oricãrei miºcãri înainte.”1

Totuºi, el adaugã cã “este evident cã posibilitatea de a traduce cheltuielile
de producþie ºi de a creºte beneficiile prin producerea unor îmbunãtãþiri
tehnice împinge la transformãri.” Cu toate acestea, într-o economie
socialistã în care profitul a fost abolit, acest motiv de îmbunãtãþire a
producþiei lipseºte. De aici, rezultã o stagnare generalã.

Dacã se intenþioneazã ajutorarea modernizãrii infrastructurilor,
remediul este introducerea concurenþei ºi privatizarea infrastructurilor de
telecomunicaþii, distribuire a energiei ºi apei, transporturi etc. În ceea ce
priveºte (fosta n.t.) RDG, guvernul de la Bonn a înþeles bine acest lucru,
deoarece intenþioneazã sã suspende pe 4 ani monopolul Bundespost-ului
(întreprindere de stat) asupra prestãrii serviciilor telefonice. El estimeazã cã
numai iniþiativa particularã va putea remedia destul de rapid absenþa
mijloacelor de telecomunicaþii în RDG în scopul de a permite investiþiile
necesare dezvoltãrii sale economice. ªi în Polonia guvernul a decis sã
demonopolizeze serviciul telefonic. Imediat ce Dieta va aproba proiectul noii
legi a telecomunicaþiilor, depus în martie 1990, vor primi licenþe pentru a-ºi
stabili propriile reþele 9 societãþi concurente ale organismului public PPTT.2

În ceea ce priveºte reþelele rutiere, sunt de asemenea posibile soluþii
private (cel puþin pentru autostrãzi, poduri ºi tunele). La nivel local, ar putea
fi încheiate acorduri între municipalitãþi ºi investitori pentru cofinanþarea
cãilor de acces.

Asistenþa occidentalã va fi contraproductivã, dacã ea face inutilã
cãutarea unor moduri de finanþare directã de acest tip.

b) Împrumuturile pentru investiþii productive
Trebuie sã distingem douã ipoteze. Fie sunt ajutate acele proiecte a

cãror rentabilitate este suficientã pentru a atrage capitaluri particulare – ºi în
acest caz intervenþia publicã este inutilã –, fie cã rentabilitatea este
problematicã – dar în acest caz intervenþia publicã constituie o risipã de
resurse.3 Rãmân argumentele care se gãsesc ºi în articolul 92, paragraful 2
din tratatul CEE privind ajutoarele pentru anumite producþii sau anumite

                                                          
1 Lenin, V. (1916), Imperialismul, ultimul stadiu al capitalismului, Paris, ediþie socialã,

1945, p. 88-89.
2 Cf. The Economist, din 21 iulie 1990, p. 30.
3 Nuti, D., în “Aspecte interne ºi internaþionale ale dezechilibrului monetar în Polonia”

(1990), în Economia europeanã, martie nr. 43, p. 182, estimeazã cã “nu este cazul
unei asistenþe pe scarã largã, decât ajutorul pentru sãraci, asigurarea împotriva unui
declin mai accentuat ºi finanþarea pentru stabilizarea cursurilor de schimb.”
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regiuni, argumente bazate pe efectele externe ale investiþiilor în regiuni sau
sectoare defavorizate (pol de atracþie, know-how, limitarea exodului cãtre
strãinãtate etc.).

Totuºi, anchetele asupra motivaþiilor ce stau la baza deciziilor de
investiþii în întreprinderi multinaþionale au demonstrat cã acestea din urmã
dau un rol destul de mic stimulãrilor”. O întreprindere care pentru a investi
aºteaptã un stimulent, riscã sã fie devansatã de concurenþii sãi.

4.5. Alte efecte

a) Camuflajul problemelor fundamentale
Expunerea asupra asistenþei ne face oarecum sã uitãm problemele

puse þãrilor din Europa de Est de politica comercialã a Comunitãþii.1 Au fost
luate mãsuri structurate cum ar fi desfiinþarea unor anumite cote. Dar Piaþa
Comunã rãmâne în mare parte închisã produselor ºi serviciilor provenind
din Europa Centralã ºi Esticã. Nici mãcar abolirea barierelor tarifare nu ar
rezolva aceastã problemã. Piedicile tehnice ºi alte exigenþe esenþiale vor
continua sã restrângã libera circulaþie a produselor ºi serviciilor. Þãrile din
Est se tem de asemenea cã mãsurile de armonizare luate în vederea
realizãrii pieþei interne vor întãri acest fenomen, înlocuind barierele
netarifare între statele membre prin bariere tarifare la frontierele Comunitãþii
europene.2

Mai mult decât atât, þãrile estice au un sector agricol încã important
(28,5% din populaþia activã în Polonia ºi 18,4% în Ungaria). Politica agricolã
comunã (ºi politicile agricole paralele ale statelor membre) limiteazã
capacitatea lor de export ºi, deci, rentabilitatea investiþiilor în agriculturã.
Mãsurile de asistenþã pentru agriculturã în þãrile Europei centrale ºi estice,
finanþate de Comunitate, constituie, deci, o soluþie de rangul al doilea
(second best), – aºa cum o demonstreazã reacþia directorului unei ferme de
stat din Ungaria: “Ne iau drept lumea a treia. Avem nevoie de pieþe, nu de
tractoare” – care se plângea cã-ºi pierde timpul cãutând mijloace de a
depãºi barierele pe care le constituie prelevãrile la importurile Comunitãþii.

Un alt aspect împins în planul al doilea este datoria þãrilor Europei
centrale ºi estice (cu excepþia URSS-ului ºi României). Ea descurajeazã
investiþiile strãine, în mãsura în care guvernele vizate ºi, în special, cel
                                                          
1 În O nouã bancã pentru Europa, aprilie 1990, se sugereazã cã aceastã punere în

umbrã ar putea fi deliberatã.
2 Bolz, K. (1990), “Implicaþiile pieþei interne EC pentru relaþiile cu Europa de Est”, în

Intereconomics, ian./febr., vol. 25, nr. 1, p. 38.
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polonez nu vor putea sã o achite decât prin creºterea impozitelor ºi
restrângerea importurilor.1

Asistenþa strãinã nu poate sã resoarbã aceastã datorie. Sunt
indispensabile reformele structurale. Una din principalele cauze ale acestei
datorii este într-adevãr importanþa sectorului public din aceste þãri, faþã de
produsul lor naþional brut. Privatizãrile avute în vedere vor rezolva o parte a
acestei probleme. În scopul de a evita ca profiturile acestor privatizãri sã
serveascã la finanþarea unor cheltuieli curente, ar fi de dorit formule ca cele
practicate în America latinã, “swap-uri” între datoria externã ºi activele
privatizate.

b) Incidenþã asupra ideilor
Consecinþa cea mai nefericitã, poate, a programelor de asistenþã este

cã ele fac aproape sã se uite cauzele înapoierii economice în þãrile Europei
Centrale ºi Estice, respectiv colectivismul. Într-adevãr, lipsa de capitaluri,
tehnologii sau formare profesionalã nu este decât consecinþa unei lipse a
libertãþii de iniþiativã ºi a protecþiei muncii ºi investiþiilor. Programele de
asistenþã vor fi prea puþin eficace dacã nu merg mânã în mânã cu
reabilitarea dreptului de proprietate. În acest domeniu, Comunitatea nu este
probabil într-o poziþie prea bunã pentru a da lecþii þãrilor din Europa Centralã
ºi de Est.2

Printre altele, programele de ajutor guvernamentale reanimã mitul
planului Marshall, ºi anume cã reconstrucþia economicã necesitã aport de
capital public. Or, în timp ce Marea Britanie a beneficiat cel mai mult de
acest plan, “miracolul economic” s-a produs în Germania Federalã. De
aceea, factorul determinant al acestui miracol nu putea sã fie ajutorul public,
ci liberalismul economic – soziale Marktwirtschaft – pe care Ludwig Erhard
a ºtiut sã-l impunã þãrii sale în timp ce Marea Britanie ºi Franþa stagnau din
cauza experienþelor lor laburiste.

Ajutoarele publice sunt de naturã sã perpetueze atitudinea de
pasivitate a cetãþeanului faþã de birocraþie, învãþatã în 45 de ani de
colectivism. Or, cauza principalã a nedezvoltãrii este “lipsa de încredere în
sine însuºi ºi, de aici, în posibilitãþile de dezvoltare în lume, aºa cum este

                                                          
1 Cel puþin aceasta este opinia lui D. Lipton, consultant american în serviciul guvernului

polonez, citat de S. Tully, în Fortune, 27 aug. 1990, p. 58.
2 Cf. Aff 44/79, Liselote Haner, BEC 1979, p. 3727, în care Curtea de Justiþie a sacrificat

dreptul de proprietate intereselor hobby-ului agricol, reflectate în organizarea comunã a
pieþelor.



387

ea”.1 Ajutorul public justificã de asemenea menþinerea unei economii duale
caracteristice þãrilor subdezvoltate în care sectorul public, protejat împotriva
concurenþei, încetineºte creºterea sectorului concurenþial, particular (n.t.)
prin efecte de stopare2 – în principal prin deplasarea factorilor de producþie
din sectorul deschis înspre sectorul protejat – ºi prin efecte de antrenare –
prin difuziunea mentalitãþii din sectorul protejat (ºi mai ales prin practica
drepturilor câºtigate ºi a neîncrederii în inovaþie ºi în strãinãtate care tulburã
stabilitatea structurilor existente – cãtre celãlalt sector. Existã pericolul cã în
aceste condiþii va fi deosebit de dificil sã se transfere pãrþi din sectorul pu-
blic spre sectorul concurenþial, fãrã “centuri de siguranþã”, cum ar fi menþine-
rea unei participãri publice importante în societãþile mixte, ataºându-le sec-
torului precapitalist ºi permiþându-le sã continue, cel puþin parþial, sã satisfacã,
ca ºi administraþiile, propriile lor nevoi, în loc de nevoile consumatorilor.

5. Apreciere eticã (substanþialã)

Analiza economicã a dreptului este adesea acuzatã de reducþionism
din cauza criteriului sãu de eficacitate.3 Dar eficacitatea ºi dreptatea se
suprapun adesea.4 Astfel critica ineficacitãþii acþiunilor PHARE ºi BERD este
ºi o judecatã eticã. Nu se poate vorbi de ineficacitate atâta timp cât nu se
pleacã de la principiul cã guvernanþii sunt, în cadrul puterilor lor, legaþi
printr-o obligaþie moralã de proporþionalitate, obligaþie care de altfel este
recunoscutã în dreptul comunitar ca principiu general de drept.

În afarã de principiul proporþionalitãþii, care nu permite decât o
apreciere marginalã a acþiunii publice, morala conþine ºi imperative
referitoare la obiectivele urmãrite.5 Dupã Kant, existã un imperativ categoric
conform cãruia trebuie acþionat întotdeauna ca un scop ºi niciodatã ca un
mijloc. Acesta este desigur cazul în ceea ce priveºte beneficiarii asistenþei
pentru Europa centralã ºi esticã.

Dimpotrivã, faptul cã cei mai slabi, cei care nu au putut repercuta
taxele destinate finanþãrii acestei asistenþe – au fost deposedaþi de puterea
                                                          
1 Cf. Rahgel, C. (1983), Occidentul ºi lumea a treia, Paris, Laffont, p. 197.
2 Cf. Cannage, E. (1962), Economia dezvoltãrii, PUF, p. 63.
3 Cf. Hawk, B. (1989), Revoluþia anti-trust americanã – o lecþie pentru Comunitatea

economicã europeanã, CDE, p. 14-15.
4 Posner, R. (1977), Analiza economicã a legii, Little, Brown and Co., ediþia a 2-a,

p. 22-23.
5 Aceste criterii etice, totuºi, nu mai fac parte din principiile generale de drept, de unde ºi

scãderea interesului pe care îl poartã justiþia ºi economiºtii.
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lor de cumpãrare, nu pare compatibil cu imperativul kantian. Din acest punct
de vedere, nu existã niciun motiv sã se postuleze cã, constrângerea publicã
ar fi mai scuzabilã din punctul de vedere al moralei decât constrângerea
particularã.1 Dar orice impozit de care nu este posibil sã scapi decât prin
procedee care costã, cum ar fi emigrarea, îl degradeazã pe cel care îl
suportã, reducându-l la a fi un mijloc în serviciul altor oameni. Imoralitatea
anumitor impozite2 nu poate totuºi sã vicieze moralitatea utilizãrilor care li
se dau.

O altã criticã ar putea fi formulatã pe baza “principiului diferenþei”
dezvoltat de Rawls. Conform acestui principiu orice reformã care se face pe
seama eludãrii nevoilor fundamentale ale celor mai puþin norocoºi este
imoralã.3 Or, am vãzut la punctul 4.1 cã probabil programele de asistenþã
vor antrena o nouã repartiþie a veniturilor în Occident, în dauna celor mai
slabi.

Principiul lui Rawls este totuºi contestat, pentru cã nu pare posibil sã
gãseºti criterii obiective pentru a determina care sunt beneficiarii acestui
principiu ºi nevoile lui fundamentale prioritare. Pot ei, de altfel, sã revendice
în mod legitim o anumitã putere de cumpãrare? Morala pare sã nu permitã
decât aprecierea acþiunii umane voluntare ºi nu cea a situaþiilor abstracte,
cum ar fi o repartiþie statisticã a veniturilor. De aceea, situaþiile nu pot fi
calificate ca morale sau imorale.

În aceastã privinþã, motivele autorilor acestei redistribuiri a veniturilor
ar putea fi puse în discuþie. Aceste motive sunt; altruiste numai în aparenþã.
A da din banii altuia nu este caritate adevãratã.

Dacã motivul politicienilor ºi funcþionarilor implicaþi ar fi de a justifica o
nouã concentrare a puterilor ºi a mijloacelor în mâinile lor, având ca alibi
nevoile celorlalþi, aceasta ar fi o minciunã criticabilã din punct de vedere
moral. Aceastã înºelãciune ar putea fi criticatã ºi pentru cã ea suscitã ºi ex-
ploateazã sentimentele egoiste, cele mai puþin posibil de mãrturisit ale
electoratului, scutindu-l sã se ocupe el însuºi, de exemplu, de nefericirea
                                                          
1 “Aºa cum Forþa unui individ nu poate sã atenteze în mod legitim la Persoana,

Libertatea sau Proprietatea unui individ, din aceeaºi cauzã Forþa comunã nu poate fi
aplicatã la distrugerea Persoanei, Libertãþii sau Proprietãþii indivizilor sau claselor”. F.
Bastiat (1850), “Legea”, în Opere economice, PUF, Paris, 1985, p. 149.

2 Dintr-un punct de vedere consecvent, toate impozitele ar fi imorale, dacã aºa cum
observa Jean-Baptiste Say ele ar conduce “în mod necesar la o reducere a creãrii de
bogãþie ºi la o scãdere a nivelului general de viaþã” (citat de Hoppe, H., în “Economia ºi
sociologia impozitelor”, în Revista de Studii Umane, nr. 2, 1990, p. 2.

3 Rawls, J. (1971), Teoria justiþiei, Paris, 1987, p. 134-138.
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copiilor români sau polonezi, din moment ce statul se ocupã de aceasta în
locul sãu, adicã punându-i pe alþii sã plãteascã. Dar o astfel de disimulare,
adesea chiar inconºtientã, caracterizeazã majoritatea mãsurilor publice
numite redistributive. Escamotarea motivelor pare chiar legatã intim de
exerciþiul puterii. În consecinþã, aceastã acuzaþie nu poate fi reþinutã în mod
special împotriva programului PHARE.

6. Ce alternativã existã?

Acþiunea Grupului celor 24 ºi a Comunitãþii ar putea fi fãcutã mai
eficace incluzând în ea mãsuri care vizeazã mai direct cauzele problemei,
ca de exemplu:

− Desfiinþarea, în termene scurte, eventual în cadrul negocierilor care
au loc acum în cadrul GATT, a ajutoarelor pentru agriculturã. Aceastã
reformã ar permite dezvoltarea endogenã a agriculturii din Europa
centralã ºi esticã. Agricultorii þãrilor respective nu numai cã nu ar mai
fi ameninþaþi de excedentele Comunitãþii, dar ar putea chiar sã câºtige
valutã forte prin expertul produselor lor cãtre Comunitate. Ar fi un
stimulent mult mai puternic pentru a deveni competitivi decât mãsurile
actuale.

− Amendarea legislaþiilor occidentale privind imigrarea, pensiile ºi
salariile minime în scopul de a favoriza imigrarea temporarã a
muncitorilor din þãrile Europei centrale ºi estice, ceruþi de un patron
din CEE.1 Aceastã mãsurã ar permite muncitorilor sã câºtige
experienþã profesionalã ºi know-how într-un mod mai eficace decât
prin cursuri care, în mod necesar, sunt teoretice.

− Crearea unui fond pentru reconversia funcþionarilor. În Ungaria mai
mult de 40% din populaþia activã este remuneratã de cãtre stat. Dacã
birocraþia nu este redusã într-un termen scurt, autoritãþile acestor þãri
vor trebui sã menþinã o presiune fiscalã care sã descurajeze spiritul
întreprinzãtor. Privatizãrile avute în vedere în aceastã þarã (600 mil. $
în 1990 ºi 1 mild. în 1991, faþã de un produs intern brut de 68,6 mild.
$) sunt de departe insuficiente, pentru a reduce numãrul funcþionarilor
în aºa fel încât guvernul sã regãseascã o marjã de manevrã bugetarã.
De altfel, funcþia publicã din þãrile Europei Estice vehiculeazã, o eticã
antiîntreprinzãtoare de origine aristocraticã, anterioarã regimului co-

                                                          
1 Sugestie inspiratã de Hare, P. (1990), “Reforma reglementãrilor privind întreprinderea

în Ungaria”, în European Economy, nr. 43, martie, p. 53.
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munist care se manifestã printr-o ostilitate latentã faþã de îmbogãþirea
prin afaceri ºi banii astfel câºtigaþi. Într-adevãr, elita localã în Polonia,
Ungaria, Croaþia ºi România a avut întotdeauna tendinþa sã lase pe
seama strãinilor aceste activitãþi considerate inferioare.1

− Crearea unui fond pentru promovarea valorilor economiei de piaþã.
Pentru CEE, liberalizarea economicã în vederea introducerii
economiilor de piaþã este o condiþie prealabilã oricãrei asistenþe. Dar
o economie de piaþã nu este pur ºi simplu un ansamblu de reguli de
drept public. Economia de piaþã, care este un sinonim al cooperãrii
voluntare, este înainte de toate un ansamblu de valori etice. Ea este
singurul mijloc de a produce bogãþii. Economia de piaþã necesitã
ascultarea nevoilor celorlalþi, gustul ºi calitatea muncii ºi a relaþiilor
umane.2 Acestea nu sunt posibile decât dacã se acordã importanþa
necesarã acestor valori în învãþãmânt ºi societate. În Occident,
aceste valori au fost erodate, mai ales din filosofia maeºtrilor bãnuielii.
Astãzi “democratizarea” învãþãmântului are prioritate asupra calitãþii
sale, relaþiile umane din cadrul acestuia sunt adesea fondate pe ura
de clasã sau pe constrângerea statului, iar munca este consideratã ca
un drept ºi nu ca o vocaþie... În Europa Centralã, aceste antivalori3

sunt încã ºi mai puternice datoritã celor 45 de ani de totalitarism, în
cursul cãrora sentimentele dominante au fost, în ceea ce priveºte
clasa conducãtoare, beþia puterii, insolenþa triumfãtoare, calomnia,
neîncrederea sectarã, dispreþul tot mai mare faþã de subordonaþi, iar
în ceea ce priveºte pe aceºtia, descurajare, fricã de represalii, urã
tãcutã, linguºire ºi minciuni continue4. O campanie de sensibilizare ar
putea sã le ajute pe popoarele respective sã înþeleagã:
- cã numai în aparenþã colectivismul le oferea gratuit resurse ºi

servicii rare, împãrþirea nu se fãcea la nivelul preþului ºi al ofertei
globale;

- cã dacã tranziþia spre o împãrþire pe baza preþurilor (care reflectã
raritatea resurselor) poate sã dea impresia cã toatã lumea mun-

                                                          
1 Cf. Schopfin, G. (1989), “Tradiþia politicã în Europa de Est”, în Daedalus, vol. 119, nr. 1,

p. 62.
2 Valori cãrora J. Garello le atribuie ºi succesul japonez. Cf. “Japonezii în pierdere”, în La

Nouvelle Lettre, nr. 218, 2 martie 1990, p. 3.
3 J. Garello (“Libertate, solidaritate”, în La Nouvelle Lettre, 23 iunie 1990, p. 1) rezumã

aceste antivalori în patru mituri: gratuitatea, egalitatea, naþionalismul ºi anticapitalismul.
4 Voslensky, M., La Nomenklatura, Belfond, 1980, Paris”, p. 34.
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ceºte numai pentru bani, este o iluzie opticã în mãsura în care
banii nu sunt decât intermediarul care permite unor persoane
diferite sã coopereze, chiar dacã finalitãþile pe care le urmãresc nu
sunt identice;

- cã lumea nu este o ameninþare, ci dimpotrivã o oportunitate, cãci
know-how-ul pe care li-l vor aduce investiþiile strãine le va permite
sã-ºi îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã ºi în orice caz investiþiile
strãine nu vor reprezenta decât câteva procente ale economiei
naþionale, faþã de o medie de 30% în Europa Occidentalã;

- în sfârºit, cã singurul mod de a se îmbogãþi la timp este
acceptarea ca vecinul tãu sã se îmbogãþeascã de pe acum. Nu
existã economie de piaþã fãrã toleranþã.

− Crearea de zone de întreprinzãtori. Aceastã idee a fost lansatã de
economistul laburist englez Peter Hall pentru a reda viaþã centrelor
urbane Liverpool ºi Glasgow, creând zone în care iniþiativele noi sã fie
scutite de reglementãri la maximum.1 Începând cu 1980, peste 50 de
“zone de întreprinzãtori” (libere) au fost create în Marea Britanie.
Totuºi, întreprinderile care se stabilesc în aceste zone nu sunt scutite
decât de impozitele locale, de cotizaþia pentru formarea profesionalã
ºi de impozitul financiar, pe termen de 10 ani. Scutiri atât de puþin
importante nu par suficiente pentru a atrage investiþiile în þãrile
Europei de Est. Zonele libere ar trebui sã fie veritabile enclave
teritoriale, în care mãrfurile ºi producþia realizatã sã fie considerate de
statul respectiv ca nefiind pe teritoriul lui, pentru aplicarea drepturilor
de vamã, taxelor ºi legislaþiei sociale. Dr. Wilhelm Christians, preºe-
dintele Consiliului de supraveghere ce la Deutsche Bank a propus
URSS sã transforme portul Kaliningrad (fost Köningsberg) într-o astfel
de zonã, cu sprijinul bãncii sale. Se vorbeºte, de asemenea, de
crearea unei zone libere sovieto-japoneze în Insulele Kurile.
– Comunitatea sã opteze pentru principiul þãrii de origine în materie

de specificaþii, constând în recunoaºterea reciprocã a normelor naþionale,
cu condiþia, desigur, ca, cumpãrãtorul sã fie suficient de bine informat
asupra specificaþiilor cu care se conformeazã marfa sau serviciul. Dacã
opoziþia la aceastã soluþie este prea puternicã, CEE ar trebui sã permitã
conformitatea cu indiferent ce norme naþionale.

                                                          
1 Butler, S. (1982), “Raþionamentul politic pentru zonele libere în Europa”, în Cafo

Review, nr. 2/379.
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Aceste mãsuri nu vor permite totuºi þãrilor din est sã urmeze calea
þãrilor recent industrializate din Asia, în care investiþiile occidentale au fost
atrase prin reforme cãtre economia de piaþã, decât dacã ele nu vor constitui
numai reforme de faþadã, destinate numai sã permitã instalarea la putere a
unei noi generaþii de conducãtori. Rezultatele extinderii programului PHARE
la Bulgaria ºi România, unde partidul comunist a pãstrat conducerea asupra
definirii drepturilor de proprietate, riscã sã fie descurajate pentru motivul cã
orice investitor potenþial va þine cont de o primã de risc considerabilã înainte
de a investi în aceste þãri.

7. Concluzie

Un rezumat al mãsurilor de asistenþã luate de Grupul celor 24 în
favoarea Poloniei ºi Ungariei face sã planeze îndoieli asupra eficacitãþii lor.
Cu excepþia mãsurilor de urgenþã, succesul mãsurilor avute în vedere
depinde de variabile asupra cãrora iniþiatorii acestor mãsuri nu au un control
prea mare. Astfel, asistenþa pentru învãþãmântul economic nu va da
rezultate decât dacã nu sunt propagate în aceste þãri teorii care au fost deja
invalidate de mult în Occident. Alte mãsuri, ca susþinerea investiþiilor, ar
putea fi chiar contraproductive în mãsura în care ele vor întârzia, reforme
care sã atace cauzele însãºi ale înapoierii acestor infrastructuri ºi mai ales
absenþa concurenþei. În sfârºit, mãsurile de asistenþã pentru Europa de Est
privite din punctul de vedere al criteriilor etice, cum este imperativul
categoric kantian, lasã sã se vadã aceleaºi vicii ca orice intervenþie publicã
redistributivã.

În orice caz, asistenþa nu va servi la nimic dacã guvernele respective
nu iau masurile necesare pentru a trece le economia de piaþã: protecþia
proprietãþii private, privatizarea sectorului public, convertibilitatea monedei,
libera circulaþie a capitalurilor, deregularizarea economiei, scãderea
numãrului de funcþionari ºi adoptarea unei fiscalitãþi favorabile economisirii
ºi investiþiilor. În aceastã privinþã, trebuie sã ne întrebãm dacã numirea în
fruntea BERD a unui consilier economic al unui preºedinte care a
naþionalizat o mare parte a economiei franceze nu este de rãu augur pentru
mãsurile pe care aceastã instituþie va putea sã le propage în est.

Prelucrat de Valentina Buxar



INSTITUTUL DE CONJUNCTURÃ ªI MARKETING
PENTRU COMERÞUL INTERIOR

POLITICA ÎN DOMENIUL FORÞEI DE MUNCÃ
ÎN UNGARIA

Csaba HALMOS

În Ungaria se introduc în prezent reforme politice ºi economice
majore în efortul de a avansa cãtre o societate deschisã, democraticã ºi
umanã, bazatã pe drepturi ºi valori umane universale. Aceasta decurge din
recunoaºterea faptului cã economia de piaþã socialistã cãtre care se tinde
poate fi realizatã doar dacã este schimbat ºi sistemul de instituþii politice.
Principalele reforme politice constau în trecerea cãtre un sistem democratic
multipartit, stabilirea de garanþii legale pentru dreptul de asociere, pregãtirea
alegerilor libere, ºi democratice ºi introducerea pluralismului sindical.

Pentru a atinge aceste scopuri Marea Adunare a Ungariei a votat
recent o serie de legi, inclusiv o lege referitoare la dreptul de asociere, ce
autorizeazã înfiinþarea oricãrei asociaþii sau organizaþii care sunt în
conformitate cu Constituþia. Ea garanteazã condiþiile necesare pentru
crearea ºi funcþionarea organizaþiilor de lucrãtori ºi de patroni în conformi-
tate cu prevederile convenþiilor internaþionale ale muncii referitoare la
libertatea de asociere. O nouã lege electoralã este în curs de pregãtire,
funcþia de Preºedinte al Republicii este redefinitã ºi o nouã Constituþie este
redactatã – ºi aceasta ca sã menþionãm doar cele mai importante lucrãri
legislative în curs de realizare.

În timp ce unele reforme politice reprezintã condiþii prealabile pentru
reformele economice, altele sunt destinate netezirii drumului lor. Printre
ultimele este reforma sistemului apartenenþei proprietãþii unde, în vederea
promovãrii dezvoltãrii ºi operaþionalizãrii economiei de piaþã, legislaþia a
dispus garantarea existenþei alãturate a proprietãþii de stat, cooperatiste ºi
private, precum ºi a proprietãþii strãine sau mixte (ungare ºi strãine) în
condiþii egale de concurenþã. Primul pas în aceastã direcþie a fost adoptarea
Legii Companiei care asigurã crearea, coexistenþa ºi transformarea
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diferitelor tipuri de întreprinderi. Un sistem modern ºi neutru de impozitare a
fost stabilit, de asemenea, principalele componente fiind impozitul pe profitul
companiei, impozitul pe valoarea adãugatã ºi impozitul pe venitul personal.
Astfel, munca este cuprinsã ºi în reforma bugetului de stat, a salariilor, a
politicii referitoare la bunãstare ºi a sistemului de management economic.

Din ce în ce mai mult directivele birocratice cedeazã locul negocierilor
dintre agenþii economici ºi negocierilor dintre patroni ºi lucrãtori. În legãturã
cu aceasta, adoptarea legii referitoare la dreptul de grevã ºi reforma Codului
Muncii este de o importanþã decisivã.

Economia Ungariei suferã o schimbare calitativã profundã în trecerea
ei de la o situaþie marcatã de privaþiuni ºi strâmtorãri cãtre operaþionalizarea
economiei de piaþã socialiste. Pe parcursul acestei perioade de tranziþie
efectele dãunãtoare ale vechiului sistem se fac încã simþite, întrucât
deocamdatã noi percepem doar neajunsurile celui nou. Va mai trece ceva
timp pânã când se vor face simþite efectele benefice.

Pânã în prezent nu a fost inventat un model comprehensiv ºi logic
care sã descrie economia de piaþã socialistã. Câteva trãsãturi proprii pot fi,
totuºi, identificate: (1) are ca scop stabilirea unui cadru în care piaþa
acþioneazã ca forþã conducãtoare a economiei; (2) asigurã motivaþie
participanþilor la viaþa naþionalã de afaceri ºi industrialã ºi îi ajutã sã se
adapteze noului cadru; (3) în afarã de rolul pieþei în direcþionarea econo-
miei, statul continuã sã fie responsabil pentru exercitarea supravegherii la
nivel macro.

Ungaria este o þarã micã (10 milioane locuitori), aºezatã în centrul
Europei, ce luptã ca prin reformele economice actuale sã se ridice deasupra
nivelului mediocru al dezvoltãrii sale industriale. Aceastã sarcinã devine
deosebit de dificilã în condiþiile unor structuri de producþie depãºite ºi ale
unei sensibilitãþi ridicate a economiei la schimbãrile de pe piaþa in-
ternaþionalã. În acelaºi timp, mulþi oameni se aºteaptã la un progres imediat
ºi rapid ºi la schimbãri calitative spectaculoase din partea reformelor econo-
mice. Aceasta a condus la creºterea tensiunilor ºi conflictelor în ultimii ani.

Aceastã situaþie reprezintã o formidabilã provocare în domeniul
muncii ºi administraþiei, care se confruntã simultan cu mai multe dileme: (a)
o lipsã de anumite categorii de forþã de muncã ce coexistã cu un ºomaj în
creºtere; (b) o enormã creºtere a numãrului de ore petrecute la locul de
muncã, concomitent cu o productivitate a muncii scãzutã; (c) un nivel al
salariilor pe care muncitorii îl considerã prea scãzut ºi un nivel al con-
sumului, pe care economiºtii îl considerã prea ridicat pentru economie.
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Pentru a gãsi calea de rezolvare a acestor dileme este nevoie de timp ºi de
o serioasã echilibristicã, dar ca prim pas este esenþial sã se traseze direcþia
în care economia ar trebui sã se deplaseze ºi, sã se identifice zonele în
care cele mai ascuþite conflicte pot da naºtere unor conflicte încordate ºi
unor strâmtorãri. Aceasta înseamnã cã, printre nenumãratele lucruri urgente
ce trebuie fãcute pentru implementarea programului de reforme, Guvernul
trebuie sã stabileascã principiile pe care sã se bazeze viitoarea dezvoltare
ºi sã formuleze principalele mãsuri pentru atingerea acestui scop.
Problemelor asigurãrii cu forþã de muncã ºi politicii salariilor trebuie sã li se
acorde o atenþie deosebitã din partea tuturor pãrþilor implicate.

Vremea când economia era capabilã sã asigure o slujbã oricui ºi
totuºi sã ducã lipsã de forþã de muncã, aparþine trecutului. Astãzi, deºi
procesul de restructurare este abia la început, diferite categorii de lucrãtori
se confruntã cu ºomaj pe termen scurt ºi chiar pe termen lung. Un numãr în
creºtere de lucrãtori au motive sã se îngrijoreze de mãrirea incertitudinilor
cu care se confruntã întreprinderile lor. Nu numai pensionarii, dar chiar ºi
mulþi salariaþi considerã cã este dificil sã-ºi atingã scopurile datoritã inflaþiei,
creºterii preþurilor ºi impozitelor.

Este nevoie de o nouã abordare a administraþiei muncii, diferitã din
multe puncte de vedere de ceea ce s-a aplicat în ultimii ani, pentru a ieºi din
aceastã situaþie. Politica în domeniul ocupãrii forþei de muncã era îndreptatã
în trecut cãtre furnizarea de forþã de muncã marilor întreprinderi de stat. De
acum înainte, în interes naþional, trebuie avut în vedere un orizont mai larg
ºi sã fie folosite toate mijloacele pentru a rezolva tensiunile de pe piaþa
muncii. În mod deosebit, trebuie sã li se asigure muncitorilor posibilitatea de
a se recalifica ºi a se perfecþiona, pentru a se facilita redistribuirea forþei de
muncã, cerutã de restructurarea economicã.

Similar, vechea politicã a veniturilor se baza pe determinarea centrali-
zatã a creºterii salariilor pentru a menþine un nivel adecvat al puterii de
cumpãrare, în conformitate cu scopurile stabilite prin planul cincinal – ºi
pentru care, în teorie, stocurile necesare de mãrfuri existau. Dimpotrivã,
acum scopul este de a înlesni drumul reformei salariilor, conform cãreia în-
treprinderile vor administra costurile cu salariile la fel ca ºi oricare costuri de
producþie, rolul guvernului fiind acela de a stabili cadrul general pentru acor-
durile de salarizare bazate pe interesele comune ale pãrþilor direct interesate.

În analizarea implicaþiilor implementãrii noii politici a forþei de muncã,
ca parte a reformelor sociale ºi economice în curs de realizare în prezent,
vom trece în revistã, în primul rând, evoluþia politicii de ocupare a forþei de
muncã referitoare la principalele probleme ale forþei de muncã.
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1. Evoluþia politicii de ocupare a forþei de muncã

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial în economia ungarã a avut loc o
creºtere rapidã a gradului de ocupare a forþei de muncã în toate sectoarele,
urmatã de o perioadã în care, deºi anumite sectoare – precum industria
grea – s-au dezvoltat pe seama altora, ocuparea totalã a forþei de muncã a
continuat sã se extindã.

Prin anii ’60 utilizarea forþei de lucru disponibile atinsese aproape
limitele demografice ºi a continuat sã creascã pânã când întreaga rezervã
de forþã de muncã a pieþei naþionale a fost epuizatã.

Datoritã efectelor contrare ale cererii excesive de forþã de muncã, în
comparaþie cu forþa de lucru furnizatã (productivitate scãzutã, diferenþieri de
salarii inadecvate, indisciplina la locul de muncã, circulaþie mare a forþei de
muncã, mai ales datoritã instabilitãþii lucrãtorilor), a existat o presiune
puternicã asupra oficialilor din administraþia muncii de a interveni direct
pentru a îndrepta acþiunea forþei de muncã consideratã “temporar
distorsionatã” într-o direcþie ce se presupunea a fi în concordanþã cu
interesele economiei. Ca urmare, metoda “administrativã” se folosea în
primul rând în realizarea politicii în domeniul forþei de muncã. Totuºi, aceste
mãsuri nu au fost eficiente, sau au adus o uºurare temporarã, deoarece ele
se concentrau asupra efectelor ºi nu asupra cauzelor – ºi eliminãrii –
problemelor reale.

Tensiunile ce apar în utilizarea forþei de muncã la nivel macro ºi micro
îºi au rãdãcinile în afara scopului politicii de ocupare a forþei de muncã:
cauza acestor tensiuni constã în particularitãþile operaþionale ale unei
economii sãrace în resurse. Într-o astfel de economie supravieþuirea ºi
dezvoltarea întreprinderilor este dependentã în mare mãsurã de abilitatea
lor de a obþine toate resursele posibile de la bugetul de stat ºi nu pe baza
realizãrilor sale de pe piaþã. Deoarece managerii companiilor nu sunt
obligaþi sã-ºi asume riscuri reale, ei sunt stimulaþi sã obþinã cele mai multe
fonduri ºi forþã de muncã posibile pentru operaþionalizarea întreprinderilor
lor. Ambiþiile de a se extinde sunt susþinute de faptul deja verificat cã, cu cât
compania foloseºte mai multe bunuri fizice ºi forþã de muncã, cu atât poziþia
ei în negocierile pentru asigurarea unor resurse guvernamentale adiþionale
este mai bunã. Acest mod de a rezolva conflictele proprietãþii publice pe
baza principiului distribuþiei echitabile a resurselor în industrii ºi întreprinderi
are ca rezultat revenirea lipsei de forþã de muncã ºi de aici tendinþa de a
aduna forþa de muncã.
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Politica de ocupare a forþei de muncã s-a adaptat reformei
economice
Este clar din cele pomenite mai sus, cã pe parcursul ultimului sfert de

veac nu a existat vreo perioadã de ºomaj naþional. Datoritã lipsei generale
de forþã de muncã, cei ce voiau sã-ºi schimbe slujbele puteau s-o facã, în
general, destul de uºor. Problema realã era cã ocuparea totalã a forþei de
muncã a fost permanent însoþitã de un nivel scãzut al productivitãþii.

Totuºi o schimbare considerabilã este aºteptatã a se petrece în
curând pe piaþa forþei de muncã, parþial datoritã unei temporare creºteri a
rezervei de forþã de muncã (datoritã exploziei natalitãþii) începând din 1989
ºi parþial datoritã unei contracþii a cererii de forþã de muncã, ca rezultat al
presiunilor pentru creºterea eficienþei ºi a profitabilitãþii.

Schimbarea reprezintã într-adevãr un corolar necesar a programului
guvernamental de stabilizare, care are ca scop urmãtoarele: (1) dezvoltarea
unei veritabile concurenþe de piaþã între producãtori; (2) conºtientizarea mai
puternicã în afaceri a costurilor astfel încât, o datã cu eliminarea progresivã
a distorsiunilor instituþionale ce afecteazã salariile, salariile vor deveni,
eventual, un cost de producþie standard ca oricare altul; (3) instituirea
competitivitãþii ca bazã a supravieþuirii companiei, astfel încât întreprinderile
care înregistreazã pierderi vor dispare, iar cele care rãmân vor fi capabile sã
reþinã lucrãtorii ºi sã angajeze alþii noi, în mãsura în care obþinerea unei
eficienþe o permite; (4) asigurarea unei tranziþii de la piaþa vânzãtorilor la
piaþa cumpãrãtorilor.

Pe mãsurã ce aceste scopuri sunt atinse, creºterea eficienþei va
deveni o grijã fireascã a oricãrei afaceri. Aceastã problemã nu se aflã în
rãspunderea sau sub influenþa administraþiei muncii, care dimpotrivã, va
trebui sã-ºi concentreze din ce în ce mai mult atenþia asupra asigurãrii, pe
cât posibil, a continuitãþii ocupãrii totale a forþei de muncã. Ar fi iluzoriu,
totuºi, sã credem cã atunci când criteriul eficienþei va fi deplin aplicat în
domeniul angajãrii pãstrãrii ºi promovãrii salariaþilor, plasa de siguranþã a
ocupãrii totale va putea fi întinsã în aceeaºi mãsurã ca ºi în trecut. Cu cât
sistemul economic ºi financiar constrânge mai mult companiile sã-ºi
foloseascã raþional forþa sa de muncã, cu atât mai micã va fi amploarea
continuãrii urmãririi orientãrilor politicii de ocupare a forþei de muncã, din
ultimii ani. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate garanta tuturor lucrãtorilor
protecþia pe viaþã împotriva riscului de ºomaj. Oamenii vor trebui sã se
obiºnuiascã cu ideea cã posibilitãþi de a alege, pãstra sau schimba slujbele
depind de activitatea lor de a se adapta la cerinþele în schimbare ale pieþei
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forþei de muncã ºi ale locului de muncã. Ei vor trebui sã fie din ce în ce mai
pregãtiþi sã dobândeascã noi cunoºtinþe, sã urmeze cursuri de perfecþionare
ºi de specializare, sã se mute în alte zone ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã
pregãtirea generalã ºi standardul cultural.

Dilema politicã ºi ideologicã
Noile circumstanþe sunt de asemenea naturã încât pot da naºtere

unor dileme politice ºi ideologice întrucât ocuparea totalã a forþei de muncã
este una din valorile tradiþionale supreme revendicate de sistemul socialist.
Este într-adevãr o realizare remarcabilã care mãreºte sentimentul de secu-
ritate ºi de demnitate umanã a oamenilor ºi nicio persoanã responsabilã nu
s-ar gândi sã o distrugã. Totuºi, problema cu care ne confruntãm astãzi nu
este dacã ar trebui permisã apariþia ºomajului în Ungaria. Întrebarea pe
care trebuie sã ne-o punem este dacã se doreºte îmbunãtãþirea competitivi-
tãþii pe piaþa internaþionalã, chiar dacã aceasta înseamnã pierderea unor
slujbe de cãtre unii lucrãtori, care le deþin probabil de ani de zile, ºi
dobândirea de noi cunoºtinþe ºi calificãri sau dacã ar trebui sã se renunþe
din cauza fricii de ºomaj temporar la ideea de a reface echilibrul economic
pe plan intern ºi de a îmbunãtãþi poziþia Ungariei pe plan internaþional.

În realitate, ultima alternativã menþionatã nu mai este viabilã – ceea
ce demonstreazã cât de severe sunt dificultãþile economice. Singura
întrebare este cât de departe se poate merge în a accepta riscul ºomajului.
Dupã pãrerea autorului nu se poate depãºi un anume grad de ºomaj
tranziþional sau funcþional: pentru a simplifica, s-ar putea spune cã o serie
de lucrãtori vor fi momentan între slujbe.

În aceste condiþii sarcina politicii de ocupare a forþei de muncã este
de a promova dezvoltarea industrialã ºi de a crea un sistem de compensaþii
desemnat sã: (a) sprijine aducerea spontanã pe aceeaºi linie a ofertei ºi a
cererii de forþã de muncã prin asigurarea unor servicii mai eficiente ºi mai
bine coordonate de plasare a forþei de muncã; (b) sã anticipeze viitoarele
probleme pe care le vor ridica schimbãrile de pe piaþa forþei de muncã,
pentru a preîntâmpina ºomajul de duratã; (c) sã vegheze Statul sã acorde o
compensaþie corectã ºi rezonabilã fiecãrui individ rãmas temporar fãrã
slujbã; (d) sã-i ajute pe cei ajunºi temporar ºomeri sã gãseascã sau sã
aleagã o nouã slujbã sau ocupaþie sau sã capete noi cunoºtinþe, în cel mai
uºor mod posibil, ºi sã-l ajute în a le fi asigurat un echilibru rezonabil între
cerinþele noului loc de muncã ºi aºteptãrile lucrãtorului, lucru din care vor
beneficia atât economia cât ºi individul.

Urmãtorul capitol prezintã rezultatele obþinute pânã în prezent.
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Întãrirea instrumentelor politicii de ocupare a forþei de muncã
Din 1980 agenþiile de plasare din Ungaria au fost transformate, în

mod progresiv din organisme administrative preocupate exclusiv cu
plasarea forþei de muncã, în birouri ce asigurã o diversitate da servicii
pentru ºomeri. A fost realizatã o reþea la nivel naþional, ce cuprinde acum
425 birouri computerizate, inclusiv 20 în oraºe mai mici, care furnizeazã o
gamã largã de informaþii, consultaþii ºi servicii de plasare pentru oamenii
care cautã de lucru. Pânã la sfârºitul lui 1989 se vor instala adiþional 120
computere în oraºele mai mari.

Deoarece instrumentele politicii de ocupare a forþei de muncã au fost
introduse gradat, un numãr crescut de funcþii adiþionale au fost atribuite
agenþiilor de plasare, inclusiv sarcini legate de recalificare, alocarea
slujbelor de “utilitate publicã”, administrarea noului sistem de ajutorare de
ºomaj pentru cei ce-ºi cautã slujbe ºi furnizarea de consultaþii asupra le-
gislaþiei muncii ºi variatelor servicii asigurate administraþiei muncii.

O problemã-cheie este aici, desigur, numãrul oamenilor fãrã loc de
muncã. Conform statisticilor oficiale ale forþei de muncã, numãrul de
cãutãtori de locuri de muncã înregistrat este foarte mic, dar existã probabil
de 3 ori mai mulþi ºomeri, decât numãrul înregistrat. În martie 1989 acest
numãr era de aproximativ 20.000 ºi numãrul de slujbe vacante de
aproximativ 68.000 (ceea ce reprezintã un declin faþã de nivelurile
anterioare). Aceasta înseamnã cã existã între 3-4 posturi disponibile pentru
fiecare persoanã care cautã de lucru; totuºi diferenþele dintre structura
cererii de forþã de muncã ºi ofertã sunt atât de mari încât într-o cincime din
cazuri îi trebuie persoanei respective mai mult de o lunã de zile pentru a
gãsi o slujbã potrivitã. Un mare numãr de locuri vacante existã în
Budapesta, în timp ce majoritatea celor ce cautã de lucru locuiesc în partea
de nord-est a þãrii, ºi aproximativ o jumãtate din posturi sunt pentru lucrãtorii
calificaþi, în timp ce 2/3 din cereri sunt pentru posturi de lucrãtori
semicalificaþi sau necalificaþi. Dintre cei ce-ºi cautã de lucru prin agenþiile de
plasare, 75% sunt muncitori necalificaþi, iar 30% nu au terminat nici ºcoala
primarã. Dintre ultimii menþionaþi aproximativ jumãtate, au pânã în 30 ani.
Acesta este unul din motivele pentru care programele de pregãtire ºi
recalificare sunt privite ca instrumente esenþiale pentru implementarea unei
politici eficiente de ocupare a forþei de muncã.

Pânã în 1987, numai persoanele care aveau slujbã puteau sã
primeascã sprijin financiar în perioada în care urmau cursuri de pregãtire
pentru a cãpãta noi cunoºtinþe sau alte calificãri. Deci, muncitorii care au
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rãmas fãrã locuri de muncã ca urmare a restructurãrilor sau a mãsurilor
pentru reducerea costurilor, precum ºi alte categorii de oameni rãmaºi fãrã
posturi din diferite motive, erau îndreptãþiþi sã apeleze la acest ajutor
financiar numai dupã ce erau angajaþi de o întreprindere care îºi lua sarcina
de a finanþa pregãtirea lor. Din ce în ce mai puþine întreprinderi se arãtau
doritoare a face acest lucru, totuºi, în 1988 sistemul a fost modificat încât sã
permitã persoanelor înregistrate la agenþiile de plasare sã urmeze cursuri
de pregãtire pentru diferite meserii.

Problemele care necesitã o acþiune urgentã acum sunt înfiinþarea ºi
dotarea instituþiilor necesare de pregãtire, introducerea testelor de
aptitudine în diverse meserii pentru adulþi ºi înfiinþarea unui birou de
coordonare a cursurilor de pregãtire organizate de agenþiile de plasare ºi de
asistenþã a salariaþilor, care asumã propriile activitãþi de pregãtire. Un fond
special a fost stabilit din bugetul guvernamental pentru acordarea de
compensaþii lucrãtorilor ce participã la cursurile de pregãtire profesionalã
pentru pierderea temporarã a salariilor.

De la 1 ianuarie 1989, un ajutor de ºomaj este plãtit celor aflaþi în
aceastã situaþie. Schema va fi implementatã în mai multe trepte. Pe
parcursul primei etape, ajutorul va fi acordat cu prioritate oamenilor care au
fost anterior angajaþi ºi ºi-au pierdut locurile de muncã.

Un accent special s-a pus pe importanþa reangajãrii. Condiþiile de
bazã sunt dorinþa lucrãtorului de a urma sfatul autoritãþilor în domeniul
ocupãrii forþei de muncã ºi, de exemplu, de a profita de orice oportunitãþi de
pregãtire oferite. Ajutorul este plãtibil pe o perioadã pânã la 365 zile ºi se
ridicã la 50-70% din câºtigurile medii anterioare.

Urmãtorul pas este de a proiecta noi mijloace de finanþare a ajutorului
de ºomaj. Introducerea asigurãrii obligatorii, pare sã fie cea mai bunã
metodã. Dacã mãrirea resurselor o permite ºi gama beneficiarilor va fi, de
asemenea extinsã.

În ultimii ani posibilitãþile de a ocupa un loc de muncã de cãtre oameni
necalificaþi sau fãrã nicio pregãtire teoreticã s-au diminuat, având loc o
comutare a cererii globale de forþã de muncã cãtre lucrãtorii calificaþi. În
consecinþã, începând din 1987 agenþiile de plasare au fost împuternicite sã
creeze locuri de muncã de “utilitate publicã” pentru astfel de persoane.
Aceastã schemã asigurã o ocupare localã a forþei de muncã pentru un
numãr limitat de oameni.

Printre deciziile luate începând din 1988 pentru a întãri instrumentele
politice de ocupare a forþei de muncã sunt ºi urmãtoarele:
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(a) înfiinþarea unui fond separat în cadrul bugetului administraþiei
forþei de muncã în scopul sprijinirii creãrii de noi locuri de muncã ºi
finanþãrii mãsurilor subliniate mai sus ce au ca scop relaxarea
tensiunilor de pe piaþa forþei de muncã;

(b) autorizarea întreprinderilor de a permite angajaþilor sã iasã
devreme la pensie cu condiþia ca salariaþii sã-ºi finanþeze pensiile
pânã la momentul când ajung la vârsta de pensionare statutarã;

(c) introducerea unei scheme la nivel naþional, de tip “începeþi o viaþã
nouã” pe baza cãreia oamenii care ºi-au pierdut locurile de muncã
ºi cei care locuiesc în zone unde posibilitãþile de a ocupa un loc
de muncã sunt puþine – ºi sunt pregãtiþi sã-ºi asigure singuri un
loc de muncã pot contracta un împrumut pentru a pune bazele
unei afaceri sau unei mici companii proprii, împrumutul fiind
rambursabil într-o perioadã de 10 ani, primii 4 ani fãrã dobândã.

Întrucât este acordatã o importanþã specialã creãrii de noi locuri de
muncã, în mod deosebit în anumite regiuni subdezvoltate unde ºomajul
poate crea tensiuni sociale, administraþia forþei de muncã a fost
împuternicitã sã-ºi extindã asistenþa financiarã, rambursabilã sau nu,
oricãrei companii publice, cooperative, societãþi mixte, furnizor particular
sau antreprenor care înainteazã un proiect viabil de creare de locuri de
muncã. Cererile pentru astfel de asistenþã sunt evaluate de un panel de
experþi în domeniul bancar ºi în investiþii, precum ºi de autoritãþile locale.
Proiectul trebuie sã asigure introducerea ºi folosirea tehnologiilor avansate
care vor furniza o marjã de profit rezonabilã a locurilor de muncã create. În
1988 fondurile au fost alocate pentru proiectele de la care se aºtepta
crearea a aproape 10.000 noi locuri de muncã. În viitor, o mai mare atenþie
va fi acordatã asistenþei financiare ºi tehnice pentru companii de mici
dimensiuni, care au jucat un rol important în crearea de noi locuri de muncã
ºi în trecut.

Este clar cã societatea trebuie sã-ºi asume responsabilitatea pentru
efectul pe care restructurarea economiei îl are asupra indivizilor. Un
principiu esenþial al politicii de ocupare a forþei de muncã este de a avea la
dispoziþie instrumente eficiente de prevenire. Cel mai important dintre
acestea este un sistem mai modern de planificare ºi prognozã a cererii ºi
ofertei de forþã de muncã. De asemenea, trebuie îmbunãtãþit sistemul de
învãþãmânt ºi pregãtire pentru a adapta calificãrile obþinute de absolvenþii
ºcolilor la nevoile economiei ºi trebuie îmbunãtãþite serviciile de îndrumare
profesionalã pentru întreprinderi ºi pãrinþi. Pare sigur cã în viitor lucrãtorii
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vor arãta un interes mãrit pentru posibilitatea de a lucra în strãinãtate. Toate
aceste nevoi pot fi satisfãcute prin îmbunãtãþirea serviciilor informaþionale,
prin introducerea amendamentelor necesare în regulamentele relevante ºi
prin realizarea schimbãrilor organizatorice adecvate.

2. Politica de salarizare

Tensiunile care au apãrut în domeniul ocupãrii forþei de muncã
reprezintã doar una din problemele cu care se confruntã acum administraþia
forþei de muncã. Existã probleme similare – dacã nu chiar mai acute – în
domeniul politicii de salarizare. Unele din ele s-au nãscut din conflictul dintre
mãsurile progresive adoptate recent ºi rãmãºiþele sistemului economic
anterior, altele, decât faptul cã noi ne aºteptãm ca salariile sã exercite niºte
funcþii care, într-o economie normalã, nu au nimic de-a face cu sistemul de
salarizare. În consecinþã s-a decis, ca urmare a introducerii reformei preþu-
rilor ºi impozitelor, sã se realizeze, de asemenea, o reformã a salariilor, ºi
se fac deja pregãtiri pentru o transformare radicalã a sistemului de sala-
rizare. Vom atinge aici doar aspectele cele mai importante ale reformei.

Tensiunile cauzate de salarii au devenit mai acute în ultimii ani
deoarece instrumentele folosite pentru conducerea economiei, inclusiv
sistemul de salarizare, nu permiteau patronilor stabilirea unor salarii care sã
promoveze o îmbunãtãþire dinamicã a performanþelor întreprinderii; din ce în
ce mai mulþi nu mai erau capabili (1) sã remunereze munca depusã pe
parcursul orelor normale de lucru, astfel încât sã se permitã lucrãtorilor sã-ºi
menþinã standardul lor de viaþã ºi (2) sã previnã distorsionarea diferenþelor
de salarii dintre diferite ramuri, sau un declin al poziþiei sociale a muncii
intelectuale.

În consecinþã a apãrut o nevoie urgentã de realizare a unei reforme a
salariilor pentru a completa ºi întãri controlul “politicii economice ºi, în
special, al politicii în domeniul forþei de muncã. Reforma are ca scop
stabilirea unor mecanisme de salarizare care nu se bazeazã pe reguli
birocratice, dar care permit determinarea nivelurilor salariilor în funcþie de
jocul liber al forþelor pieþei printr-un proces de negociere desemnat sã
rezolve conflictele de interese ale pãrþilor în cauzã. Aceasta înseamnã
eliberarea pieþei de stabilirea centralizatã a salariilor ºi autorizarea realizãrii
negocierilor de salarii de cãtre patroni ºi angajaþi, în conformitate cu
acordurile instituþionalizate guvernate doar de regulile ºi regulamentele exis-
tente. Transformarea sistemului de salarizare – necesarã pentru realizarea
acestui scop – a început în 1989.
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În timp ce aceasta ar pãrea pentru mulþi oameni o idee atrãgãtoare ºi
uºor de pus în practicã, totuºi, terenul pentru aplicare trebuie foarte bine
pregãtit. A te precipita doar de dragul unei popularitãþi de scurtã duratã nu
înseamnã decât a cauza un pericol serios. Dar, ar fi la fel de periculos sã
fim rezervaþi faþã de o reformã absolutã a salariilor datoritã dificultãþilor de a
depãºi handicapul iniþial ºi a ne limita la jumãtãþi de mãsurã cãrora sã le
facem multã publicitate, pentru a pãstra aparenþele.

O breºã realã poate fi realizatã numai dacã sunt îndeplinite anumite
condiþii. Pentru început este necesar un “pachet” de reforme bine concepu-
te, amãnunþite ºi coerente sau sã se stabileascã o serie de mãsuri esenþia-
le. Acestea includ ºi discontinuitatea subvenþiilor pentru întreprinderile de
stat ºi companiile publice, reforma proprietãþii companiilor pentru a stimula
comportamentul antreprenorial ºi managerial dinamic, o politicã de ocupare
care sã asigure siguranþa unui loc de muncã ºi a bunãstãrii, extinderea
pieþelor de capital ºi a pieþei forþei de muncã, promovarea investirii econo-
miilor individuale în scopuri productive, asigurarea condiþiilor organizatorice,
legale ºi tehnice adecvate pentru concilierea diferitelor interese ºi, imple-
mentarea politicilor monetare ºi acordurilor practice pentru controlul cererii
globale. Un astfel de pachet de reforme depãºeºte, desigur, competenþa
administraþiei forþei de muncã ºi poate fi implementat doar de guvern. Un
numãr de paºi în sensul realizãrii lor au fost deja fãcuþi, iar alte etape sunt
în curs de planificare pentru viitorul apropiat.

În ultima analizã, deci, reforma salariilor constã din crearea de
instituþii pentru negocierea salariilor. Datoritã complexitãþii structurii pieþei
forþei de muncã ºi varietãþii intereselor implicate, se prevede cã negocierile
pot avea loc la nivel local (al întreprinderii), la nivel intermediar (referitor la
ramuri, ocupaþii, regiuni sau grupuri de întreprinderi) ºi la nivel naþional.

La nivelul întreprinderii negocierile se vor realiza între sindicatul local
ºi conducerea întreprinderii. Rezultatele vor fi încorporate într-un acord
colectiv ce acoperã o perioadã de 1 sau mai mulþi ani.

La nivel intermediar – a cãrui creare este una din cele mai importante
sarcini ce trebuie realizate în urmãtorii ani – negocierile se vor purta între
ramurile adecvate sau între sindicatele profesionale ºi reprezentanþii
patronilor. La acest nivel statul ia parte numai acolo unde are calitatea de
patron. Rezultatele vor fi cuprinse în acorduri ce stabilesc scale de salarii
pentru ramura sau ocupaþia implicatã.

Negocierile tripartite de salarii se realizeazã la nivel naþional între
reprezentanþii patronilor, muncitorilor ºi guvernului în vederea încheierii unor
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acorduri la nivel naþional. Forumul negocierilor la acest nivel este Consiliul
Naþional pentru Reconcilierea Intereselor.

Consiliul Naþional pentru Reconcilierea Intereselor
Acest Consiliu a fost înfiinþat prin decizia Consiliului de Miniºtri dupã

consultarea cu sindicatele, cu organele ce reprezintã interesele
întreprinderilor ºi patronilor din sectorul cooperatist, toate luând parte la
lucrãrile lui. Nu este un organism guvernamental, ci un forum în care
reprezentanþii guvernamentali, reprezentanþii forþei de muncã ºi al
conducerilor negociazã cu parteneri egali.

Nu este niciun organism legislativ: nu este împuternicit sã emitã
regulamente ºi instrucþiuni, iar acordurile pe care le încheie sunt publicate
ca niºte recomandãri. Acolo unde este necesarã o reglementare pentru a
implementa un acord, Consiliul cere organului competent (guvernului, unei
agenþii guvernamentale sau, în anumite cazuri, Adunãrii Naþionale) sã emitã
o reglementare care sã încorporeze conþinutul acordului. Dacã organul
competent este guvernul, atunci el însuºi emite reglementarea sau o
supune spre aprobare Adunãrii Naþionale. Aceasta înseamnã, de
asemenea, cã pentru probleme specifice, stipulate în statutul Consiliului,
guvernul a delegat puterea sa de decizie Consiliului, adicã acesta are
dreptul de a face propuneri legislative.

Consiliul are în prezent dreptul de a face propuneri legislative
referitoare la diferenþele dintre salarii ºi suma lor ºi la mãsurile de politicã în
domeniul salarizãrii, inclusiv referitoare la salariile minime ºi la scalele de
salarii. În plus, consiliul poate dezbate ºi alte asemenea probleme pe care
membrii sãi le considerã a intra în competenþa consiliului. Pânã în prezent
Consiliul a realizat consultaþii asupra problemelor majore ale politicii în
domeniul salarizãrii ºi al forþei de muncã (crearea nivelului intermediar de
negociere a salariilor, înfiinþarea Consiliului Muncii, punerea la punct a
sistemului de salarizare etc.).

Mass-media redã o mare parte a întâlnirilor Consiliului, iar acordurile
la care se ajunge sunt fãcute publice.

Consiliul Muncii
Scopul principal al reformei politicii noastre în domeniul forþei de

muncã este de a identifica ºi concilia interesele diferite ale variatelor grupuri
sociale ºi în acelaºi timp sã realizãm o expresie tangibilã a solidaritãþii
sociale. Consensul social, care este o condiþie pentru o politicã clarã a
guvernului în domeniul forþei de muncã, necesitã crearea unui forum unde
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interesele partenerilor sociali sã poatã fi dezbãtute ºi unde atenþia poate fi
concentratã nu numai asupra oamenilor de pe piaþa forþei de muncu, dar ºi
asupra acelora care au fost forþaþi sã iasã din aceastã piaþã. Consiliul Muncii
poate funcþiona ca organ consultativ. Funcþia sa va fi de a evalua procesele
ce au loc pe piaþa forþei de muncã ºi politica în domeniul forþei de muncã ºi
de a sprijini formularea de propuneri referitoare la ele.

Consiliul Muncii va analiza nevoile diferitelor grupuri sociale de pe
piaþa forþei de muncã (tineri, femei, þigani, invalizi) ºi ale diferitelor regiuni
(zone înapoiate) ºi va asigura luarea în considerare a acestor elemente la
elaborarea deciziilor la nivel guvernamental.

3. Condiþiile de muncã

Recentele tensiuni ºi conflicte din domeniul ocupãrii forþei de muncã
ºi salariilor au împins temporar pe plan secund probleme unor condiþii mai
bune de muncã. În ciuda progresului înregistrat de sindicate de-a lungul
anilor în ce priveºte obþinerea unor condiþii mai bune pentru membrii lor, în
special referitoare la siguranþa la locul de muncã, probabil cã ºi ele vor fi de
acord cã Ungaria se aflã în acest domeniu cu câteva decade în urma þãrilor
celor mai industrializate.

Abordarea problemei condiþiilor de muncã a devenit mai largã în
ultimii ani. În zilele noastre se considerã cã aceste condiþii includ toþi factorii
obiectivi ºi subiectivi care nu sunt prezenþi în cadrul muncii. În afarã de
problemele fizice tradiþionale, precum zgomotul, temperatura, umiditatea,
praful, iluminarea, vibraþiile, gazele toxice sau noxele ºi riscul de
accidentare, sunt incluse acum ºi problemele mentale precum stress-ul ºi
“încãrcãtura” psihologicã. Este clar cã numeroºi factori afecteazã
semnificativ gradul de satisfacþie pe care individul o obþine din munca sa:
numãrul de ore lucrate, modul în care programul de lucru ºi schimburile sunt
organizate, locul pe care postul sãu îl ocupã pe scara socialã a valorilor,
posibilitãþile sale de promovare, relaþiile cu ceilalþi lucrãtori, posibilitatea de a
participa activ la luarea deciziilor etc. Nu poate fi negat faptul cã, condiþiile
de lucru, chiar ºi în sensul larg în care sunt înþelese acum, au un efect
direct asupra nivelului performanþelor de muncã ºi eficienþei utilizãrii forþei
de muncã ºi un efect indirect asupra rentabilitãþii activitãþii întreprinderii.
Efectele vor varia, desigur, în intensitate ºi naturã, în concordanþã cu
industria sau comerþul ca ºi pentru lucrãtorii individuali.

Aici suntem confruntaþi cu douã probleme principale. În primul rând
administraþia forþei de muncã nu a trasat o politicã sau un program compre-
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hensiv care sã se ocupe cu schimbãrile pe planul condiþiilor de muncã. În al
doilea rând, sistemului instituþional responsabil de condiþiile de muncã îi
lipseºte coordonarea. Multe standarde de siguranþã la locul de muncã ºi de
sãnãtate au fost stabilite, dar nu au fost puse în practicã datoritã lipsei de
fonduri sau, mai precis, datoritã lipsei investiþiei infrastructurale. Penalitãþile
ce trebuie plãtite în cazul nerespectãrii regulilor ºi reglementãrilor relevante
nu au fost suficient de severe sau de consistente, ºi, în acelaºi timp, au
existat frecvente diferenþe de opinie cu privire la împãrþirea responsabili-
tãþilor între administraþia forþei de muncã, diferitelor organisme înfiinþate
pentru apãrarea intereselor lucrãtorilor ºi lucrãtori.

Sarcina cu care se confruntã administraþia forþei de muncã în
realizarea unei apropieri de noile politici în domeniul ocupãrii forþei de
muncã ºi a salariilor – care de altfel au ca scop îmbunãtãþirea condiþiilor de
muncã – este de a elabora un program comprehensiv care poate fi acceptat
ºi sprijinit de Guvern. Este evident în interesul atât al societãþii cât ºi al
economiei sã fim siguri cã lucrãtorii se simt protejaþi împotriva oricãrei
ameninþãri fizice ºi psihologice din partea mediului în care lucreazã. În mod
similar, atât societatea, cât ºi economia, ar trebui sã-i ajute pe lucrãtori sã-ºi
dezvolte cunoºtinþele ºi abilitãþile, sã-ºi pãstreze simþul demnitãþii ºi sã
obþinã cea mai deplinã satisfacþie din munca lor, deci, toate acestea
menþionate mai sus la nivelul actual pe care progresul tehnologic îl permite.
Numai de la lucrãtorii protejaþi adecvat, informaþi ºi respectaþi se poate
aºtepta o muncã eficientã ºi îmbunãtãþirea performanþelor lor.

4. Legislaþia muncii

Când, în 1967, actualul Cod al Muncii a fost elaborat, intenþia a fost
de a furniza întreprinderilor un instrument legal care sã asigure funcþionarea
lor autonomã în concordanþã cu reforma altor aspecte ale sistemului de
management economic. Acest scop nu a fost atins. Legislaþia muncii a fãcut
prea mult loc reglementãrii activitãþii pe bazã de ordine de la nivelul
ministerial, strangulând astfel libertatea de acþiune a patronilor ºi salariaþilor.
ªi în acest domeniu s-au fãcut eforturi pentru a rezolva contradicþiile ce au
apãrut în societate ºi în economie (de exemplu, în conducerea muncii ºi în
disciplina muncii) datoritã intervenþiei administrative centralizate.

Schimbãrile politice ºi economice recente descrise mai sus au creat
atât nevoia, cât ºi posibilitatea de a stabili un nou sistem de reglementare a
muncii. În ultimii 2 ani, în domeniul muncii s-au luat mãsuri pentru relaxarea
sistemului anterior excesiv de strict; acest proces de dereglementare va cul-
mina – probabil în 1991 – cu adoptarea noului Cod al muncii.
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Aceastã lege care se va baza pe principii noi ºi pe o nouã abordare,
va elabora un sistem desemnat sã dea asigurarea cã elementele
fundamentale ale relaþiilor de muncã sunt determinate ºi reglate în
conformitate cu interesele patronilor ºi lucrãtorilor ºi astfel garanteazã atât
autonomia celui precedent, cât ºi protecþia legalã a celui nou. Aceastã lege
va defini numai condiþiile permanente ale relaþiilor de ocupare a forþei de
muncã precum ºi mijloacele de protejare necesare. Se va lãsa la latitudinea
acordurilor colective, inclusiv a celor ce stabilesc scale generale de
salarizare, sã elaboreze reguli mai detaliate.

În aplicarea acestui nou principiu, o mai mare atenþie trebuie acordatã
creãrii mecanismului de negocieri colective la diferite niveluri ºi definirii
procedurilor relevante. Structurile ºi procedurile legale anterioare vor trebui,
de asemenea, sã fie stabilite astfel încât sã faciliteze rezolvarea disputelor
ºi diferenþelor prin compromis ºi conciliere.

În ceea ce priveºte reglarea substanþialã a condiþiilor de angajare a
forþei de muncã, în special plata ºi numãrul de ore de muncã, numai
prevederile protectoare de bazã – modelate în cea mai mare parte pe baza
convenþiilor internaþionale ale muncii – trebuie sã devinã obligatorii (de
exemplu, cele referitoare la protejarea femeilor ºi tinerilor). Regulile
detaliate pot fi, ºi aici, lãsate în seama acordurilor colective la care se
ajunge prin procedeele de negociere menþionate mai sus.

Regulile ce guverneazã sfârºitul serviciului ar trebui simplificate.
Numãrul de restricþii existente referitoare la concediere ar trebui reduse, ºi
ar trebui datã posibilitatea reglãrii acestei probleme tot acordurilor colective.

În ceea ce priveºte disputele de muncã, ar trebui fãcutã o distincþie, în
concordanþã cu practica internaþionalã, între disputele referitoare la drepturi.
Prima se poate rezolva prin procedeele de conciliere pe care le-am subliniat
deja. În cazul disputelor pentru drepturi, muncitorilor trebuie sã li se permitã
cãutarea unei cãi de redresare a oricãrei acþiuni sau omisiuni din partea
patronilor, acþiune sau omisiune pe care lucrãtorii nu o agreazã.

Având în vedere importanþa pe care noul Cod al Muncii o acordã
autonomiei patronilor ºi rezolvãrii disputelor prin conciliere, nu va fi posibil
sã ne descurcãm cu problemele ocupãrii forþei de muncã în aceste condiþii.
Deci, s-a socotit a fi necesar sã se elaboreze o lege separatã referitoare la
ocuparea forþei de muncã astfel încât sã se stabileascã un cadru legal
uniform pentru politicile pe termen lung de ocupare a forþei de muncã, în
special pentru corectarea operaþiilor disfuncþionale actuale de pe piaþa forþei
de muncã. Legea va stabili un sistem instituþional care va întãri dreptul
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constituþional la muncã ºi va reglementa probleme ca pregãtirea, recalifica-
rea, reabilitarea, ocuparea iniþialã a unui post ºi ºomajul.

O mare varietate de experþi familiarizaþi cu aspectele teoretice ºi
practice ale acestor probleme, iau parte la elaborarea noului Cod al Muncii
ºi noii legi a ocupãrii forþei de muncã. Reprezentanþii patronilor ºi lucrãtorilor
au fost, de asemenea, implicaþi în aceastã muncã de la început. Este, deja
clar cã o dezbatere socialã largã trebuie realizatã pentru a ne asigura cã se
va ajunge la cel mai deplin consens asupra noii legislaþii.

5. Aspecte internaþionale

În efortul Ungariei de a crea o economie de piaþã socialistã ne bazãm
în mare mãsurã pe experienþa altor naþiuni. În plus, ne folosim de
cooperarea internaþionalã cu diferite foruri care se ocupã de problemele
forþei de muncã. Putem menþiona ca exemple cooperarea în domeniul forþei
de muncã, care se realizeazã de ani de zile cu Polonia ºi Cehoslovacia ºi
acordul interguvernamental, încheiat în 1989 cu RFG, referitor la angajarea
în RFG pe bazã de contract a lucrãtorilor unguri.

Ca membru al Organizaþiei Internaþionale a Muncii din 1922, Ungaria
a participat activ întotdeauna la lucrãrile ei. Recent, Ungaria a fost una din
primele þãri care a ratificat amendamentul la Constituþia OIM adoptatã de
Conferinþa Internaþionalã a Muncii în 1986. Pânã în prezent Ungaria a
ratificat 50 de convenþii, inclusiv unele recente, precum Convenþia
referitoare la serviciile de sãnãtate profesionalã, în 1985, ºi cele 4 convenþii
adoptate în 1987 de cea de-a 74-a Sesiune de Conferinþe referitoare la
bunãstarea navigatorilor, protecþia sãnãtãþii ºi serviciile medicale,
securitatea socialã ºi repatrierea. O cooperare eficientã s-a realizat cu OIM,
în special pentru promovarea aplicãrii metodelor moderne de organizare a
muncii în Ungaria. Se vor întãri de asemenea relaþiile Ungariei cu Centrul
Internaþional al OMI pentru Pregãtire Profesionalã ºi Tehnicã Avansatã din
Turin, în domeniul promovãrii micilor întreprinderi, societãþilor mixte ºi
pregãtirii de management – toate acestea fiind de o deosebitã importanþã
pentru restructurarea economiei Ungare.

6. Principalele trãsãturi ale noii politici în domeniul forþei
de muncã

Scopurile pe care ni le-am propus în încercarea de a formula o nouã
politicã în domeniul forþei de muncã pot fi rezumate dupã cum urmeazã:
fiecare lucrãtor trebuie (1) sã aibã o slujbã, (2) sã fie dotat cu îndemânarea
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ºi cunoºtinþele necesare pentru postul sãu, (3) sã câºtige un salariu sau
venit care sã-i asigure un standard de viaþã acceptabil, ºi (4) sã fie capabil
sã lucreze într-un mediu în care condiþiile de muncã obiective ºi subiective
garanteazã cea mai înaltã “calitate posibilã a vieþii active (de muncã)” –
incluzând standarde adecvate de siguranþã profesionalã, o structurã
ierarhicã adecvatã ºi participarea lucrãtorilor la luarea deciziei.

Conþinutul ºi scopurile politicii în domeniul forþei de muncã, mandatele
specifice ºi diviziunea muncii, precum ºi organizarea ºi supravegherea sa,
suferã toate anumite schimbãri calitative. De altfel, în timp ce anumite funcþii
deþinute pânã acum de autoritãþile centrale vor fi preluate de întreprinderile
de stil nou care se vor autoconduce, statul va continua sã fie responsabil
pentru stabilirea orientãrilor politice generale ºi a politicii specifice în
domeniul ocupãrii forþei de muncã ºi salarizãrii ºi pentru elaborarea
proiectelor de îmbunãtãþire a condiþiilor de muncã. Vor constitui, de
asemenea, sarcini ale statului, urmãtoarele:

(1) sã supravegheze tendinþele ºi evoluþiile de pe piaþa forþei de mun-
cã ºi sã acþioneze corectiv în sensul controlãrii ºomajului prin
diferite metode ºi instrumente de creare de noi locuri de muncã
(inclusiv cursuri de pregãtire, agenþii speciale de plasare, stimu-
lente pentru întreprinderi ºi autoritãþi locale, ajutoare de ºomaj);

(2) sã reprezinte ºi sã protejeze interesele publice pe parcursul
negocierilor dintre patroni ºi angajaþi, cu privire la salariile
standard guvernamentale, condiþiile de muncã, participarea
lucrãtorilor, siguranþa profesionalã ºi ocrotirea sãnãtãþii etc. În timp
ce cu anumite aspecte ale acestor standarde se ocupã organe
specifice ale administraþiei publice (bunãstarea socialã, finanþele
etc.) ºi sindicatele, la nivel global ele trebuie reglementate de stat,
deoarece ocuparea forþei de muncã este o problemã ce cuprinde
mai mult decât bunãstarea socialã, cursul salariilor nu intereseazã
doar Ministerul de Finanþe ºi, în special într-o societate socialistã
statul are o enormã rãspundere în ceea ce priveºte apãrarea
valorilor legate de muncã ºi asigurarea condiþiilor sociale
acceptabile de ocupare a forþei de muncã.

Care sunt, atunci, principalele trãsãturi ale noi politici în domeniul
forþei de muncã? Pe scurt:

(1) constituie o parte integralã a pachetului de reforme ce are ca scop
trecerea la economia de piaþã. Conducerea birocraticã face loc din
ce în ce mai mult libertãþii de acþiune a protagoniºtilor vieþii
economice;
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(2) permite cãi ºi mijloace flexibile de tratate a afacerilor ºi problemelor
economice. Înlãturã practica guvernamentalã anterioarã de
subvenþionare ºi de amestecare în activitatea întreprinderilor, ºi în
acelaºi timp elaboreazã mecanismele pentru anticiparea
dificultãþilor previzibile ºi le rezolvã printr-o strategie “ofensivã”, în
loc sã aºtepte pasiv ca ele sã recurgã la metode “ºoc”;

(3) în mod categoric se confruntã cu provocarea permisiunii unei
anumite rate a ºomajului pentru a facilita un salt al economiei ºi
trateazã deschis problemele orientãrilor de politicã economicã ale
guvernului. Asigurã instrumentele legale ºi financiare necesare
garantãrii unor condiþii de muncã sigure ºi acceptabile pentru
fiecare individ, iar pentru indivizii ºi grupurile lãsate în urmã de
concurenþa de pe piaþa forþei de muncã, asigurã posibilitatea de a
recupera rãmânerea în urmã. În acelaºi timp, nu ridicã bariere
practicilor eficiente de ocupare a forþei de muncã, inclusiv
alocarea raþionalã a forþei de muncã disponibile;

(4) implicã o acþiune fermã, independentã ºi continuã la diferite
niveluri guvernamentale. Într-adevãr, o acþiune independentã din
partea celor ce elaboreazã politica ºi o discutare deschisã a
problemelor ºi intereselor ce intrã în conflict cu aspecte ale altor
domenii politice, nu pot decât sã serveascã la promovarea unei
politici economice generale eficiente din punctul de vedere al
întregii societãþi. Cu alte cuvinte, sarcina politicii în domeniul forþei
de muncã nu este de a pãstra stabilitatea financiarã, ci aceasta
este sarcina politicii financiare; politica în domeniul forþei de
muncã nu are nimic de-a face cu acþiunile întreprinse pentru
creºterea exporturilor sau pentru preîntâmpinarea falimentului
companiilor ce înregistreazã pierderi.

Aceastã nouã abordare a politicii în domeniul forþei de muncã nece-
sitã, în mod firesc, o diviziune diferitã a muncii ºi o administraþie substanþial
restructuratã. Un cadru instituþional adecvat este esenþial dacã vrem ca
reformele sã fie eficiente. În timp ce coordonarea generalã a instrumentelor
politicii în domeniul forþei de muncã cade în sarcina guvernului,
supravegherea pieþei forþei de muncã ºi acþiunile pentru corectarea
dezechilibrelor trebuie sã rãmânã sarcini ale administraþiei muncii.

Pentru modernizarea actualului cadru organizatoric, reþeaua
administraþiei muncii va trebui întãritã ºi dotatã cu echipamentele, facilitãþile,
informaþiile, serviciile de consulting ºi alte servicii necesare, care sã le
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permitã sã îndeplineascã sarcinile de interes naþional, în încercarea lor de a
atinge gradul de ocupare totalã a forþei de muncã.

Ar fi folositor, de asemenea, sã fie create agenþii speciale de plasare
pentru a coordona oferta ºi cererea pe segmente specifice ale pieþei forþei
de muncã. Întreprinderile vor avea nevoie de manageri de personal calificaþi
ºi competenþi dacã vor sã acþioneze independent ºi eficient, ºi aceasta va
necesita reînnoirea ºi reorganizarea activitãþii lor de personal (pregãtire
managerialã mai bunã, cursuri sistematice de perfecþionare etc.).

O sarcinã fundamentalã a administraþiei muncii este de a concilia
interesele pãrþilor implicate, pentru cã acesta este un lucru esenþial pentru
implementarea unei politici sãnãtoase în domeniul forþei de muncã. Mai
devreme sau mai târziu trebuie recunoscut faptul cã cele douã grupuri
principale de actori pe scena economicã, patronii ºi angajaþii, au interese
diferite. Acest fapt a fost mascat pânã acum deoarece ambele pãrþi ºtiau cã
pot câºtiga resurse de la bugetul statului. Existenþa acestor conflicte (încã
latente) a început, totuºi, sã fie relevatã în discuþiile ºi negocierile locale
asupra relaþiei dintre salariu ºi performanþele muncii individuale la nivelul
companiei. În prezent, când reforma se aflã în derulare, interesele conflic-
tuale ale patronilor ºi lucrãtorilor s-au dezvãluit în adevãrata lor luminã.

Patronii sunt evident interesaþi sã reducã costurile de producþie –
inclusiv costurile cu forþa de muncã – ºi sã-ºi asigure un nivel adecvat de
performanþã în schimbul salariilor plãtite. În schimb, lucrãtorii sunt interesaþi
sã obþinã cel mai înalt nivel posibil de platã pentru munca lor. Cadrul legal,
în care aceste conflicte de interese pot fi exprimate ºi rezolvate, trebuie
stabilit de cãtre stat.

Unele eforturi s-au fãcut deja pentru a concilia interesele diferite; cei
mai mulþi lucrãtori au cunoºtinþã, de exemplu, de dezbaterile ºi negocierile
de salarii purtate între liderii Consiliului Naþional al Sindicatelor ºi Guvern.
Acest subiect, totuºi, nu este singurul dezbãtut ºi este probabil ca lista sã
creascã dacã un numãr mãrit de dificultãþi apar. Presupunând cã reformele
plãnuite pot fi realizate lin, fãrã asperitãþi, administraþia muncii va trebui sã
acorde o prioritate considerabilã negocierii cererilor lucrãtorilor, în plus faþã
de principiile ºi orientãrile, hotãrâte prin acordurile cu sindicatele, referitoare
la probleme ca standardele minime de asigurare a unui cadru de muncã
adecvat, condiþiile de muncã ºi numãrul de ore de muncã sãptãmânal sau
lunar. Guvernul va stabili limitele, regulile, procedeele ºi standardele minime
ce trebuie respectate pe parcursul negocierii salariilor. El va continua sã fie
responsabil de respectarea regulilor ce trebuie sã guverneze negocierile
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colective ºi de introducerea noilor metode ºi procedee pentru rezolvarea
disputelor.

În concluzie, trebuie subliniat cã implementarea politicii în domeniul
forþei de muncã nu este sarcina exclusivã a administraþiei muncii.
Autoritãþile locale ºi naþionale rãspunzãtoare de apãrarea intereselor
lucrãtorilor vor trebui, de asemenea, sã-ºi asume un rol considerabil, iar
supravegherea continuã ºi sprijinul Parlamentului vor fi esenþiale, dacã vrem
ca noua politicã sã dea roade.

Prelucrat dupã Csabo Halmo,
Preºedintele Biroului de Stat pentru Bancã ºi Salarii, Budapesta,

de Laura Cercel
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ACTIVITATEA DE MARKETING ÎN ROMÂNIA.
CONFRUNTAREA CU MUTAÞIILE ÎN

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI OCCIDENTAL

Mihaela MIRON

Creºterea interdependenþei între þãrile lumii, penuria de materii prime
ºi poluarea mediului, creºterea incertitudinii economice, perspectiva formãrii
Pieþei unice europene în 1992 ºi riscul marginalizãrii celor necompetitive
sunt doar câteva motive care fac urgent necesarã implementarea eficientã a
activitãþii de marketing în întreprinderea româneascã. La acest lucru ne
obligã însã, cu deosebire, faptul cã asigurarea competitivitãþii mãrfurilor
româneºti se face pe o piaþã cu întreprinderi care stãpânesc mijloace
sofisticate de marketing.

Optica de marketing a întreprinderii se bazeazã pe un comportament
specific, în sensul cã întreprinderea trebuie sã producã ºi sã ofere pieþei
numai ceea ce efectiv se cere. Eficienþa activitãþii de marketing este
reflectatã de gradul de adecvare a programului de marketing-mix la nevoile
consumatorului. Profitul întreprinderii pe termen lung trebuie vãzut prin
prisma satisfacerii consumatorului de bunuri, la un preþ acceptabil.

Totodatã, practicarea eficientã a marketingului în întreprindere
presupune adaptarea la mediu. Ph. Cateora, profesor american renumit în
aceastã specialitate, aratã cã eficienþa organizãrii activitãþii de marketing
este întruchipatã de gradul de adecvare a structurii organizatorice la media.
Adaptarea la media, aratã el, este cheia succesului în activitatea de
marketing. Ea este, în fond, acel efort susþinut fãcut de întreprindere de a
anticipa ºi evalua influenþele variabilelor necontrolabile (interne ºi externe)
de mediu asupra marketingului-mix, apoi de a adapta marketingul-mix,
astfel încât efectele negative al variabilelor necontrolabile sã se minimizeze.

Problema care se pune este integrarea marketingului la întreprinderi,
alãturi de funcþiile unanim recunoscute (cercetare-dezvoltare, producþie,
comercialã, financiar-contabilã, de personal), având în vedere cã de obicei
integrarea conceptului de marketing în activitatea întreprinderii constituie un
proces de duratã. În literatura de specialitate se semnaleazã posibilitatea
mai multor faze succesive, de la cea incipientã, în care nu apar modificãri în



414

organizarea întreprinderii, pânã la integrarea efectivã ºi deplinã a
marketingului în activitatea întreprinderii, în aºa mãsurã încât s-ar putea
numi “întreprindere de marketing”. În acest caz, toate eforturile depuse în
toate compartimentele ei au ca punct de plecare conceptul de marketing.

Existã opinii serios argumentate în literatura de specialitate care
afirmã cã primul obstacol în calea afacerilor bune este acela al “referinþelor”
persoanelor care iau decizii de marketing, “referinþe” însemnând totalitatea
valorilor culturale, a experienþei ºi cunoºtinþelor generale ºi de specialitate
acumulate de individ.

În ceea ce priveºte relaþiile comerciale cu þãrile industrializate, aportul
“referinþelor” decidentului român devine hotãrâtor, dacã avem în vedere ºi
numai faptul cã aceste þãri constituiau în 1988 beneficiarii a 70% din
exportul nostru pe relaþia devize convertibile ºi 58% din exportul totul, fãrã
sã mai punem la socotealã complexitatea pieþei.

Activitatea de marketing pe piaþa þãrilor dezvoltate este condiþionatã
de un comportament specific de cumpãrare, confruntat în prezent cu
puternice mutaþii.

1. Trãsãturile de comportament al consumatorului occidental sunt
profund marcate de fenomenul de mondializare a pieþelor ºi de schimbãri
ample pe plan sociodemografic, cum ar fi:

− consumatorul este mai bine informat, mai bine instruit ºi riscã mai
mult;

− femeile au devenit mai independente, fac carierã profesionalã ºi au
iniþiativã;

− familiile sunt tot mai mici (peste 1/2 din familiile europene au 1-2
persoane) ºi deci mai numeroase;

− ritmul natalitãþii scade, pe fondul declinului nupþialitãþii ºi al
îmbãtrânirii populaþiei.

Tendinþa spre modernizare, evidentã chiar ºi în Japonia tradiþionalistã,
ia forma noilor valori, a unei orientãri spre autonomie individualã ºi spre o
viaþã marcatã de cãutarea experienþelor cotidiene, bogate ºi intense.

2. Diferenþele socioculturale tind sã se estompeze în þãrile cu
economia dezvoltatã, mai mult supuse internaþionalizãrii (comerþului
internaþional, schimburilor culturale, omogenizãrii tehnologiilor, creºterii
mijloacelor de comunicaþie fizicã ºi imaterialã), pe fondul unei noi etape de
evoluþie culturalã, proprii secolului 21 – aceea de explorare de noi frontiere
mentale ºi de noi posibilitãþi umane.

3. Lumea occidentalã rãmâne extrem de fragmentatã, de segmentatã,
datoritã atât valorilor culturale naþionale diferite, cât ºi procesului de autono-
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mizare individualã. În ceea ce priveºte acest ultim aspect, diversitatea se
manifestã nu numai la nivel interindividual (gusturi, mentalitãþi, comporta-
mente diferite între oameni), dar ºi la nivel intraindividual (gusturile,
comportamentul fluctueazã la aceeaºi persoanã) – în mare parte datoritã
ritmului accelerat de viaþã ºi ofertei variate de pe piaþã. Consumatorul occi-
dental a devenit fluctuant, deci mai dificil de surprins în tipologia începutului
de deceniu 8.

4. În prezent, consumatorul occidental este integrat într-o structurã
socialã fragilã. Nu mai e marcat de apartenenþa la instituþii (familie, partide
politice, religii), ci la multe ºi variate grupuri, cu care legãturile sunt slabe –
dictate fiind de cãutarea de soluþii la probleme diverse, concrete. Acest fe-
nomen constituie un rãspuns pragmatic la o societate complexã ºi nesigurã.

În concluzie, modul de viaþã occidental este lipsit de un stil de viaþã
constant. Este marcat de o viaþã familialã fluctuantã, de creºterea preocu-
pãrilor individuale, a ponderii experienþei personale ºi a realizãrii de sine, de
mobilitatea individului într-un mediu în care conºtientizeazã cã orice este
posibil. Toate acestea afecteazã esenþial comportamentul consumatorului.

5. Mutaþiile privind implantarea firmelor ºi în general în funcþionarea
întreprinderilor europene, în perspectiva Pieþei Unice 1992, vor influenþa ºi
strategiile de marketing ale întreprinderii româneºti. Sã ne imaginãm doar
cã în aceastã perspectivã, extinderea mijloacelor informatice (sau
telematice) va duce la descentralizarea bãncilor de date de marketing
tradiþionale care vor trebui sã fie înlocuite de sisteme paneuropene de
informaþie, utilizând aceiaºi suporþi ºi parametri de funcþionare.

Decidentul român în activitatea de marketing pe pieþele þãrilor
dezvoltate în anii ‘90 trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele:

1. Cunoaºterea teoriei economice asupra comportamentului consu-
matorului privind produsele sale.

2. Consumatorii occidentali sunt din ce în ce mai puþin fideli unor
produse precise ºi se aºteaptã sã fluctueze greu previzibil, de aceea
întreprinderile româneºti trebuie sã se orienteze spre promovarea unei
imagini de marcã puternice.

3. Strategia de marketing va trebui sã fie ofensivã – sã fie capabilã sã
dobândeascã noi cote de piaþã – adoptând strategia defensivã numai în
cazuri excepþionale.

4. Organizarea eficientã a activitãþii de marketing a întreprinderii este
esenþialã, pornind de la constatarea cã o structurã ineficientã de organizare
poate proveni din (1) tendinþa înrãdãcinatã de a fixa strategia de marketing
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în funcþie de evenimente anterioare ºi mai puþin prin evaluarea noului con-
text, din (2) lipsa informaþiilor la locul de decizie, din (3) reacþia lentã la
mediu, din (4) anticiparea incorectã a variabilelor de mediu, din (5) rolul
ridicat al relaþiilor conflictuale individuale ºi din chiar (6) ambiguitatea
organizãrii activitãþii.

5. Cu toate cã strategia de marketing se deruleazã pe termen lung, ea
implicând cheltuieli apreciabile, trebuie sã fie flexibilã ºi, pe cât posibil, chiar
în mai multe variante – funcþie de evoluþia virtualã a variabilelor de media.

În þãrile industrializate se vorbeºte adesea de necesitatea unei
“descentralizãri” a strategiilor de marketing, în funcþie de o segmentare a
pieþei conform stilului de viaþã al consumatorilor. Se afirmã însã cã seg-
mentarea pieþei pe tipologii de viaþã poate fi utilã numai dacã, procedural,
accentul se pune nu pe ceea ce le opune, ci pe dinamica ºi varietatea lor.

Dacã am porni de la aceastã ipotezã de lucru, strategia de marketing
în România ar putea avea trei etape mari:

a) Primul pas este acela de cunoaºtere a sistemului legislativ, a
politicii interne ºi externe promovate de România, ca ºi a relaþiilor anterioare
ale þãrii analizate, cu þara noastrã ºi cu alte þãri.

Totodatã, se vor cerceta ºi variabilele necontrolabile de mediu care
acþioneazã în þara gazdã, cum ar fi cele privind ritmul de creºtere
economicã, moneda, sistemul financiar, sistemul legal comercial, factorii
demografici ºi socioculturali, sistemul de restricþii/stimulente, de control
guvernamental, privind politica internã ºi externã, forþele politice dominante
ºi nu mai puþin concurenþa pe care am întâmpinat-o pe piaþa respectivã.

b) Dacã nu se ivesc obstacole insurmontabile în prima fazã, se poate
trece la estimarea cererii potenþiale. Aici se vor putea evalua:

− comportamentul posibil al consumatorilor efectivi ºi
neconsumatorilor relativi faþã de produsele oferite în funcþie de
dorinþe, gusturi, preferinþe, nevoi, atitudini;

− parametrii produselor concurenþei ºi al celor de substituþie;
− mãrimea cotei de piaþã existente ºi creºterea ponderii pe piaþã

dacã se dã curs acþiunii;
− numãrul consumatorilor cu venit discreþionar.
În aceastã etapã ar fi posibilã stabilirea segmentului prioritar de piaþã

dupã criteriul stilului de viaþã al consumatorilor cu ºanse maxime de
fructificare a potenþialului întreprinderii (grupa de vârstã X, grupa de venituri
Y, grupa da profesia Z etc.).

c) Dacã nu se înregistreazã obstacole de nedepãºit în etapa (b), se
poate trece la formularea tacticii deciziilor, adicã a mixului de marketing (a
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caracteristicilor produsului, nivelului preþului, mijloacelor promoþionale,
canalelor de distribuþie). El va fi elaborat în funcþie de comportamentul
consumatorilor pe segmentele identificate în etapa anterioarã, de canalul de
distribuþie ºi tehnicile de vânzare pe piaþa respectivã ºi de mediul
competiþional. În cadrul mixului de marketing, o mare importanþã o capãtã
tehnicile de promovare pentru comportamentul consumatorului occidental,
deoarece acesta este foarte sensibil la informaþie.

6. Spre deosebire de comportamentul consumatorului occidental,
afectat în bunã mãsurã da variabile care definesc mediul ºi individul în
decizia de cumpãrare, consumatorul român este diferit. Decidentul în
marketing trebuie sã cunoascã aceastã diferenþã.

Nevoile, atitudinile consumatorului român faþã de produs, motivaþiile,
trãsãturile proprii de personalitate, modul de percepere a produsului
(variabile endogene) sunt net subordonate coordonatelor sociodemografice,
economice ºi acþiunilor de marketing (variabilelor exogene).

Argumente în acest sens pot fi:
1) dezechilibrul pieþei, marcat de cererea mare, comparativ cu oferta

insuficientã ºi de calitate slabã; acest lucru face ca nevoile sã se
adapteze lipsei, calitãþii oferite, ca motivaþiile sã se înhibe etc.

2) venitul mediu redus pe cap de locuitor, concomitent cu veniturile
discreþionare sporadice;

3) variabilele sociodemografice, aflate în tranziþie valoricã,
subordoneazã nevoile, atitudinile consumatorului faþã de produs; mai
precis venitul mediu redus, reducerea ratei natalitãþii, creºterea
timpului liber, creºterea numãrului familiilor de 1-2 persoane ºi a
divorþurilor, tendinþa cãtre împlinire de sine ºi de exprimare
individualã, dezvoltarea contactelor umane slabe, creºterea rolului
femeii independente ºi, în general, a autonomiei individului – sunt
capabile sã transforme nevoile de consum, atitudinea cetãþeanului
faþã de produs;

4) rolul important al influenþei în decizia de cumpãrare a grupurilor
sociale din afara familiei ºi al relaþiilor interpersonale, datoritã atât
fondului balcanic de exteriorizare cât ºi influenþei modernismului
occidental extravertit. Nu este mai puþin însã, un simptom
postrevoluþionar;

5) valorile culturale individuale au o profundã orientare cãtre colectivitate
ºi cãtre respectul faþã de experienþa trecutã ºi faþã de valorile



418

tradiþionale; personalitatea cumpãrãtorului român este profund
marcatã de valorile culturale achiziþionate de colectivitate.
Astfel, se poate aprecia cã tipologiile consumatorilor români sunt mai

reduse ºi mai controlabile, în condiþiile în care nevoile lor figureazã în jurul
axei strictului necesar.

În acest sens, se confirmã principiul lui A.H. Maslow conform cãruia
frustrarea nevoilor fundamentale împiedicã emergenþa altor nevoi (culturale,
de pildã). Totodatã, în condiþiile unui comportament de preocupare
caracterizat prin absenþa posibilitãþilor de alegere, aspiraþiile se gãsesc în
stare latentã.



CENTRUL DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE ECONOMICÃ

CONJUNCTURA ECONOMICÃ A AUSTRIEI

În Austria, faza finalã a conjuncturii favorabile s-a prelungit mai mult
decât în majoritatea þãrilor membre ale OECD. Astfel, în anul 1990, indicele
creºterii economice a fost cu 1,5% mai mare decât în þãrile din Europa
Occidentalã, reprezentând +4,5% faþã de anul 1989, conform datelor
Institutului de Cercetãri Economice al Austriei (WIFO). Acest fapt s-a
datorat unor factori, printre care citãm: veniturile nete considerabile, obþinute
în sectorul privat, dupã reforma fiscalã din anul 1989, care au determinat o
creºtere a consumului în 1990; ciclul investiþional, care a fost influenþat în
mod corespunzãtor atât de sporirea cererii de consum, cât ºi a celei pentru
export, atingând în anul 1990 limita sa superioarã; reunificarea Germaniei,
care a determinat o creºtere considerabilã a cererii de mãrfuri (Austria, cel
mai important subfurnizor pentru o serie de ramuri-cheie din þara respectivã,
a putut profita din plin pentru a-ºi consolida poziþia pe piaþa germanã).

Cererea de produse care se manifestã în Germania va influenþa
pozitiv ºi creºterea exportului austriac în anul 1991. Încã în anul 1990, mai
mult de jumãtate din creºterea exportului din Austria a revenit partenerului
sãu celui mai important; chiar dacã nu mai sunt posibile rezultate în aceeaºi
mãsurã pe piaþa respectivã, numai influenþele determinate de reunificarea
Germaniei vor avea, în 1991, ca rezultat o creºtere cu 1% a produsului
intern brut al Austriei.

Prezentãm în anexa 1 principalii indicatori privind dezvoltarea
economicã a Austriei în perioada 1987-1990, cu prognozele elaborate de
cãtre VIPO pentru anii 1991-1992.

Trebuie menþionat faptul cã izbucnirea crizei din Golf ºi preþurile mai
ridicate pentru þiþei nu au exercitat o influenþã nefavorabilã asupra
consumului intern din Austria. Volumul mãrfurilor destinate comerþului
interior a rãmas ridicat, prognoza WIFO privind consumul rãmânând la
+4,3% pentru anul 1990. În ce priveºte anul 1991, se apreciazã ca posibilã
o creºtere cu 3% a cererii. Paralel cu sporirea mai rapidã a veniturilor, va
avea loc ºi o creºtere a indicelui preþurilor bunurilor de consum. Se va
înregistra o scãdere a cotei de economisire din venituri, cu 0,5%, ea
rãmânând însã la un nivel destul de înalt, de 13,1%. Faþã de anul 1990, se
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va înregistra o scãdere a cererii pentru bunurile de folosinþã îndelungatã,
faþã de cererea pentru mãrfurile de folosinþa curentã.

Prezentãm în anexa 2 date privind consumul privat în Austria, pe anii
1987-1990, precum ºi prognoza WIFO pentru anul 1991.

Activitatea de investiþii s-a intensificat în primul semestru al anului
1990. Utilizarea aproape integralã a capacitãþilor de producþie a stimulat op-
timismul întreprinzãtorilor, situaþia profiturilor menþinându-se, în continuare,
bunã. Au fost luate în considerare proiecte de investiþii, în primul rând în
domeniul industrial, iar cheltuielile pentru echipamente ºi bunuri de investiþii
au fost, în primele 9 luni ale anului 1990, cu 11% mai mari decât în anul
precedent. Prognoza pentru întregul an se menþine la o creºtere de 9,5%.

Scãderea comenzilor în a doua parte a anului ºi izbucnirea crizei din
Golf au influenþat climatul investiþional. Planurile de investiþii pentru anul
1991 sunt sensibil mai reduse. Ar putea exista însã o posibilitate de
corectare a acestora, în cursul anului, în cazul soluþionãrii conflictului din
Golf ºi a scãderii preþului þiþeiului brut. Se apreciazã cã volumul investiþiilor
va spori, în 1991, cu 6,5%.

În primele 9 luni, producþia industrialã a crescut cu 9% faþã de anul
precedent. A existat o cerere masivã pentru bunuri de investiþii ºi pentru
mãrfuri de folosinþã îndelungatã. Livrãrile de completare cãtre RFG, cererea
de investiþii care se menþine în cadrul industriei naþionale, precum ºi
orientarea spre consum a economiei vor determina ºi în anul 1991 o
creºtere a producþiei industriale. Cu toate acestea, creºterea respectivã va fi
de numai 5%, sensibil mai redusã decât în anul 1990.

Menþinerea cererii pentru bunurile de investiþii va determina o
intensificare a producþiei în industria metalurgicã ºi siderurgicã, deºi trebuie
luate în considerare rezervele încã importante de produse metalurgice
aflate în depozite.

Prezentãm în anexa 3 o serie de indicatori privind evoluþia producþiei
industriale ºi agricole în Austria, în anii 1989-1990, precum ºi prognoza
WIFO pentru anul 1991.

În ceea ce priveºte situaþia producþiei industriale pe ramuri, precum ºi
prognozele Uniunii Industriaºilor din Austria, menþionãm:

În cursul anului 1990, în industria metalurgicã ºi siderurgicã s-a
manifestat influenþa scãderii preþurilor, care a avut loc în Europa, în anul
1989. Toþi producãtorii au cãutat sã-ºi reorienteze livrãrile prevãzute iniþial
pentru þãrile din Europa de Est, cãtre alte pieþe. Preþurile pentru produsele
plate, precum ºi pentru banda laminatã la cald ºi tabla laminatã la rece au
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scãzut. A avut loc o reducere a producþiei metalurgice, în primele trei tri-
mestre, cu 11% faþã de perioada corespunzãtoare a anului 1989, ajungân-
du-se la 2,6 milioane tone, iar producþia de oþel s-a diminuat cu 10%, fiind
realizate numai 3,3 milioane tone. A stagnat producþia de laminate finite, dar
a avut loc o creºtere puternicã a exportului de produse lungi.

Referitor la producþia de fontã, se apreciazã cã nivelul acesteia a
crescut cu 3% în anul 1990. Datoritã presiunii puternice a preþurilor pentru
livrãrile de componente necesare industriei de autovehicule, volumul
desfacerilor nu s-a putut ridica la acelaºi nivel. Exportul a crescut însã cu
5%, în primul rând datoritã livrãrilor cãtre producãtorii de autovehicule din
Europa Occidentalã. Acestea au determinat, în anul 1990, o bunã încãrcare
a capacitãþilor de producþie.

Industria petrolierã a înregistrat o scãdere în domeniul carburanþilor,
cu 2,6 milioane tone. Au crescut însã vânzãrile de benzinã “super”/netra-
tatã, respectiv cu 50% faþã de anul 1989. S-au înregistrat creºteri ºi în
domeniul consumului de gaze naturale, ajungându-se la un volum de 5,7
miliarde m.c., respectiv cu 4% mai mult decât în 1989. Situaþia veniturilor în
domeniul petrolier a avut o evoluþie diferenþiatã, þinând cont cã distorsiunile
care s-au manifestat pe pieþele internaþionale ale þiþeiului au avut, deseori,
efecte întârziate asupra consumatorilor.

Pentru anul 1991, este necesar sã se aibã în vedere atât rezervele
existente în depozite, cât ºi influenþele preþurilor înalte ale þiþeiului.

În industria minierã, începând cu trimestrul al treilea a avut loc o
scãdere a cererii, nu numai datoritã evoluþiilor sezoniere, ci, în special, ca
urmare a depãºirii fazei de conjuncturã favorabilã pe plan internaþional.
Pentru anul 1991, se prevede o aplatizare a creºterii economice, însã, în
orice caz, fãrã o situaþie de crizã pentru industria minierã austriacã. Nu se
exclude însã o continuare a procesului de concentrare a industriei respective.

Industria constructoare de maºini a înregistrat o producþie de circa 85
miliarde ºilingi, cu 15% mai mare decât în 1989. În mod deosebit au crescut
exporturile, respectiv de la 63 miliarde ºilingi în 1989, la 71 miliarde ºilingi în
1990. Numãrul angajaþilor a crescut cu 6%, ajungând la 80.700 persoane.
Totuºi, în toamna anului trecut, s-a putut observa cã faza conjuncturalã de
“boom” se apropie de sfârºit, contându-se însã, în continuare, pe cererea
susþinutã din Germania, care ar urma sã compenseze parþial tendinþele de
scãdere a exportului.

În ce priveºte industria de vehicule, producþia a marcat o creºtere
susþinutã. Conform aprecierilor, creºterea a fost de 10%, ajungându-se la
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un volum al producþiei de peste 46 miliarde ºilingi, din care 70% a fost
orientat spre export. Pentru anul 1991, este de aºteptat o creºtere mai micã
decât în 1990, în special datoritã costurilor ridicate, ca urmare a salariilor
înalte ºi a preþurilor mari pentru purtãtorii de energie. Se considerã cã o
influenþã pozitivã o va avea proiectul EUROSTAR, care va necesita un
volum de investiþii de 1,5 miliarde ºilingi.

Industria electronicã ºi electrotehnicã, a doua ramura industrialã ca
mãrime, cu cei 76.500 de angajaþi, a realizat o producþie de 77 miliarde
ºilingi, faþã de 68 miliarde ºilingi în 1989. A avut loc ºi o creºtere puternicã a
exportului, de la 44 miliarde ºilingi la 50 miliarde în anul 1990. Totuºi,
fenomenele de restructurare din Europa de Est ºi problemele economice ale
SUA au determinat o diminuare a stimulentelor existente pentru export. S-a
manifestat o sporire semnificativã a producþiei în domeniile serviciilor,
bunurilor de consum, aparatelor electrocasnice ºi de încãlzire, precum ºi a
tehnicii de telecomunicaþii ºi informaþii (cu circa 20%). Evoluþiile care sunt
previzibile pentru anul 1991 vor fi marcate de instabilitatea economicã ºi
politicã manifestatã pe plan internaþional.

În faza sa de declin se aflã conjunctura pe care o traverseazã
industria chimicã. Faþã de o producþie de 92,5 miliarde ºilingi, realizatã în
anul 1989, aceastã ramurã a produs în 1990 mãrfuri în valoare de numai 90
miliarde ºilingi. Exportul a scãzut cu 3-4%. S-au diminuat sensibil cererile
din partea þãrilor Europei de Est. În industria chimicã au fost investite
anterior fonduri importante, ramura respectivã menþinându-se, în continuare
la un nivel înalt, dar se observã deja efectele “oboselii” pe care o prezintã
conjunctura internaþionalã în acest domeniu.

Industria lemnului a avut o evoluþie bunã în anul 1990. Producþia de
lemn a crescut cu 8%, realizându-se vânzãri foarte bune în domeniul
plãcilor din lemn masiv, plãcilor stratificate ºi a plãcilor aglomerate.
Valoarea totalã a producþiei de cherestea ºi semifabricate a ajuns la 21
miliarde ºilingi, cu 20% mai mult decât în 1989. Fabricile de cherestea au
avut 11.400 de angajaþi, cu 5% mai mult decât în anul precedent. Se
aºteaptã ca ºi în anul 1991 producþia sã oscileze în jurul valorilor normale,
corespunzãtoare mediei ultimilor ani.

S-a înregistrat o creºtere puternicã a producþiei în industria de
prelucrare a lemnului, desfacerile în unele domenii ale industriei mobilei
fiind în unele cazuri chiar disproporþionate. În ce priveºte producþia de
schiuri însã, ea s-a aflat sub influenþa situaþiei climatice nefavorabile.
Veniturile din aceastã ramurã nu au putut fi în concordanþã cu expansiunea
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unitãþilor producãtoare. Pentru anul 1991, exista premise optimiste în
sectoarele producãtoare de materiale de construcþii.

În primele trei trimestre ale anului 1990, industria construcþiilor a
marcat o creºtere cu 9% faþã de perioada corespunzãtoare a anului
precedent, iar indicele de utilizare a forþei de muncã a sporit cu 4%. A avut
loc o intensificare deosebitã a cererii în sectorul investiþiilor private, precum
ºi în cel al reconstrucþiei ºi modernizãrilor. S-au dezvoltat puternic ºi
construcþiile industriale. ªi pentru anul 1991 existã premise favorabile,
WIFO prognozând o creºtere de minimum 4% în domeniul construcþiilor,
avându-se în vedere, în primul rând, sectorul cãilor de comunicaþii.

Industria hârtiei a cunoscut o creºtere de 6% în 1990, ajungând la o
producþie de 2,9 milioane tone. Din acestea, au fost exportate 2,2 milioane
tone, respectiv cu 6,5% mai mult decât în 1989. O contribuþie în acest sens
a avut-o punerea în funcþiune a unei noi instalaþii pentru producþia hârtiei de
ziar la Steyermühl. Se aflã în plinã desfãºurare construirea unei noi linii
tehnologice la Hallein Papier AG. Totuºi, în perioada urmãtoare este de
aºteptat o intensificare a concurenþei în sectorul respectiv, ceea ce deter-
minã un optimism moderat pentru anul 1991.

Producþia industriei de prelucrare a hârtiei ºi cartonului s-a majorat cu
5%, în timp ce exportul s-a aplatizat, înregistrându-se chiar reculuri pe unele
relaþii. Rezultatele respective sunt determinate atât de creºterea preþurilor
pentru materii prime ºi de manifestarea puternicã a concurenþei pe plan
internaþional, cât ºi de cerinþele executãrii unei producþii “Just-in-Time”. Deºi
în anul 1991, valorile producþiei se vor afla, în continuare, la un nivel înalt,
nu mai existã posibilitatea unor creºteri spectaculoase.

Industria textilã ºi-a extins producþia cu 8-9%, iar vânzãrile au crescut
chiar cu peste 11%. Exportul, în valoare de 21 miliarde ºilingi, a fost cu 9%
mai mare decât în 1989. S-a înregistrat ºi o creºtere cu 2% a numãrului de
angajaþi, care a ajuns la 32.700 de persoane. Una din problemele acute ale
acestei ramuri va fi însã lipsa de personal calificat. Cu toate acestea,
conjunctura pentru industria textilã în anul 1991 este favorabilã.

În ce priveºte industria confecþiilor, producþia a fost de 15 miliarde
ºilingi, respectiv cu 1-2% mai mult decât în anul 1989. Exportul, în valoare
de 10 miliarde ºilingi, a crescut cu 7%. ªi în aceastã ramurã, cu 24. 000 de
angajaþi, se înregistreazã o lipsa de personal calificat. În acelaºi timp, o
influenþã puternicã asupra producþiei o exercitã importul, partenerii strãini
vânzând pe piaþa austriacã, anul trecut, mãrfuri în valoare de 20,5 miliarde
ºilingi, respectiv cu 14% mai mult decât în 1989. Se apreciazã totuºi cã, în
anul 1991, existã o conjuncturã favorabilã pentru ramura respectivã.



424

Industria pielãriei s-a dezvoltat puternic în anul 1990, producþia
marcând o creºtere de 20% faþã de anul precedent. S-a înregistrat o
stabilizare a situaþiei economice în industria încãlþãmintei ºi se considerã cã
pentru anul 1991 aceastã conjuncturã favorabilã va continua.

Industria alimentarã a avut o producþie de 96 miliarde ºilingi în 1990,
cu 3% superioarã anului anterior. În acest domeniu, exportul are un rol
subordonat ºi nu s-a dezvoltat în mod special. Indicele de utilizare a forþei
de muncã s-a menþinut stabil. Acest sector a beneficiat, printre altele, de
afluxul de turiºti din þãrile Europei de Est. Pentru anul 1991, se apreciazã cã
va avea loc o creºtere a producþiei, similarã celei din anul 1990.

În ceea ce priveºte productivitatea muncii unui salariat, trebuie
menþionat cã în anul 1990 a avut loc o creºtere, pe ansamblul economiei, cu
2,6% faþã de anul precedent, similarã celei înregistrate în anul 1989. Pentru
anul 1991 însã, se prevede ca productivitatea muncii sã creascã numai cu
1,9%, în condiþiile în care numãrul de salariaþi va creºte cu 1,4%.

Prezentãm în anexa 4 evoluþia productivitãþii muncii în Austria, în
perioada 1987-1990, precum ºi prognoza WIFO pentru anul 1991.

Faþã de anul 1989, când a înregistrat o scãdere cu 1,4%, agricultura
ºi silvicultura austriacã au marcat, în anul 1990, o creºtere de 3%
comparativ cu anul precedent. Pentru anul 1991, se prevede o majorare a
producþiei acestei ramuri cu 2%.

Cu toate cã în anul 1990 a avut loc o creºtere a cererii interne
sporirea importului a cunoscut o încetinire. La începutul anului a existat o
situaþie specialã care a determinat ca volumul importului sã creascã numai
puþin faþã de anul precedent, când s-au importat aeronave, precum ºi un
mare numãr de bunuri de consum cu folosinþã îndelungatã, pentru a se
acoperi cererile turiºtilor provenind, în special, din Ungaria. Însã nici în lunile
urmãtoare, importurile nu au crescut semnificativ, întrucât cererea ridicatã
pentru produse finite a fost acoperitã, în mare parte, prin producþia internã,
ca urmare a îmbunãtãþirii structurii acesteia. Astfel încât, ca ºi în anul 1990,
ºi pentru anul 1991 se prevede o creºtere relativ micã a importului,
respectiv de 7%.

În anexa 5 prezentãm evoluþia cererii pe piaþa Austriei, în anii 1989-
1990, precum ºi prognoza WIFO pentru anul 1991.

În ceea ce priveºte nivelul de trai, trebuie menþionat cã scumpirea
preþului þiþeiului brut, ca urmare a crizei din Golf, a determinat o creºtere a
preþurilor energiei. Rata inflaþiei pentru toate mãrfurile ºi serviciile cuprinse
în indicele preþurilor de consum s-a ridicat de la 3,2%, în luna august 1990,
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când a început criza din Golf, la 3,7% în luna octombrie a anului 1990.
Pentru întregul an, se apreciazã cã rata inflaþiei este de 3,3%. Dacã nu ar fi
intervenit problema preþurilor pentru purtãtorii de energie, indicele de
creºtere a inflaþiei ar fi fost similar celui din anul precedent. Referitor la anul
1991, se apreciazã cã depãºirea perioadei de creºtere a preþurilor pentru
energie, coroboratã cu costurile înalte pentru salarii, cu posibilitãþile
favorabile de a se acoperi capacitãþile de producþie în Germania, dar ºi în
Austria, ar putea sã accelereze creºterea preþurilor pe piaþa respectivã. În
acest context, un rol semnificativ îl va juca ºi inflaþia “importatã” din
Germania, ceea ce face ca prognoza WIFO pentru rata inflaþiei în anul 1991
sã fie de 4,5%. Se considerã cã punctul culminant al creºterii preþurilor va fi
atins la mijlocul anului 1991.
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Anexa 1

PRINCIPALII INDICATORI
privind dezvoltarea economicã a Austriei

(evoluþii faþã de anul anterior)

- în procente -
Prognoze

1987 1988 1989 1990 1991 1992
Produsul intern brut
- real +2,0 +3,9 +4,0 +4,5 +3,3 +3,0
- nominal +4,1 +6,2 +7,0 +8,1 +7,4 +6,7
Producþia industrialã1), real +0,1 +5,5 +6,2 +8,5 +5,0 +3,0
Consumul privat, real +2,9 +3,1 +3,2 +4,3 +3,0 +2,7
Investiþii bruto, real +2,9 +6,0 +5,5 +7,3 +5,3 +4,0
- echipamente +0,9 +5,6 +7,2 +9,5 +6,5 +5,0
- construcþii +4,9 +6,2 +4,4 +5,0 +4,0 +3,0
Export de mãrfuri
- real +3,1 +9,6 +9,2 +8,2 +7,2 +7,4
- nominal -0,0 +11,9 +12,0 +8,5 +10,6 +10,8
Import de mãrfuri
- real +4,4 +7,9 +10,4 +7,0 +7,0 +6,6
- nominal +1,0 +9,6 +14,2 +7,3 +11,5 +10,5
Soldul balanþei comerciale, în mrd ºilingi -65,7 -70,4 -81,7 -84,1 -98,0 -106,8
Soldul balanþei serviciilor, în mrd. ºilingi - 2,7 - 3,9 + 2,2 + 1,9 - 3,1 - 3,5
Indicele preþurilor de consum + 1,4 + 2,0 + 2,5 + 3,3 + 4,5 + 3,8
Raþa ºomajului, în procente 5,6 5,3 5,0 5,4 5,5 5,7

1) Inclusiv industria minierã.

Sursa: Institutul de Cercetãri Economice al Austriei, Raport lunar, nr. 1/91, p. 3.
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Anexa 2

CONSUMUL PRIVAT ÎN AUSTRIA
(evoluþii faþã de anul anterior)

- în procente -
Prognoze

1987 1988 1989 1990 1991
Consumul privat +2,9 +3,1 +3,2 +4,3 +3,0
- bunuri de consum de folosinþã îndelungatã +2,4 +12,4 +11,5 +9,0 +2,5
- bunuri de consum curent ºi servicii +3,0 +2,0 +2,0 +3,6 +3,1
Venituri personale disponibile +5,0 +3,3 +5,5 +3,6 +2,5
Cota de economisire, în % din veniturile
disponibile

12,0 12,2 14,1 13,6 13,1

Sursa: Institutul de Cercetãri Economice al Austriei, Raport lunar, nr. 1/91, p. 6.
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Anexa 3

EVOLUÞIA
producþiei reale în Austria

În preþuri 1983,
- mrd. ºilingi -

Evoluþia faþã de anul
anterior, în %

1989 1990 Prognozã
1991

1989 1990 Prognozã
1991

Producþia de bunuri ºi ind. minierã 394,8 425,0 445,1 +5,8 +7,6 +4,7
- industrie ºi minerit 301,3 326,8 343,0 +6,2 +8,5 +5,0
- meserii 93,5 98,2 102,1 +4,8. +5,0 +4,0
Energeticã ºi alimentãri cu apã 48,5 48,0 49,9 +2,9 -1,0 +4,0
Construcþii 95,9 100,7 104,7 +3,5 +5,0 +4,6
Comerþ1) 237,6 248,3 256,8 + 5,2 +4,5 +3,5
Transporturi ºi telecomunicaþii 85,8 89,2 92,3 +4,9 +4,0 +3,5
Administrarea capitalurilor2) 197,5 204,4 210,4 +3,3 +3,5 +3,0
Alte servicii private3) 59,2 61,0 62,5 +3,0 +3,0 +2,5
Servicii publice 175,8 177,5 178,3 +0,7 +1,0 +0,5
Producþie, exclusiv agriculturã ºi
silviculturã

1295,1 1354,1 1400,0 +4,1 +4,5 +3,4

Agriculturã ºi silviculturã 45,9 47,3 48,2 -1,4 +3,0 +2,0
Producþia ramurilor economice4) 1341,0 1401,4 1448,2 +3,9 +4,5 +3,3
Produsul intern brut 1390,0 1452,3 1500,6 +4,0 +4,5 +3,3

1) Inclusiv hoteluri ºi restaurante.
2) Bãnci ºi asigurãri, servicii juridice ºi economice.
3) Alte servicii, servicii private, exclusiv servicii neremunerate ºi casnice.
4) Anterior reþinerii serviciilor bancare ºi calculãrii taxelor de import ºi TVA.

Sursa: Institutul de Cercetãri Economice al Austriei, Raport lunar, nr. 1/91, p. 5.
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Anexa 4

PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN AUSTRIA
(evoluþii faþã de anul anterior)

- în procente -
Prognoze

1987 1988 1989 1990 1991
Produsul intern brut, real +2,0 +3,9 +4,0 +4,5 +3,3
Salariaþi 1) -0,1 +0,2 +1,3 +1,9 +1,4
Productivitate (PIB pe salariat) +2,1 +3,6 +2,6 +2,6 +1,9
Producþie industrialã 2) -0,4 +6,4 +5,8 +8,5 +5,0
Angajaþi în industrie -2,8 -2,1 +0,7 +2,2 +0,3
Productivitate orarã în industrie +4,1 +7,9 +5,8 +6,8 +4,7
Timp de muncã prestat de un muncitor în industrie -1.5 +0,8 -0,8 -0,5 ±0,0

1) Independenþi ºi dependenþi, conform recensãmântului populaþiei.
2) Conform indicelui producþiei.

Sursa: Institutul de Cercetãri Economice al Austriei, Raport lunar, nr. 1/91, p. 7.
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Anexa 5

EVOLUÞIA CERERII PE PIAÞA AUSTRIEI

În miliarde ºilingi Evoluþia faþã de anul
anterior, în %

1989 1990 Prognozã
1991

1989 1990 Prognozã
1991

Cererea realã, în preþuri din anul 1983
Consumul privat 792,1 826,2 851,0 + 3,2 + 4,3 +3,0
Consumul public 238,7 241,2 242,5 + 0,6 + 1,0 +0,5
Investiþii, bruto 344,5 369,6 389,2 + 5,5 + 7,3 +5,3
- construcþii (neto) 1) 178,0 186,9 194,4 + 4,4 + 5,0 +4,0
- echipamente (neto) 1) 147,0 161,5 172,0 + 7,2 + 9,5 +6,5
Manipulãri în depozite ºi diferenþe
statistice

32,3 32,8 57,3 - - -

Volumul bunurilor disponibile ºi al
serviciilor

1407,6 1469,8 1520,0 + 3,6 + 4,4 +3,4

Plus exporturi2) 614,5 665,3 710,5 +10,5 + 8,3 +6,8
- schimb de mãrfuri3) 412,5 464,3 478,4 + 9,2 + 8,2 +7,2
- turism 115,5 119,6 128,0 +10,5 + 3,5 +7,0
Minus importuri4) 632,1 682,8 729,9 + 9,4 + 8,0 +6,9
- schimb de mãrfuri 507,3 542,8 580,8 +10,4 + 7,0 +7,0
- turism 77,3 80,4 85,2 + 4,6 + 4,0 +6,0
Produs intern brut 1390,0 1452,3 1500,6 + 4,0 +4,5 +3,3
- nominal 1673,4 1809,0 1943,6 + 7,0 + 8,1 +7,4

1) Fãrã TVA.
2) Fãrã transport în tranzit (inclusiv sold tranzit).
3) Conform statisticii de comerþ exterior.
4) Fãrã transport în tranzit.

Sursa: Institutul de Cercetãri Economice al Austriei, Raport lunar, nr. 1/91, p. 7.
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PIAÞA INTERNAÞIONALÃ A GEAMURILOR
ªI RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI GEAMURILOR

ªtefan NICOLAE

I. Caracterizare generalã a industriei geamurilor
pe plan internaþional în perioada 1980-1989

În literatura de specialitate, atât pe plan naþional, cât ºi pe plan
internaþional, geamurile sunt tratate ca produse de sine stãtãtoare
aparþinând domeniului materialelor de construcþii, alãturi de ciment, var,
nisip, pietriº, cãrãmizi, þigle, olane, prefabricate din azbociment etc.

Dupã o perioadã relativ îndelungatã de crizã în sectorul construcþiilor,
pe fondul accentuãrii unor fenomene de recesiune în economia mondialã în
prima jumãtate a deceniului al nouãlea, anii 1987 ºi 1988 au marcat începu-
tul unei redresãri evidente în acest domeniu, mai ales în þãrile industrializa-
te, tendinþã care se apreciazã cã se va continua ºi în perioada 1990-1992.

Evoluþia nefavorabilã a investiþiilor în domeniul construcþiilor industria-
le ºi civile din perioada 1981-1986 a antrenat o deteriorare de proporþii a
cererii pentru materiale de construcþii, materiale în care este presupusã o
gamã deosebit de largã de tipuri de geamuri. Astfel, în perioada amintitã
mai sus, producãtorii de geamuri au fost confruntaþi cu alternativa adoptãrii
unor mãsuri drastice de restructurare a industriei geamurilor, vizând:
dezafectarea parþialã sau totalã, temporarã sau pe o perioadã de timp
nelimitatã a unor capacitãþi de producþie, paralel cu acþiuni de modernizare
ºi automatizare a proceselor tehnologice de producþie, ambalare ºi expediþie
– acþiuni întreprinse, bineînþeles, la capacitãþile menþinute în funcþiune;
reducerea considerabilã a consumurilor energetice prin adoptarea ºi
aplicarea unor noi tehnologii care însã sã nu fi condus la deteriorarea
calitãþii, ci dimpotrivã, optimizarea structurii sortimentale a ofertei.

Restrângerea sensibilã a cererii în principalele sectoare utilizatoare –
industria construcþiilor ºi industria auto – puternic afectate de fenomenele de
crizã, a antrenat dificultãþi majore pentru producãtorii ºi exportatorii de
geamuri, accentuând fenomenul de concurenþã pe piaþa internaþionalã,
situaþie concretizatã atât prin niveluri scãzute ale preþurilor de comercia-
lizare (mai ales pentru geamuri trase ºi laminate obþinute prin tehnologii
clasice), cât ºi prin intensificarea eforturilor de inovare tehnologicã, aºa
dupã cum am mai arãtat.
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Dintre principalele aspecte care au caracterizat industria geamurilor
pe plan internaþional se pot menþiona pentru perioada 1980-1985 urmãtoarele:

− existenþa unui volum însemnat de capacitãþi de producþie
excedentare, în þãrile tradiþional producãtoare, ca urmare a
dezvoltãrii susþinute a acestei industrii în ultimii 20 de ani, perioadã
în care, de exemplu, Japonia ºi-a triplat capacitatea de producþie la
geamuri, America de Nord a realizat o dublare a capacitãþilor din
domeniul analizat, în timp ce în Europa Occidentalã a avut loc o
creºtere cu 40% a acestor capacitãþi;

− apariþia unor noi producãtori de geamuri, în principal în rândul
þãrilor în curs de dezvoltare (Turcia, Mexic, Brazilia º.a.);

− reducerea drasticã a gradului de utilizare a capacitãþilor de
producþie (la 70% în medie la principalii producãtori de pe piaþa
internaþionalã ºi chiar la 50% în SUA) ca urmare a reducerii
cantitative a absorbþiei de cãtre piaþã, precum ºi ca urmare a
modificãrii structurale, sortimentale a cererii;

− expansiunea rapidã a tehnologiilor de fabricaþie noi, care a avut ca
scop creºterea productivitãþii muncii ºi obþinerea unor produse de
calitate ºi cu performanþe superioare ºi în acelaºi timp o
valorificare mai bunã a resurselor încorporate.

Modificarea structuralã a cererii (diversificarea domeniilor de utilizare,
solicitarea unor produse cu performanþe superioare) a impus principalelor
firme producãtoare de geamuri adoptarea unor mãsuri radicale de
substituire a tehnologiilor de fabricaþie clasice (Fourcault, Pittsburg, Asahi)
cu tehnologia de tragere a geamurilor pe baie de metal topit (float glass),
procedeu introdus de firma britanicã Pilkington Brothers PLC în anul 1959.
Pânã în prezent, noua tehnologie float a fost achiziþionatã de 35 de mari
firme producãtoare de geamuri, care au pus în funcþiune 106 fabrici de
geamuri bazate pe acest procedeu, alte 20 de fabrici de geamuri aflându-se
în diferite stadii ºi faze de proiectare sau construcþie.

Capacitatea totalã de producþie bazatã pe tehnologia float, existentã
pe plan mondial, la nivelul anului 1986, se cifra la 11,31 mii tone producþie
comercializabilã. Ponderea diferitelor zone geografice ºi þãri în totalul
acestui indicator este prezentatã mai jos, astfel:

• America de Nord - 38%;
• Europa Occidentalã - 37%;
• Japonia - 11%;
• Asia de Sud-Est ºi China - 6%;
• America Latinã - 3%;
• Þãrile est-europene - 3%.
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Tehnologia float s-a impus în prezent ca principala tehnologie de
producþie a geamurilor pe plan mondial. Extinderea rapidã a acestei
tehnologii a fost favorizatã de o serie de avantaje incontestabile faþã de
tehnologiile clasice, deoarece aceasta asigurã o productivitate a muncii de
8-10 ori mai mare, o vitezã de tragere pe baia de metal topit de peste ºase
ori mai mare, cheltuielile de producþie de aproape 4 ori mai mici. Totodatã,
prin tehnologia float se obþin geamuri de calitate superioarã, care pot fi
încorporate în produse ce valorificã superior masa sticloasã (geamuri
securizate, duplex, triplex, geamuri nereflectorizante, oglinzi), fãrã a mai fi
necesarã operaþiunea de ºlefuire mecanicã.

De asemenea, trebuie amintit faptul cã progresele tehnologice fãcute
în domeniul analizat au determinat intrarea industriei geamurilor într-o nouã
etapã, a elaborãrii unor produse cu valoare adãugatã ridicatã, ºi anume
geamuri termoizolante, fonoizolante, reflectorizante, parbrize ºi lunete
incasabile, parbrize cu antenã radio încorporatã etc.

II. Fluxuri comerciale (import-export) pe piaþa internaþionalã
a geamurilor

Efectuând analiza principalelor fluxuri comerciale în comerþul inter-
naþional cu geamuri, pot fi menþionate urmãtoarele aspecte mai importante:

• Ponderea cea mai mare, atât la importul, cât ºi la exportul de
geamuri de pe piaþa internaþionalã, este deþinutã de cãtre þãrile
industrializate.

• Fluxurile comerciale (de import-export) privind comerþul
internaþional cu geamuri, în perioada 1980-1989, s-au manifestat
mai intens între þãrile avansate din punct de vedere economic,
comparativ cu fluxurile comerciale privind acest produs desfãºu-
rate între þãrile socialiste sau între þãrile în curs de dezvoltare.

• Nivelul preþurilor de comercializare, pentru aproape toate sortimen-
tele de geamuri analizate, a fost net superior la exportul din þãrile
industrializate cãtre þãrile în curs de dezvoltare ºi cãtre cele
socialiste.

• În perioada 1980-1989, gama sortimentalã oferitã la export a fost
mult mai largã în ceea ce priveºte þãrile industrializate faþã de ceea
ce au oferit pe piaþa internaþionalã þãrile socialiste sau þãrile în curs
de dezvoltare.

• Existenþa unei tehnologii mai avansate, nivelul cheltuielilor de
producþie din industria geamurilor a fost mult mai scãzut în þãrile
industrializate, comparativ cu celelalte grupuri de þãri, fapt ce a
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permis ca þãrile avansate sã aparã pe piaþã cu produse noi, cu un
înalt grad de competitivitate.

În cele de mai jos, redãm unele fluxuri comerciale prezente pe piaþa
internaþionalã a geamurilor în perioada anului 1988.

Exportul de geamuri al þãrilor dezvoltate (OECD)
în perioada anului 1988

Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total export þãri industrializate, din care cãtre: 352.846 100,00
- Þãrile industrializate 271.991 77,08
- Þãrile în curs de dezvoltare 65.915 18,68
- Þãrile socialiste 15.054 4,24
Principalii importatori
- Franþa 44.742 12,68
- Japonia 42.242 11,97
- SUA – Porto Rico 35.684 10,11
-Marea Britanie 26.158 7,41
- R.F. Germania 25.491 7,22
- Italia 20.887 5,92
- Belgia-Luxemburg 13.413 3,80
- Olanda 12.766 3,61
- Canada 12.623 3,57
- Coreea de Sud 11.693 3,31

Sursa: SITC, 1988.

Exportul de geamuri neoptice în stare brutã
al þãrilor OECD în anul 1988

Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Export total þãri OECD, din care cãtre: 34.984 100,00
- Þãri OECD 26.967 77,08
- Þãri în curs de dezvoltare 7.654 21,87
- Þãri socialiste 363 1,05
Principalii importatori
- SUA 5.261 15,03
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Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

- R.F. Germania 5.030 14,37
- Belgia-Luxemburg 3.875 11,07
- Japonia 2.678 7,65
- Venezuela 2.267 6,48
- Canada 2.127 6,08

Sursa: SITC, 1988.

Exportul de geamuri trase sau suflate neprelucrate
al þãrilor OECD în anul 1988

Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total export þãri OECD, din care cãtre: 99.582 100,00
- Þãri OECD 79.630 79,96
- Þãri în curs de dezvoltare 17.211 17,17
- Þãri socialiste 2.866 2,87
Principalii importatori
- SUA 16.102 16,17
- Italia 13.123 13,17
- Marea Britanie 8.948 8,98
- Franþa 5.726 5,75
- R.F. Germania 5.265 5,28

Sursa: SITC, 1988.

Evoluþia exportului de geamuri cu suprafaþã polizatã
al þãrilor OECD în anul 1988

Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total export OECD, din care cãtre: 992.123 100,00
- Þãri OECD 853.487 86,02
- Þãri în curs de dezvoltare 116.175 11,71
- Þãri socialiste 22.548 2,27
Principalii importatori
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Export cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

- Marea Britanie 98.542 9,93
- Canada 90.933 9,16
- R.F. Germania 82.401 8,30
- Belgia-Luxemburg 81.341 8,19
- Italia 61.813 6,23
- Olanda 59.285 5,97
- Franþa 52.629 5,30

Sursa: SITC, 1988.

La import, ca ºi la export s-au repetat în general aceleaºi tendinþe ale
fluxurilor comerciale de pe piaþa internaþionalã a geamurilor, enunþate mai
sus.

În cele ce urmeazã redãm evoluþia importului de geamuri al þãrilor
OECD în perioada anului 1988.

Evoluþia importului de geamuri al þãrilor OECD în anul 1988

Import din: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total import þãri OECD, din care din: 5.602.385 100,00
- Þãri OECD 4.986.018 88,99
- Þãri în curs de dezvoltare 428.735 7,65
- Þãri socialiste 171.288 3,05
Principalii exportatori ºi ROMÂNIA
- R.F. Germania 989.382 17,66
- Belgia-Luxemburg 928.173 16,56
- SUA 716.004 12,78
- Italia 407.622 7,27
- Franþa 404.676 7,22
- Canada 250.699 4,47
- Japonia 228.499 4,07
- ROMÂNIA 119.836 0,35

Sursa: SITC, 1988.
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Importul de geamuri neoptice în stare brutã
al þãrilor OECD în perioada anului 1988

Import din: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total import þãri OECD, din care din: 322.197 100,00
- Þãri OECD 303.654 95,25
- Þãri în curs de dezvoltare 112.778 3,96
- Þãri socialiste 5.787 1,79
Principalii exportatori
- R.F. Germania 124.858 38,75
- SUA 65.597 20,36
- Belgia-Luxemburg 32.077 9,95
- Italia 21.182 6,57
- Marea Britanie 15.348 4,76
- Olanda 14.648 4,54
- Franþa 9.777 3,03
- Japonia 7.958 2,47

Sursa: SITC, 1988.

Importul de geamuri trase sau suflate, neprelucrate,
al þãrilor OECD în perioada anului 1988

Import cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total import þãri OECD, din care din: 202.981 100,00
- Þãri OECD 116.187 57,62
- Þãri în curs de dezvoltare 13.887 6,82
- Þãri socialiste 71.756 35,56
Principalii exportatori ºi ROMÂNIA
- R.F. Germania 41.423 20,40
- Belgia-Luxemburg 24.465 12,05
- Polonia 15.048 7,41
- ROMÂNIA 13.641 6,72
- Turcia 11.963 5,89

Sursa: SITC, 1988.
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Evoluþia importului de geamuri cu suprafaþã polizatã
al þãrilor OECD în anul 1988

Import din: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

 Import total þãrilor OECD, din care din: 1.315.665 100,00
- Þãri OECD 1.184.504 91,03
- Þãri în curs de dezvoltare 92.333 7,02
- Þãri socialiste 25.161 1,95
Principalii exportatori ºi ROMÂNIA
- Belgia-Luxemburg 360.748 27,42
- R.F. Germania 181.443 13,79
- Franþa 153.778 11,68
- SUA 143.610 10,91
- Suedia 889.874 6,83
- Italia 78.893 5,99
- Marea Britanie 54.922 4,17
- ROMÂNIA 773 0,05

Sursa: SITC, 1988.

Importul de articole de construcþie din sticlã
al þãrilor OECD în perioada anului 1988

Import cãtre: Mii dolari,
1988

Ponderea
valoricã, %

Total import þãri OECD, din care din: 6.701 100,00
- Þãri OECD 6.617 98,74
- Þãri în curs de dezvoltare 60 0,89
- Þãri socialiste 21 0,37
Principalii exportatori ºi ROMÂNIA
- R.F. Germania 5.138 76,67
- Italia 625 9,32
- Canada 338 5,04
- Spania 200 2,98
- Japonia 79 1,17
- Marea Britanie 79 1,17
- ROMÂNIA 5 0,07

Sursa: SITC, 1988.
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Dupã cum se poate observa, din rândul þãrilor avansate, pe piaþa in-
ternaþionalã a geamurilor se remarcã în mod deosebit SUA, R.F. Germania,
Franþa, Italia, Spania, Marea Britanie, Belgia-Luxemburg ºi Japonia.

Din rândul þãrilor în curs de dezvoltare, o pondere din ce în ce mai
mare tinde sã o ocupe în comerþul cu geamuri unele þãri de curând
industrializate (Coreea de Sud, Taiwan, Brazilia), iar din rândul þãrilor
socialiste (aºa cum erau la nivelul anului 1988) Polonia, URSS,
Cehoslovacia, ROMÂNIA, Ungaria ºi Jugoslavia.

Experþii occidentali apreciazã în perioada 1991-1995 o intensificare a
fluxurilor comerciale cu geamuri pe plan internaþional datoritã creºterii
necesarului într-o serie de þãri est-europene, precum ºi într-o serie de þãri
din Orientul Mijlociu, precum ºi datoritã apariþiei ºi extinderii uzitãrii
geamului “float”, produs cu caracteristici fizico-mecanice net superioare
geamului obþinut prin tehnologia clasicã de pânã acum.

III. Preþuri practicate de R.F. Germania pe piaþa internaþionalã
a geamurilor în perioada anilor 1988-1989

R.F. Germania este unul dintre principalii importatori ºi exportatori de
geamuri din rândul þãrilor industrializate. Aºa dupã cum s-a putut observa ºi
în precedentul capitol al lucrãrii de faþã, R.F.Germania are o pondere
ridicatã în comerþul cu geamuri al þãrilor OECD.

Redãm mai jos, pe baza analizei Statisticii de comerþ exterior al
acestei þãri, nivelurile de preþ obþinute la import ºi export pentru o serie
întreagã de sortimente de geamuri în perioada 1988-1989, dupã cum
urmeazã:

Preþuri medii la importul/exportul de geamuri
al R.F. Germania în anii 1988-1989

Poziþia Denumirea sortimentului Preþul
vamalã de geamuri 1988 DM/tonã 1989 DM/tonã

0 1 2 3
70.03.11.900 Geam plan turnat sau laminat, nearmat, co-

lorat sau cu strat absorbant sau reflectorizant
- Import
- Export

13,53
17,49

23,55
19,52

70.03.19.900 Geam plan turnat sau laminat, ne colorat
- Import CIF
- Export FOB

12,27
12,27

12,60
11,17
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Poziþia Denumirea sortimentului Preþul
vamalã de geamuri 1988 DM/tonã 1989 DM/tonã

0 1 2 3
70.03.20.100 Geam plan turnat sau laminat, armat cu

sârmã, colorat sau cu strat absorbant sau
reflectorizant
- Import CIF
- Export FOB

19,22
13,01

13,45
14,59

70.03.20.900 Geam plan turnat sau laminat, armat cu
sârmã, necolorat
- Import CIF
- Export FOB

9,82
10,19

10,98
10,86

70.04.10.900 Geam plan, tras sau suflat, colorat sau cu
strat absorbant sau reflectorizant
- Import CIF
- Export FOB

36,85
51,28

38,01
59,14

70.04.90.700 Geam plan, tras sau suflat, pentru horti-
culturã, necolorat, neprelucrat.
- Import CIF
- Export FOB

4,99
5,04

5,18
5,53

70.04.90.900 Geam plan, tras sau suflat, neprelucrat,
pânã la 2,5 mm grosime
- Import CIF
- Export FOB

4,08
8,23

3,89
9,44

70.04.90.930 Geam plan, tras sau suflat, neprelucrat,
grosime 2,5-3,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

5,19
28,04

5,29
34,98

70.04.90.950 Geam plan, tras sau suflat, neprelucrat,
grosime 3,5-4,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

6,84
32,31

7,34
25,09

70.04.90.990 Geam plan, tras sau suflat, neprelucrat,
peste 4,5 mm grosime
- Import CIF
- Export FOB

7,52
51,38

8,02
52,85

70.05.10.310 Geam float cu strat absorbant sau
reflectorizant, pânã la 2,5 mm grosime
- Import CIF
- Export FOB

4,63
10,01

5,84
12,78

70.05.10.330 Geam float cu strat absorbant sau
reflectorizant, grosime 2,5-3,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

4,69
18,23

4,09
19,02
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Poziþia Denumirea sortimentului Preþul
vamalã de geamuri 1988 DM/tonã 1989 DM/tonã

0 1 2 3
70.05.10.350 Geam float cu strat absorbant sau

reflectorizant, grosime 3,5-4,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

7,32
25,49

10,57
19,75

70.05.10.910 Geam float cu strat absorbant sau
reflectorizant, grosime 4,5-5,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

8,48
28,15

13,02
32,22

70.05.10.930 Geam float cu strat absorbant sau
reflectorizant, grosime 5,5-7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

12,69
39,11

25,24
39,73

70.05.10.950 Geam float cu strat absorbant sau
reflectorizant, grosime peste 7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

17,09
48,52

24,93
65,98

70.05.21.100 Geam float colorat, pânã la 2,5 mm grosime
- Import CIF
- Export FOB

4,61
7,03

3,37
7,09

70.05.21.200 Geam float colorat, grosime 2,5-3,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

8,15
7,95

5,61
7,85

70.05.21.300 Geam float colorat, grosime 3,5-4,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

8,65
9,78

6,99
9,11

70.05.21.400 Geam float colorat, grosime 4,5-5,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

10,58
13,35

9,65
13,31

70.05.21.500 Geam float colorat, grosime 5,5-7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

14,34
15,51

13,85
14,05

70.05.21.900 Geam float colorat, grosime peste 7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

20,16
27,09

18,20
23,72

70.05.29.100 Geam float pentru horticulturã, neprelucrat
- Import CIF
- Export FOB

7,23
8,13

6,47
7,95

70.05.29.310 Geam float necolorat, grosime pânã la 2,5
mm
- Import CIF
- Export FOB

5,27
6,26

5,48
5,90
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Poziþia Denumirea sortimentului Preþul
vamalã de geamuri 1988 DM/tonã 1989 DM/tonã

0 1 2 3
70.05.29.330 Geam float necolorat, grosime 2,5-3,5 mm

- Import CIF
- Export FOB

6,62
7,37

6,62
7,32

70.05.29.350 Geam float necolorat, grosime 3,5-4,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

8,84
10,02

9,64
10,07

70.05.29.910 Geam float necolorat, grosime 4,5-5,5 mm
- Import CIF
- Export FOB

11,05
11,53

11,14
12,19

70.05.29.930 Geam float necolorat, grosime 5,5-7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

14,31
14,37

17,25
14,34

70.05.29.950 Geam float necolorat, grosime peste 7,0 mm
- Import CIF
- Export FOB

21,08
21,69

20,87
22,10

70.05.30.000 Geam float armat cu sârmã
- Import CIF
- Export FOB

41,85
40,32

43,50
52,79

70.07.11.100 Geam securizat, cãlit, pentru autocamioane
- Import CIF
- Export FOB

5.188,40
6.830,61

5.002,13
6.780,15

70.07.11.900 Geam securizat, cãlit, pentru alte mijloace
auto
- Import CIF
- Export FOB

5.849,61
10.977,61

6.157,90
9.557,20

70.07.19.100 Geam securizat, cãlit, emailat
- Import CIF
- Export FOB

119,69
54,67

132,52
74,19

70.07.19.300 Geam securizat, cãlit, colorat sau cu strat
absorbant sau reflectorizant
- Import CIF
- Export FOB

67,75
70,26

75,76
68,24

70.07.19.900 Alte geamuri, securizate, cãlite
- Import CIF
- Export FOB

45,53
109,87

51,81
114,16

70.07.21.910 Geam securizat, multiplex, pentru autoca-
mioane
- Import CIF
- Export FOB

5.486,34
8.159,24

5.556,71
8.631,29

70.07.21.990 Geam securizat, multiplex, pentru alte
mijloace auto
- Import CIF
- Export FOB

4.454,69
5.305,44

5.734,50
5.931,90
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Poziþia Denumirea sortimentului Preþul
vamalã de geamuri 1988 DM/tonã 1989 DM/tonã

0 1 2 3
70.07.28.000 Alte geamuri multiplex

- Import CIF
- Export FOB

37,72
55,10

36,78
49,69

70.08.00.110 Geam duplex, izolant, colorat sau cu strat
absorbant sau reflectorizant
- Import CIF
- Export FOB

118,51
127,66

100,78
104,71

70.08.00.190 Alte geamuri multiplex, izolante, colorate
sau cu strat absorbant sau reflectorizant
- Import CIF
- Export FOB

119,04
61,43

111,91
72,16

70.08.00.010 Alte geamuri duplex, izolante
- Import CIF
- Export FOB

60,30
62,39

67,29
63,05

70.08.00.990 Alte geamuri multiplex, izolante
- Import CIF
- Export FOB

62,95
63,22

100,01
66,35

70.09.91.000 Oglinzi retrovizoare
- Import CIF
- Export FOB

2,58
13,30

4,35
15,99

70.09.00.000 Oglinzi neînrãmate
- Import CIF
- Export FOB

2.532,01
2.635,54

2.649,30
2.659,00

70.09.92.000 Oglinzi înrãmate
- Import CIF
- Export FOB

8.723,14
14.374,87

9.521,40
15.737,60

Sursa datelor cuprinse în tabelul prezentat mai sus o constituie Statistica de Comerþ
Exterior a Republicii Federale Germania din anii 1988 ºi 1989.

Dupã cum se poate observa, preþurile CIF comparativ cu cele FOB,
pentru o serie întreagã de sortimente de geamuri comercializate de R.F.
Germania sunt mai scãzute (în special la geamurile “float” ºi securizate), în
ciuda faptului cã aceste preþuri ar fi trebuit sã se situeze deasupra celor
FOB. Acest fapt presupune însã calitatea superioarã a produselor
prezentate la export în materie de geamuri de cãtre R.F. Germania.

La importul de geamuri al R.F. Germania, din 45 de sortimente de
geamuri analizate, un numãr de 29 de sortimente ºi-au majorat nivelul în
1989 comparativ cu cel înregistrat în anul 1988. La poziþia “70.05.29.330 –
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Geam “float”, necolorat, grosime 2,5-3,5 mm” preþul a rãmas neschimbat, iar
la un numãr de 15 sortimente de geamuri importate nivelul preþului s-a
diminuat faþã de cel din 1988.

La exportul de geamuri al R.F. Germania, din sortimentele luate spre
analizã, un numãr de 28 de sortimente ºi-au majorat nivelul în 1989 faþã de
1988, restul de 17 sortimente înregistrând scãderi ale preþurilor.

Pe ansamblul comerþului exterior cu geamuri al R.F. Germania se
observã, în general, o creºtere a preþurilor în 1989 faþã de 1988, în special
la oglinzi (înrãmate ºi neînrãmate), geamuri duplex/multiplex izolante,
geamuri securizate, precum ºi la o serie de tipuri de geamuri plane ºi “float”.

Specialiºtii occidentali apreciazã cã în perioada urmãtorilor ani, sub
impactul evenimentelor din Europa de Est, al trecerii unor þãri, foste
socialiste, la economia de piaþã, comerþul internaþional cu geamuri va
cunoaºte o intensificare sensibilã, cererea urmând sã depãºeascã în mod
evident oferta de pe piaþã, fapt ce va avea ca urmãri creºteri ale preþurilor
geamurilor de pe piaþa internaþionalã.

IV. Tendinþe actuale ºi de perspectivã pe piaþa internaþionalã
a geamurilor

Dacã în perioada 1980-1986, piaþa internaþionalã a geamurilor a fost
dominatã de o crizã profundã, începând cu anul 1986 acest segment al
pieþei internaþionale a marcat o redresare puternicã, cererea pentru aceste
produse, atât în domeniul construcþiilor industriale civile, cât ºi în sectorul
auto, înregistrând o dinamicã acceleratã, în special în unele þãri dezvoltate.
Reînviorarea pieþei internaþionale a geamurilor a determinat o majorare a
cuantumului investiþional într-o serie de þãri cu economie de piaþã.

Evoluþia cererii de geamuri în sectorul construcþiilor rezidenþiale
evidenþiazã creºterea sensibilã pentru aceste produse datoritã acþiunilor de
renovare, readaptare, înnoire, reechipare ºi modernizare a unui mare numãr
de clãdiri rezidenþiale.

În domeniul amintit, cererea de geamuri brute devine din ce în ce mai
limitatã, aceasta fiind înlocuitã treptat cu o cerere de geamuri cu
performanþe superioare, care sã satisfacã noile exigenþe de rezistenþã, de
conservare a energiei etc.

Având în vedere tendinþele actuale conturate în Statele Unite ale
Americii, într-o serie de þãri vest-europene, în Japonia, precum ºi în alte þãri,
în sectorul construcþiilor rezidenþiale se prevede o creºtere puternicã a
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cererii de geamuri termoizolante, geamuri cu indice scãzut de refracþie, gea-
muri laminate ºi tratate termic pentru luminatoare de plafon ºi pentru solarii.

Astfel, pe piaþa Statelor Unite ale Americii, geamul cu indice scãzut de
refracþie tinde, în prezent, sã devinã standardul pentru locuinþele
rezidenþiale.

În domeniul construcþiilor nerezidenþiale se prevede, de asemenea, o
creºtere susþinutã a cererii pentru geamuri reflectorizante de performanþã
medie ºi înaltã, geamuri termoizolante, geamuri curbate, geamuri cu
proprietãþi acustice îmbunãtãþite etc.

În cadrul sectorului auto, cererea de geamuri de înlocuire se prevede
sã asigure în continuare un debuºeu însemnat pentru vânzãrile acestui
produs. ªi în acest sector, accentul se va pune în urmãtorii ani pe geamurile
cu indice scãzut de refracþie, parbrize ºi lunete încãlzite, geamuri curbate,
geamuri cu vizibilitate într-un singur sens etc.

În condiþiile exigenþelor tot mai ridicate ale utilizatorilor, producãtorii
de geamuri sunt nevoiþi sã-ºi concentreze eforturile în direcþia proiectãrii ºi
fabricãrii unor geamuri sistem în care produsul final include o serie mai
largã de funcþii, situaþie care face ca cererea sã se adreseze, cu precãdere,
spre geamul “float”, care a deschis drumul cãtre noi domenii de utilizare.

Perspective ale evoluþiei comerþului internaþional cu geamuri

Tendinþele conturate în domeniul cererii de geamuri, în principalele
domenii de utilizare, au imprimat ºi fluxurilor comerciale (de import-export)
internaþionale cu aceste produse aceleaºi caracteristici legate de
modificãrile structurii sortimentale ºi calitative.

În prezent, piaþa internaþionalã a geamurilor este dominatã de mari
firme din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Franþa ºi Japonia, care
au adoptat aproape în întregime tehnologia de fabricaþie float, înregistrând o
productivitate superioarã, cheltuieli de producþie mult mai scãzute (aºa dupã
cum s-a prezentat în primul capitol al studiului) ºi performanþe ridicate ale
produselor, ceea ce le asigurã condiþii reale de competitivitate absolutã.

În acest context, pentru producãtorii de geamuri, care menþin
tehnologiile de fabricaþie clasice, piaþa se îngusteazã ºi se va îngusta în
mod sigur din ce în ce mai mult, preþurile obtenabile (obþinute nu cu puþine
dificultãþi) fiind la limita gradului de acoperire a cheltuielilor de producþie.

Segmentul de piaþã care mai poate constitui un debuºeu pentru
geamurile obiºnuite, obþinute prin tehnologii clasice, este cel al construcþiilor
industriale (domeniu unde a început deja sã se manifeste din ce în ce mai
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mult interesul pentru geamul float) ºi unele domenii cu capacitate mai micã
de absorbþie (industria mobilei, geamuri pentru tablouri etc.), în aceste
sectoare preþurile obtenabile fiind mult mai reduse.

Conjunctura nefavorabilã a pieþei internaþionale a geamurilor a impus
o “selectare” a exportatorilor, fiind preferaþi cei care acordã cele mai mari
reduceri de preþ ºi cele mai avantajoase condiþii de livrare ºi comercializare
ºi uneori ºi service. În acest sens, sunt avantajaþi exportatorii care
beneficiazã de apropiere geograficã: Spania ºi Portugalia pentru importatorii
din nordul Africii; exportatorii din URSS, Ungaria ºi Germania pentru
importatorii europeni; producãtorii ºi exportatorii din Brazilia ºi Columbia
pentru importatorii latino-americani.

Se preferã, de asemenea, transportul în containere, livrãrile la
intervale regulate ºi scurte, iar plata pe credit, pânã la 90 de zile.

În perspectiva urmãtorilor trei ani (1991-1993), se apreciazã cã se va
continua procesul de consolidare a cererii pentru geamuri pe principalele
domenii de utilizare. Se apreciazã, de asemenea, o dinamizare a fluxurilor
comerciale internaþionale, mai evidentã în cazul þãrilor în curs de dezvoltare,
precum ºi într-o serie de þãri est europene care tind sã se îndrepte cãtre o
economie de piaþã, fapt ce va presupune un volum investiþional suplimentar
faþã de cel stabilit prin planurile economice în perioadele anterioare.

Accentuarea concurenþei între exportatorii de pe piaþa internaþionalã a
geamurilor va conduce la defavorizarea obiectivã a celor care îºi vor
menþine în oferta lor de export geamuri realizate prin tehnologii clasice
(aceºtia vor înregistra un nivel ridicat al cheltuielilor de producþie ºi un preþ
obtenabil scãzut) faþã de cei care vor trece la tehnologii moderne pentru
producerea geamului float (la un nivel sensibil scãzut al cheltuielilor de
producþie ºi cu un nivel net superior al preþului obtenabil).

V. Posibilitãþi de adaptare a industriei geamurilor din România
la economia depiaþã, precum ºi a exportului românesc
de geamuri la condiþiile actuale ale pieþei internaþionale
a geamurilor

În ultimele douã decenii, 1970-1990, exportul de geamuri al României
a înregistrat creºteri continue, în aceastã perioadã, practic, majorându-se
de 2,5 ori, respectiv de la 7,2 milioane m.p. la 19,03 milioane m.p.
echivalent geam de 2 mm grosime.

Ponderea exportului în producþia de geamuri a þãrii noastre, pentru
perioada analizatã, s-a menþinut între 25 ºi 32%.
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Reflectându-se structura producþiei, exportul românesc de geamuri a
constat, în principal, din geamuri trase, care au totalizat o pondere de 85%.
La rândul ei, structura exportului de geamuri s-a deplasat, în ultimii ani,
cãtre sortimentele subþiri (geamuri pentru tablouri a cãror realizare a impus
pierderi mari la operaþiunile de dimensionare, precum ºi spre sortimentele
de calitate inferioarã (în ultimii ani geamurile de calitatea a III-a ºi a IV-a au
reprezentat ¾ din totalul exportului realizat).

În perioada analizatã, structura exportului românesc de geamuri a mai
cuprins geamuri laminate (10%), geamuri securizate (peste 1,5%), jaluzele
din geam (cca 1,5%), geamuri duplex (sub 0,1%), precum ºi alte sortimente
de geamuri (sub 0,1%).

Pentru perioada 1980-1990, orientarea geograficã a exportului
românesc de geamuri a evidenþiat livrãri ale acestor produse în peste 35 de
þãri. Circa 70% din exportul românesc de geamuri s-a realizat cãtre þãrile cu
economie de piaþã (Marea Britanie, SUA, R.F. Germania, Italia), alte
destinaþii fiind Cehoslovacia, R.P. Chinezã, Ungaria ºi fosta R.D. Germania.

În ceea ce priveºte nivelul preþurilor obþinut de cãtre exportatorii
români, acesta a înregistrat scãderi continue pe întreaga perioadã 1980-
1990. Astfel, pe piaþa SUA, preþurile obþinute de cãtre exportul românesc au
fost de 3,1-3,5 mai mici decât cele obþinute de exportatorii din Belgia-
Luxemburg sau din Elveþia pe aceeaºi piaþã. Comparativ cu Spania, Mexic,
Ungaria, Brazilia, România a obþinut preþuri de 2,0-2,5 ori mai mici pe piaþa
SUA (în perioada 1980-1990) ºi de 7 ori mai mici decât cele obþinute de
R.F. Germania, a cãrei pondere în importul nord-american de geamuri este
de circa 37%. Aceastã situaþie a reflectat, de fapt, structura sortimentalã ºi
calitativã deosebit de modestã pe care a putut România sã o prezinte la
export, în condiþiile existenþei în producþie a unor tehnologii învechite, care
necesitau un nivel mediu al cheltuielilor de producþie incomparabil mai mare
comparativ cu cel obþinut de marii producãtori de geamuri din lume.

În contextul noilor condiþii create dupã 22 decembrie 1989, condiþii
care tind sã se defineascã din ce în ce mai clar, când economia
româneascã se aflã într-o fazã relativ avansatã cãtre trecerea la o economie
de piaþã, ºi în industria româneascã a geamurilor se impun modificãri
sensibile, atât la nivelul organizãrii activitãþii de producþie, cât ºi în modul în
care va fi orientatã activitatea de desfacere ºi valorificare a produselor
rezultate.

În dorinþa de a ne alinia standardelor de viaþã occidentale, bineînþeles
cã va trebui ca ºi industria româneascã a geamurilor sã þinã seama de
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actualele tendinþe de pe piaþa internaþionalã a acestor produse, þinând
seama de condiþiile actuale existente în acest sector de activitate în þara
noastrã. Astfel, industria româneascã ar putea sã se orienteze, în funcþie de
posibilitãþile reale pe care le are în prezent, cãtre urmãtoarele:

• diminuarea din ce în ce mai mult a producþiei de geamuri brute;
• intensificarea activitãþii investiþionale, vizând introducerea într-un

timp cât mai scurt a unor tehnologii moderne, în vederea producerii
unei game sortimentale de geamuri cu parametri superiori,
solicitate atât la intern, cât ºi pe piaþa internaþionalã (prin creºterea
substanþialã a producþiei de geamuri termoizolante, a geamurilor
cu indice scãzut de refracþie, a geamurilor laminate ºi tratate termic
cu utilizãri la luminatoare ºi solarii);

• creºterea producþiei de geamuri reflectorizante, geamuri curbate,
geamuri cu proprietãþi acustice îmbunãtãþite prin extinderea
actualelor capacitãþi de producþie deja existente;

• majorarea masivã ºi imediatã a producþiei de geamuri “float”
(produse cu o desfacere sigurã atât pe piaþa internã, cât ºi pe piaþa
internaþionalã) prin extinderea acestei tehnologii la toate
capacitãþile de producþie ºi prin construirea unor noi capacitãþi de
producþie care sã utilizeze în exclusivitate aceastã tehnologie;

• înlocuirea treptatã, dar într-un timp relativ scurt a tehnologiilor
clasice de fabricare a geamurilor cu tehnologii noi, prin folosirea
cãrora se obþin reduceri substanþiale ale cheltuielilor medii de
producþie per unitatea de produs ºi care au ca efect producerea
unor sortimente net superioare, uºor vandabile;

• adoptarea ºi practicarea unor condiþii de livrare avantajoase
importatorului (ºi beneficiarului intern), precum ºi înrãdãcinarea
obiceiului de a presta un service ireproºabil beneficiarului dupã
vânzare ºi în general ori de câte ori are nevoie de aºa ceva;

• generalizarea livrãrilor containerizat, fapt agreat ºi adoptat de o
serie întreagã de importatori de pe piaþa internaþionalã a
geamurilor;

• încheierea contractelor cu furnizorii de tehnologie avansatã în
domeniul producþiei de geamuri ar putea sã se facã prin plata
parþialã sau totalã prin produsele rezultate. Aceastã modalitate se
impune în prezent mai mult ca oricând, în condiþiile unei lipse
cvasitotale a fondurilor valutare din economia romîneascã;
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• desfacerea la extern a produselor româneºti sub mãrci comerciale
recunoscute pe plan mondial, bineînþeles, prezentând la export
produse de calitate corespunzãtoare;

• menþinerea unei permanente legãturi cu principalele evenimente ºi
tendinþe manifestate pe piaþa internaþionalã a geamurilor, prin
agenþii proprii, prin intermediul institutelor de cercetare de profil din
þarã ºi strãinãtate ºi prin procurarea în permanenþã a
documentaþiei de specialitate.

Trebuie subliniat faptul cã problematica industriei geamurilor din
România, în actualele condiþii, trebuie sã urmãreascã:

• restructurarea industriei geamurilor urmãrindu-se:
− retehnologizarea rapidã ºi eficientã;
− intensificarea procesului de calificare ºi recalificare a cadrelor

din acest domeniu de activitate;
− diminuarea cheltuielilor de producþie pe unitatea de produs,

concomitent cu creºterea calitãþii produselor;
• gruparea producãtorilor de geamuri în asociaþii profesionale

independente, care sã dea posibilitatea acestora în exercitarea
dinamicã a operaþiunilor necesitate de trecerea realã la economia
de piaþã;

• acoperirea necesarului de pe piaþa internã cu produse de înaltã
calitate ºi crearea unei reþele de desfacere cu recunoaºtere
internaþionalã, în vederea acumulãrii unui fond valutar necesar
ameliorãrii continue a uzurii morale a tehnologiilor de fabricaþie
utilizate.
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D. GAVRILESCU, R. PATACHI,
C. BOLOCAN, C. ZORCA

În perioada 12-16 martie 1990, o delegaþie din partea Institutului de
Economie Agrarã Bucureºti a efectuat în R.S.S. Moldoveneascã, la
Chiºinãu, o deplasare la invitaþia Institutului Moldovenesc de Cercetãri
Economice ºi Organizarea Producþiei Agricole.

Cu acest prilej, au avut loc un numãr de cinci întâlniri de lucru, din
care una cu întreg personalul institutului, vizite documentare în unitãþi de
producþie ale complexului agroindustrial.

S-a efectuat un schimb de publicaþii între institute, institutul nostru
primind din partea Centrului Republican Agricol de Calcul o donaþie de
materiale pentru periferice.

Principalele domenii abordate au fost: proprietatea în agriculturã,
restructurarea complexului agroindustrial, mecanismul economic, forþa de
muncã, probleme sociale, precum ºi informatizarea producþiei agricole.

Cu aceastã ocazie, între Institutele de Economie Agrarã din România
ºi R.S.S. Moldoveneascã a fost încheiat acordul de colaborare tehnico-
ºtiinþificã între URSS ºi România ºi România cu tema “Elaborarea bazelor
ºtiinþifice a politicii agrare, propunerile cu privire la dezvoltarea în
perspectivã a complexului agroindustrial în condiþiile accelerãrii progresului
tehnico-ºtiinþific, restructurãrii sociale a satului” în perioada 1991-1995.

1. Acord de colaborare tehnico-ºtiinþificã
Acordul încheiat se referã la stabilirea unor modalitãþi de colaborare

directã pe problemele metodelor de creºtere a eficienþei economice, de
cooperare între unitãþi, de dezvoltare socialã a satului.

Colaborarea se va materializa prin elaborarea de propuneri ºi
recomandãri în domeniile amintite, rezultatele urmând a fi propuse spre
generalizare în agricultura ambelor þãri.

Pãrþile vor finanþa cercetãrile proprii, precum ºi colaborãrile ºi îºi vor
transmite anual la 20 decembrie informãri conþinând sinteza rezultatelor
obþinute.

Se menþioneazã, de asemenea, transmiterea operativã a unor
rezultate de interes imediat.
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Delegarea specialiºtilor pentru realizarea întâlnirilor comune de lucru
se va face în condiþii de schimb nevalutar, prin reciprocitate ºi alternanþã
anualã.

Considerãm cã un asemenea tip de acord direct încheiat între
institute este de naturã sã accelereze procesele de schimb de informaþii, sã
contribuie la o formã eficientã de diviziune a muncii ºi de beneficiu reciproc
al rezultatelor cercetãrii.

2. Întâlniri de lucru
Principala întâlnire de lucru a avut loc la data de 16 martie, cu întregul

personal din Institutul de Economie Agrarã Chiºinãu.
Dupã informarea reciprocã asupra problemelor gândirii economice

agrare ºi a situaþiei dezvoltãrii complexului agroindustrial din þãrile noastre,
în condiþiile restructurãrii care se impun, delegaþia românã a rãspuns la o
serie de întrebãri legate de: proprietate, dezvoltarea ºtiinþelor economice,
planuri ºi programe de cercetare, energia în agriculturã, retribuirea, eficienþa
unitãþilor.

S-a discutat, de asemenea, un set de probleme legate de preþuri,
inflaþie ºi mecanismele de piaþã.

S-a prezentat pe larg sistemul de retribuire a cercetãtorilor în
România.

Au avut loc întâlniri separate ale membrilor delegaþiei cu grupuri de
specialiºti moldoveni, pe urmãtoarele probleme: complexul agroindustrial
naþional, proprietatea ºi cooperaþia, mecanismul economic, satul ºi
problemele sociale.

La data de 14 martie a avut loc o întâlnire cu reprezentanþii
personalului ºi conducerea Centrului Republican Agricol de Calcul din
cadrul Uniunii Agroindustriale a R.S.S. Moldoveneºti.

Cu aceastã ocazie, s-au prezentat realizãrile Institutului de Economie
Agrarã în domeniul informatizãrii cercetãrii economice din agriculturã ºi a
unitãþilor agricole de producþie.

S-a prezentat, de asemenea, programul “Agriplan” care reprezintã o
modalitate operativã ºi facilã de planificare a producþiilor medii în unitãþi, de
la nivel de sistem la nivel de subsistem, pe baza unor funcþii multicriteriale,
funcþionând pe microcalculator.

Programul a fost unanim apreciat ºi preluat pentru generalizare de
partea moldoveneascã.

S-au prezentat în continuare de cãtre directorul centrului, Pavel Chirev,
preocupãrile ºi realizãrile centrului ºi s-a fãcut Institutului de Economie
Agrarã din Bucureºti o donaþie, constând din 20 bucãþi de diskete de 8 inch.
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Întâlniri de lucru au avut, de asemenea, loc la complexul agroindus-
trial raional Suvurov, la sovhozul Ciobruciu, la combinatul de producere a
vinurilor speciale (Xerex) Ialoveni, precum ºi discuþii cu alt personal din
unitãþile de producþie ºi servicii.

Nivelul de dezvoltare a agriculturii R.S.S. Moldoveneascã

În ansamblu, R.S.S. Moldoveneascã exploateazã o suprafaþã de 3,4
mil. ha teren agricol, din care suprafaþa arabilã reprezintã 1,85 mil. ha.

Populaþia totalã este de 4.185.000 de locuitori (1990). Ponderea
suprafaþelor cultivate din terenul arabil o constituie culturile cerealiere 35%
(653 mii ha), suprafaþe însemnate fiind cultivate cu plante tehnice (334 mii
ha), cartofi (146 mii ha) etc.

Din suprafaþa totalã agricolã, aproximativ 16% (280 mii ha) este
irigatã ºi este amenajatã o suprafaþã de 58,6 mii ha pentru desecãri
(denotând o echipare consistentã a sectorului).

Producþia globalã agricolã totalã, evaluatã în preþuri comparabile
1983, a reprezentat în anul 1988 aproximativ 5 miliarde ruble, având o
pondere de circa 20% în venitul naþional.

Producþiile totale la principalele culturi ºi grupe de culturi prezintã o
variaþie moderatã datoritã impactului climatic ºi sunt afectate în ultimii ani
negativ de aplicarea neconsecventã a politicii de restructurare.

Tabelul 1

Producþia totalã la principalele culturi

- mii t -
Cultura Anii

1986 1987 1988
Cereale boabe 2.373 2.044 2.011
Sfeclã de zahãr 2.365 2.413 2.111
Floarea-soarelui 244 253 209
Cartofi 408 449 304
Legume 1.245 1.438 1.282
Struguri 654 1.222 1.040

Producþiile medii la hectar pentru principalele culturi, deºi nu au atins
niveluri spectaculoase (tabelul 2), sunt:
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Tabelul 2

Producþiile medii la principalele culturi

- q/ha -
Cultura Anii

1986 1987 1988
Cereale boabe 31,9 28,8 30,8
Sfeclã de zahãr 252 251 229
Floarea-soarelui 18,1 19,6 16,6
Cartofi 93 105 70
Legume 140 171 153
Struguri 37,5 73,3 63,7

În privinþa creºterii animalelor, suprafaþa destinatã culturii plantelor
furajere reprezintã 714 mii ha, asigurându-se în totalitate ºi echilibrat din
punct de vedere al structurii, furajarea urmãtoarelor efective de animale, pe
specii:

− bovine - 1,2 mil. cap;
− vaci – 0,4 mil. cap;
− porcine – 1,7 mil. cap;
− ovine ºi caprine – 1,2 mil. cap;
− pãsãri – 21,5 mil. cap.
Randamentele medii obþinute pentru diferite specii de animale sunt

satisfãcãtoare, ele asigurând aprovizionarea republicii cu produse
agroalimentare ºi disponibilitãþi de export reprezentând: 3567 l/vacã furajatã
– lapte, 2,2 kg/oaie – lânã, 217 buc. ouã/gãinã ouãtoare.

Parcul de tractoare ºi maºini agricole este foarte bine reprezentat în
agricultura republicii, existând, la nivelul anului 1988, un numãr de 51,5 mii
tractoare fizice (o încãrcãturã de aproximativ 36 ha arabil/tractor) ºi 4,2 mii
combine de toate tipurile. Încãrcãtura pe o combinã este sub 400 ha, ceea
ce reprezintã o dotare satisfãcãtoare în condiþiile structurii culturilor din
aceastã republicã.

Proprietatea în R.S.S. Moldoveneascã

Dreptul de proprietate în R.S.S. Moldoveneascã se recunoaºte ºi se
apãrã prin lege, proprietarul posedând, folosind ºi dispunând de bunurile
care îi aparþin.
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Exercitarea dreptului la proprietate nu trebuie sã aducã prejudicii
mediului înconjurãtor, încãlcarea drepturilor ºi intereselor protejate de lege
ale cetãþenilor din întreprinderi, instituþii, organizaþii de stat, folosirea oricãrei
forme de mijloace de producþie ºi exploatarea omului de cãtre om.

În proprietate pot sã se afle: pãmântul, subsolul, apele, fauna ºi flora,
clãdirile, instalaþiile ºi utilajele ºi obiectivele de culturã materialã ºi spiritualã,
banii, hârtiile de valoare ºi alte bunuri.

În republicã, proprietatea se manifestã sub forma proprietãþii
cetãþenilor, a proprietãþii colective ºi de stat, admiþându-se asocierea
bunurilor ce se aflã în proprietatea cetãþenilor, persoanelor juridice ºi a
statului ºi formarea pe aceastã cale a formelor mixte de proprietate, statul
având obligaþia sã creeze condiþii necesare pentru dezvoltarea diferitelor
forme de proprietate ºi sã asigure protecþia acestora. Prezentãm, din
diversitatea formelor de proprietate, în funcþie ºi de ponderea acestora la
nivel de ramurã, tipurile reprezentative din R.S.S. Moldoveneascã.

Proprietatea cetãþenilor se creeazã ºi sporeºte pe seama veniturilor
din muncã obþinute prin participarea în producþia socialã, prin exploatarea
propriei gospodãriri ºi din veniturile de la mijloacele depuse la instituþii de
creditare, din acþiuni ºi alte hârtii de valoare, dobândirea de bunuri prin
moºtenire ºi pe alte baze admise de lege.

Pentru organizarea gospodãriei þãrãneºti ºi a celei personale
ajutãtoare, a horticulturii, pentru construcþia caselor de locuit ºi pentru
satisfacerea altor nevoi prevãzute prin lege, cetãþenilor li se dã pãmânt în
posesiune pe viaþã cu drept de moºtenire.

În proprietatea cetãþenilor pot sã se afle casele de locuit, de odihnã,
serele, plantaþiile de pe parcela de pãmânt, mijloacele de transport,
mijloacele bãneºti, acþiunile ºi alte hîrtii de valoare, obiecte ale gospodãriei
casnice ºi de folosinþã personalã, mijloacele de producþie pentru
organizarea gospodãriei de muncã þãrãneºti ºi de alt gen al gospodãriei
ajutãtoare personale, a pomiculturii, a legumiculturii, a activitãþii
gospodãreºti individuale ºi de alt gen, producþia realizatã ºi veniturile
obþinute, precum ºi orice bun destinat consumurilor de producþie.

Proprietatea þãrãneascã ºi a gospodãriei ajutãtoare personale poate
sã înglobeze case de locuit, construcþii gospodãreºti, plantaþii, animale
productive ºi de muncã, pãsãri, tehnicã ºi inventar agricol, mijloace de
transport ºi alte bunuri necesare pentru organizarea de sine stãtãtoare a
producþiei agricole, pentru prelucrarea ºi valorificarea producþiei.

Producþia obþinutã ºi veniturile realizate sunt proprietatea gospodãriei
þãrãneºti ºi se folosesc de aceasta dupã aprecierea sa.
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În proprietatea colectivã se încadreazã proprietatea întreprinderii
colective, a societãþilor ºi întovãrãºirilor economice, a asociaþiilor economice,
a organizaþiilor sociale ºi a altor uniuni, care sunt persoane juridice.

Formarea ºi lãrgirea proprietãþii colective se asigurã prin darea în
arendã a întreprinderilor de stat, prin acordarea colectivelor celor ce
muncesc a posibilitãþilor de a folosi veniturile dobândite pentru cumpãrarea
bunurilor de stat, transformarea întreprinderilor de stat în societãþi pe
acþiuni, prin asocierea liber consimþitã a bunurilor cetãþenilor ºi a
persoanelor juridice pentru crearea cooperativelor, a societãþilor pe acþiuni,
a altor societãþi ºi întovãrãºiri economice.

O subdiviziune a proprietãþii colective o constituie proprietatea
cooperativei, care se formeazã pe seama cotizaþiilor bãneºti ºi a altor
contribuþii patrimoniale ale membrilor acesteia, a producþiei ºi a veniturilor
obþinute din valorificarea producþiei ºi a altor activitãþi prevãzute în statutul
cooperativei.

Una din formele proprietãþii colective, bine reprezentatã în agricultura
republicii, este proprietatea societãþilor pe acþiuni.

Societatea pe acþiuni este proprietarul patrimoniului creat pe seama
vânzãrii de acþiuni, precum ºi a celui obþinut ca rezultat al activitãþii ei
economice ºi dobândite de aceasta pe alte baze, admise de lege.

Pot deþine acþiuni întreprinderile, instituþiile, organizaþiile ºi organele
de stat, lucrãtori ai societãþii respective ºi alþi cetãþeni.

Întreprinderea de stat, prin hotãrârea comunã a colectivului de muncã
ºi a împuternicitului organului de stat, poate sã se transforme în societate
pe acþiuni pe calea emiterii de acþiuni pentru întreaga valoare a patrimoniului.

În proprietatea de stat este încadratã proprietatea republicii ºi
proprietatea formaþiunilor administrative teritoriale (proprietatea comunalã).

Dreptul de a dispune ºi conduce patrimoniul de stat se înfãptuieºte în
numele poporului, de cãtre societãþile corespunzãtoare ale deputaþilor
populari ºi de cãtre organele de stat împuternicite de acestea.

Pãmântul ºi subsolul, apele, flora ºi fauna sunt bunuri inalienabile ale
poporului care trãieºte pe teritoriul R.S.S. Moldoveneºti.

În proprietatea R.S.S. Moldoveneºti se aflã patrimoniul organelor pu-
terii ºi al conducerii republicii unionale, valorile culturale ºi istorice ale repu-
blicii, mijloacele bugetului republican, bãncile republicane, fondurile republi-
cane de asigurãri, de rezervã ºi altele, întreprinderile ºi complexele econo-
miei naþionale, institute de învãþãmânt superior de importanþã republicanã,
obiectivele social-culturale ºi alt patrimoniu ce asigurã suveranitatea, indepen-
denþa economicã a R.S.S. Moldoveneºti, dezvoltarea socialã ºi economicã.
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Aspecte legate de dezvoltarea agriculturii R.S.S. Moldoveneºti

Sistemele ºtiinþifice ºi de producþie
În ultimii ani s-a consolidat mult baza tehnico-materialã a complexului

agroindustrial al republicii, a crescut potenþialul economic ºi ºtiinþific al
acestuia, prin aceasta îndeplinindu-se sarcinile de livrare a produselor
alimentare în fondul unional, de aprovizionare a satelor ºi oraºelor republicii,
înfãptuindu-se ritmic construcþia social-culturalã de la sate.

În aceºti ani s-au alocat pentru agricultura republicii circa 5 miliarde
ruble, ceea ce a permis ca costul fondurilor fixe de producþie sã creascã de
1,3 ori. În consecinþã, deºi condiþiile climatice au fost dificile, volumul produc-
þiei agricole globale a crescut cu 6,28, iar productivitatea muncii cu 15,5%.

Au fost create ºi funcþioneazã 14 asociaþii ºtiinþifice ºi de producþie
specializate, care desfãºoarã o amplã activitate de perfecþionare, creare ºi
introducere în producþie a noilor soiuri de plante ºi rase de animale. Astfel,
au fost create ºi transmise spre încercãri 317 soiuri, hibrizi ºi clone de
culturi agricole.

În anul 1988, prin tehnologia industrialã, s-au cultivat 86% din
suprafaþa de porumb, 89% din suprafaþa de floarea-soarelui, 61% sfeclã de
zahãr, 95% suprafaþa de legume ºi 100% din suprafaþa cultivatã cu soia.

În gospodãriile în care s-au aplicat tehnologii intensive, recolta de
legume a fost cu 89 q/ha mai mare decât la cultivarea prin tehnologiile
tradiþionale, recolta de cereale cu 5,4 q, de porumb cu 10,2 q/ha. Cu toate
acestea nu s-au realizat nici în cultura plantelor ºi nici în sectorul zootehnic
sarcinile trasate, astfel încât nu s-a reuºit obþinerea unei producþii agricole,
evaluatã la 395 mil. ruble.

Restanþa la obiectivele trasate de Programul alimentar a atins peste
1,9 mil. t sfeclã de zahãr, 108 mii t fructe ºi peste 169 t legume.

Potenþialul producþiei agroindustriale este valorificat în proporþie de
numai 83%.

Nerealizãrile se referã ºi la resursele de forþã de muncã; în perioada
de vârf a lucrãrilor agricole nu participã la munca social utilã peste 25 mii
lucrãtori agricoli.

Pentru agricultura Moldovei, s-a adoptat hotãtârea de a se înfiinþa
sistemele ºtiinþifice ºi de producþie, experienþa þãrilor strãine confirmând
grãitor cã acestea constituie o formã eficientã de organizare a producþiei,
care permite, pe relaþii pur economice, aprofundarea corelaþiei oameni de
ºtiinþã-practicieni, accelerarea aplicãrii lucrãrilor ºtiinþifice, sporirea eficienþei
potenþialului de producþie creat în agriculturã, iar pe aceastã bazã –
obþinerea în final de bune rezultate.
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Bilanþul primilor ani de activitate a scos în evidenþã ºi unele neajunsuri
obiective ºi subiective, care reduc eficienþa CШП.

În continuare este important sã se aprofundeze trecerea la metodele
economice de gospodãrire. În complexul de mãsuri menit sã sprijine
aceastã afiliere a unitãþilor la CШП, locul prioritar îl deþine transformarea
colhozurilor, sovhozurilor ºi a altor întreprinderi din republicã la autogestiune
ºi autofinanþare, acþiune ce s-a declanºat la data de 1 ianuare 1988.

Trecerea la metodele economice de conducere demonstreazã cã
acest proces este imposibil de finalizat fãrã depãºirea sistemelor vechi de
gospodãrire ºi gândire economicã.

Mecanismul economic este, de fapt, un mecanism de manipulare a
legilor economice în activitatea practicã de dirijare a economiei.

În 1988-1990, din proprie iniþiativã, au devenit ºi vor deveni membre
ale CШП 360 de gospodãrii din 37 de raioane ale R.S.S. Moldoveneascã,
dupã încheierea contractelor, urmând ca tehnologiile intensive sã fie
aplicate pe 167 mii ha, 275 de gospodãrii vor cultiva porumb pentru boabe
pe terenuri neirigate, pe o suprafaþã de 80,5 mii ha.

Astfel, lucrãtorii CШП participã nemijlocit la aplicarea propriilor lucrãri
de cercetare pe circa 35% din terenul destinat culturilor de câmp.

Conform contractelor, cercetãtorii poartã aceeaºi rãspundere pentru
rezultatul final. Datoritã creºterii productivitãþii în gospodãriile participante,
producþia globalã de porumb pentru boabe ºi porumb pentru sãmânþã a
crescut de 1,3 ºi 1,1 ori, obþinându-se un venit suplimentar de peste 155
mil. ruble.

Sistemele ºtiinþifice ºi de producþie asigurã mai bine existenþa
informaþionalã ºi organizatorico-economicã, instruirea cadrelor,
aprovizionarea cu seminþe, controlul tehnico-organizatoric al respectãrii
cerinþelor tehnologice º.a.m.d.

Pentru acordarea de ajutor practic la aplicarea tehnologiilor intensive,
în gospodãriile membre a fost creatã o subdiviziune cu autogestiune ºi care
întruneºte un oarecare numãr de specialiºti. În plus, alþi specialiºti
coordoneazã activitatea sistemului sub aspectul aplicãrii realizãrilor tehnico-
ºtiinþifice.

În activitatea gospodãriilor participante la sistem se contureazã o
serie de avantaje, în primul rând s-a fãcut ordine în procesul aplicãrii noilor
lucrãri ºtiinþifice, s-au redus etapele intermediare în aplicarea lor, cu ajutorul
specialiºtilor consultanþi se alege în comun agrotehnica specificã ºi alte
probleme tehnologice.
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În al doilea rând, se schimbã atitudinea conducãtorilor economici ºi a
specialiºtilor faþã de aplicarea propunerilor fãcute de oamenii de ºtiinþã.

În al treilea rând, CШП a dat un impuls noilor lucrãri ºtiinþifice,
deoarece oamenii de ºtiinþã au posibilitatea sã beneficieze de stimulente
materiale mobilizatoare, care depind de rezultatele activitãþii sistemului.

Societatea agricolã benevolã recent reînfiinþatã trebuie sã-ºi
organizeze activitatea pe o bazã profund ºtiinþificã. Sarcina ei constã în
faptul cã toate subdiviziunile sale sã conlucreze, pe principii absolut
benevole, cu CШП, în vederea sporirii producþiei alimentare.

Conducerea republicii considerã cã în rezolvarea problemelor
alimentare este de mare ajutor dezvoltarea puternicã a întovãrãºirilor
pomicole ºi legumicole.

Prin hotãrârea CC al PCUS ºi a Consiliului de Miniºtri al republicii a
fost stabilitã cota parte ce revine locuitorilor oraºelor ºi centrelor raionale ale
republicii – 14,7 mii ha de teren arabil, fiind deja repartizate în anul 1989
circa 8-9 mii hectare de pãmânt.

Pentru ca loturile personale sã fie folosite eficient urmeazã ca
gospodãrirea lor sã fie reglementatã în felul urmãtor: intermediarã în
încheierea contractelor dintre CШП ºi grãdinarii cooperatori trebuie trebuie
sã fie societatea agricolã benevolã.

Unul dintre momentele hotãrâtoare ale strategiei eficiente a CШП îl
constituie crearea condiþiilor sociale pentru lucrãtorii sistemului.

Un alt aspect pozitiv în cadrul politicii de cadre poate fi considerat ten-
dinþa participanþilor la sistem de a alege specialiºti tineri, respectând conti-
nuitatea generaþiilor, apelând la experienþa bunilor organizatori ai producþiei.

În anul 1988 în cele 8 sisteme ºtiinþifice ºi de producþie din republicã
au lucrat 21 de doctori în ºtiinþe, 306 candidaþi în ºtiinþe.

Organizarea activitãþilor din R.S.S. Moldoveneascã pe baza
integrãrii ºi a altor forme eficiente – arenda ºi gospodãriile
populaþiei

În materie de organizare a activitãþii agroindustriale în combinate,
agroferme ºi în scopul integrãrii unor produse viticole, în R.S.S.
Moldoveneascã existã o experienþã pozitivã.

În acest sens, amintim cu titlu exemplificativ modul de integrare prin
valorificare superioarã a producþiei de struguri, prin finalizarea acesteia într-
un vin de marcã special tip Xerex care contribuie la valorificarea superioarã
a condiþiilor locale ºi la obþinerea unei eficienþe deosebite.
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Astfel, în cadrul vizitei la combinatul Ialoveni s-a realizat faptul cã
acest combinat finalizeazã un lanþ de activitãþi pornind de la producþia
strugurilor de vin, vinificarea, învechirea vinului ºi preluarea vinului ca
materie primã. În combinat vinurile albe neutre (Aligote ºi Sauvignon) sunt
însemnate cu un mucilagiu nobil ºi dupã o fermentaþie aerobã îndelungatã
ºi cubajare se obþine produsul Xerex.

Aceastã verigã tehnologicã permite înnobilarea produsului ºi
obþinerea unor valori ridicate. Astfel materia primã prelucratã cu circa douã
ruble litrul se transformã într-un produs cu o valoare de circa 4 ruble litrul
pentru care se cheltuieºte aproximativ 1,5 ruble.

Eficienþa deosebitã ºi valorificarea produsului inclusiv la export
confirmã stabilitatea ºi eficienþa modelelor de integrare pe produs ºi
urmãrirea integratã a realizãrii unui produs cu un înalt grad de finisare.

Cu ocazia vizitãrii asociaþiei cooperatiste agroindustriale raionale
Suvorov, situate în sud-estul extrem al Moldovei sovietice, s-au prezentat
particularitãþile sistemului de producþie agricolã din aceastã zonã. La o
valoare de producþie agricolã de circa 150 milioane ruble anual, se adaugã
50 milioane ruble provenite din activitãþile de prelucrare. Asociaþia dispune
de o suprafaþã de 100 mii ha teren, din care 75 mii ha teren agricol, 56 mii
ha teren arabil, 10 mii ha vii. Producþiile totale sunt de aproximativ 100 mii
tone cereale, 90 mii tone legume, 25 mii tone fructe, 52 mii tone struguri, 10
mii tone floarea-soarelui, 2000 tone tutun, 12 mii tone carne, 36 mii tone
lapte ºi 30 milioane ouã. Dintr-un total de 36 de unitãþi, 28 de unitãþi sunt
agricole, existând ºi o fabricã de conserve. În asociaþie existã cooperãri
pentru obþinerea cãrnii de vitã ºi de porc. Au început sã se contureze acþiuni
care urmãresc obþinerea unor produse agricole tradiþionale specifice zonei
respective, de exemplu, vinul de “Purcari”.

În perspectivã, asociaþia raionalã va trece la autogestiune; ca mãsurã
socialã deosebitã se semnaleazã egalizarea pensiilor pentru colhozuri ºi
sovhozuri.

Aparatul central are un pronunþat profil de extensie ºi exercitã funcþii
de planificare, de evidenþã, de coordonare agroservice, propagandã ºi
introducerea progresului tehnic.

În scopul unei documentãri complete, s-a vizitat ºi solhozul
“Ciobruciu”, cu o structurã echilibratã a producþiei.

Structura suprafeþelor cultivate cuprinde: 50 ha legume, 240 ha de
plante furajere, 920 ha de vie ºi 180 ha de livadã.

Se cresc 280 de bovine, din care 90 de vaci de lapte, cu o producþie
medie animalã de peste 5.000 l/cap. Efectivele de animale mai cuprind 600
de porci ºi 700 de oi.
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Beneficiile sovhozului reprezintã 1,8 milioane de ruble anual.
Arenda – În raionul Suvurov existã 74 de arende, în special în

zootehnie ºi pomiculturã.
Un exemplu îl constituie colhozul “Prietenia”, satul Cojceac din raionul

Suvurov, unde au fost atribuite 37 ha de livadã în arendã pe o perioadã de 5
ani, producþia obþinutã fiind valorificatã la stat – banii sunt depuºi în contul
colhozului.

Arenda anualã este destul de mare, ºi anume 1.000 ruble pe ha.
Colhozul asigurã mijloace circulante ºi efectuarea lucrãrilor de bazã.
Datoritã cointeresãrii puternice, fiecare membru al echipei câºtigã

anual 16.000 de ruble (media retribuþiei pe uniune fiind de 3.000 de ruble).
Cu toate cã aceastã formã – arenda – dureazã de aproximativ 5 ani,

ea nu s-a extins ºi nu se practicã pe scarã mare în R.S.S. Moldoveneascã.
Din punct de vedere legislativ, arenda reprezintã deþinerea ºi folosirea cu
titlu oneros în termen pe bazã de contract a pãmântului, a altor resurse
naturale, a întreprinderilor, asociaþiilor ºi a altor complexe patrimoniale,
precum ºi a altor bunuri necesare arendaºului pentru executarea de sine
stãtãtoare a activitãþii economice ºi de altã naturã.

În arendã pot fi date:
a) pãmântul ºi alte resurse naturale;
b) întreprinderile (asociaþiile) organizaþiile, unitãþile structurale ale

asociaþiilor întreprinderilor, secþiilor, alte subdiviziuni ale întreprin-
derilor, organizaþiilor;

c) unele clãdiri, amenajãri, utilaje ºi mijloace de transport, inventar,
instrumente ºi alte valori materiale.

Legislaþia R.S.S. Moldoveneascã stabileºte tipurile asociaþiilor,
organizaþiilor ºi bunurilor, a cãror dare în arendã nu se admite.

Dreptul de a da bunuri în arendã aparþine proprietarului, inclusiv
persoanelor juridice ºi cetãþenilor strãini. Arendatori pot fi, de asemenea,
organele ºi organizaþiile împuternicite de cãtre proprietar de a da bunurile în
arendã.

Pãmântul este dat în arendã de sovietul R.S.S. Moldoveneºti.
Arendaºii pot fi cetãþeni ai R.S.S. Moldoveneascã, întreprinderile, asociaþiile
ºi organizaþiile internaþionale.

Aceºtia sunt în mãsurã, pe principii benevole, sã formeze asociaþii,
uniuni, concerne, asociaþii, sã finanþeze activitatea.

Din aceste asociaþii pot face parte, colective, cetãþeni, indiferent de
formele de proprietate.
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Formele de arendã întâlnite în cadrul schimbului de experienþã
efectuat în R.S.S. Moldoveneascã se bazeazã pe contractul de arendã.

În contractul de arendã sunt prevãzute: componenþa ºi valoarea
bunurilor date în arendã, proporþiile plãþii pentru arendã, termenele arenzii,
distribuirea obligaþiilor plãþilor în vederea restabilirii ºi reparãrii în întregime a
bunurilor arendate, obligaþia arendatorului de a pune la dispoziþia
arendaºului bunurile corespunzãtoare, obligaþia arendaºului de a folosi
bunurile în conformitate cu condiþiile contractului, de a achita plata pentru
arendã ºi de a restitui arendatorului bunuri dupã încetarea contractului.

În contractul de arendã sunt incluse obligaþiile arendatorului privind
asigurarea tehnico-materialã, introducerea ºi generalizarea progresului
tehnic, rezolvarea problemelor sociale, acordarea de ajutor informaþional
consultativ, crearea condiþiilor necesare pentru folosirea eficientã a bunurilor
arendate. Producþia ºi veniturile obþinute de arendaº devin proprietatea
acestuia.

În legislaþia aplicatã în R.S.S. Moldoveneascã se menþioneazã cã
sistemul de arendare a pãmântului trebuie sã aibã un caracter de lungã
duratã – de la 5 ani ºi pe un termen mai îndelungat.

În agricultura R.S.S. Moldoveneascã, formele de organizare sunt:
colhozurile (375), sovhozurile (500), unitãþi intergospodãreºti (177).

La nivelul raionului sunt douã structuri: Uniunea Complexelor
Agroalimentare ºi Uniunea Cooperativelor Agricole de Producþie Raionale.

Gospodãria auxiliarã personalã

În 1986, gospodãriilor personale le reveneau 25% din suprafaþa
agricolã în cadrul URSS, iar în R.S.S. Moldoveneascã acestea au fost de
16,2%.

În medie pe þarã, peste 23% din venitul familiei unui colhoznic îl
constituie venitul din gospodãriile personale, iar în Moldova 26%.

Activitatea de sporire a eficienþei resurselor gospodãriilor personale
asigurã anumite rezultate bune. De exemplu, în republicã, în 1986,
comparativ cu 1980, suprafaþa loturilor a crescut cu 4,9 mii hectare. În
aceastã perioadã numãrul vitelor cornute mari în gospodãriile populaþiei a
crescut cu 17 mii capete, producþia de lapte a sporit cu 17,2 mii tone, de
ouã cu 39 mil. bucãþi, de lânã cu 157 tone.

În republicã câºtigul mediu lunar al colhozurilor a crescut de la 66
ruble în 1970 la 158 ruble în 1986, iar salariul mediu lunar al muncitorilor din
sovhoz de la 81 ruble la 156,5 ruble. Numai în 1986 plãþile ºi înlesnirile
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acordate din fondurile sociale de consum au constituit în medie 72 ruble pe
lunã pentru un muncitor.

O cauzã a reducerii ritmurilor dezvoltãrii gospodãriilor personale o
constituie micºorarea populaþiei sãteºti. În 1986 în comparaþie cu 1970,
populaþia satelor republicii s-a micºorat cu 2.013 mii oameni.

În plus, mulþi locuitori de la sate folosesc gospodãriile personale în
alte scopuri decât destinaþia lor. Dacã în ansamblu în Moldova viile de pe
loturile personale s-au redus din 1980 pânã în 1986 cu 5.000 ha ºi ocupã la
momentul dat 12% din întregul teren agricol, ele apar în majoritatea
gospodãriilor, revenindu-le 50-70% din lotul personal, mai ales soiuri pentru
vin. Pe durata cincinalului al XI-lea s-a redus cu mult producþia de cereale ºi
cartofi, iar pentru plante furajere s-a redus de trei ori. Aceastã tendinþã s-a
menþinut ºi în anii urmãtori. Astfel în 1986 faþã de 1985 recolta globalã de
porumb din loturile personale s-a redus cu 13 mii tone, de legume cu 5 mii
tone, cu 15,7 mii tone lapte, cu 4 mil. bucãþi ouã.

Parþial aceasta explicã faptul cã în ultimii ani o mare parte din
posesorii de loturi personale s-au transformat din producãtori de produse
agroalimentare în consumatorii acestor produse.

Nivelul dezvoltãrii producþiei de produse agroalimentare în
gospodãriile personale a fost influenþat negativ ºi de deficitul cronic de
nutreþuri combinate pentru vite ºi pãsãri. Este mult sub necesitãþi suprafaþa
pãºunilor ºi fâneþelor, iar cele existente sunt amplasate pe pãmânturi puþin
productive. În multe raioane, gospodãriile persoanele sunt asigurate
insuficient cu pãsãri ºi vite tinere.

Baza furajerã slabã, asigurarea proastã cu animale tinere, dificultãþile
întâmpinate la realizarea efectivelor de pãsãri ºi vite impun cetãþenilor sã
reducã numãrul de animale crescute în gospodãriile personale.

Nivelul producþiei agricole slabe de pe loturile personale se datoreºte
faptului cã acestea sunt amplasate pe terenuri slab productive, pãmântul
este îngrãºat nesatisfãcãtor, lipseºte protecþia biologicã dirijatã a plantelor,
este inferioarã structura de soiuri de animale. Din aceastã cauzã în 1986
producþia de lapte din gospodãriile personale a fost cu 34% mai micã decât
aceea din sectorul obºtesc.

În satele Moldovei n-a existat sistemul creºterii vitelor de cãtre
cetãþeni prin contracte cu colhozurile, sovhozurile, cooperaþia de consum,
pe principiul reciproc avantajos.

Soluþia concretã, crearea unei baze furajere pentru gospodãriile
personale, se poate realiza pe trei cãi. Prima cale constã în elaborarea
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planului de producþie care trebuie sã þinã cont de nevoia de furaje
concentrate, grosiere ºi suculente necesare gospodãriilor personale. A doua
cale o constituie perfecþionarea structurii terenurilor, reducerea suprafeþelor
cu vii, cu plante tehnice în favoarea cerealelor ºi culturilor furajere. A treia
cale ar fi creºterea rolului progresului tehnico-ºtiinþific în gospodãriile
personale ºi dezvoltarea contractelor cu statul.

Restructurarea sistemelor de pârghii economice
în sfera agroalimentarã

Calea complexã de trecere la o restructurare a mecanismului agricol
oferã necesitatea obiectivã de folosire în conducerea economiei socialiste a
legãturilor materiale ºi bãneºti cu formele lor specifice; realizarea unei
legãturi interdependente între funcþionalitatea planicã ºi intensificarea
acþiunii pârghiilor preþurilor asupra eficienþei producþiei.

Indicatorii de preþuri din cadrul calculului economic planificat în
agriculturã se bazeazã pe sistemul de preþuri. De aceea, restructurarea
formãrii preþurilor se constituie ca unul din momentele-“cheie” (nodale) ale
modificãrii radicale ale economiei socialiste.

Restructurarea mecanismului de preþuri în sfera agroalimentarã
trebuie sã se realizeze prin intermediul reformei preþurilor cu ridicata (a
mijloacelor de producþie), a celor de cumpãrare (a producþiei agrare),
stabilizarea nivelului preþurilor cu amãnuntul a mãrfurilor alimentare ºi, de
asemenea, formarea tarifelor activitãþilor de producþie. În sistemul legãturilor
economice ºi al legãturilor dintre ramurile agroalimentare, reglarea lor
internã va fi corelatã cu metodele interne de conducere economicã ºi, în
primul rând, cu impozitul pe venituri.

Este vorba de o revizuire de fond a întregului sistem de preþuri pe
baza concepþiei unice de formare a preþurilor, fondatã ºtiinþific pe nivelul
optim al preþurilor, pe folosirea metodicã a stabilirii beneficiilor ºi, de
asemenea, pe calculul cheltuielilor.

Aceasta face posibilã atingerea unui înalt grad de unificare a
formãrilor de preþuri, primirea unei informaþii obiective despre cantitatea de
muncã cheltuitã ºi despre produsul de supramuncã în sfera agroalimentarã.

Preþurile, în sistemul agroalimentar, se utilizeazã drept mãsurã a
calculului economic ºi ca mijloc de repartizare a venitului net.

Preþurile de cumpãrare reprezintã forma principalã de compensare a
cheltuielilor de investiþie ºi de obþinere a beneficiilor. O importanþã deosebitã
în acest caz o au pârghiile de preþuri.
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Restructurarea sistemului de preþuri, interacþiunea funcþiilor calculului
economic, stimularea ºi repartizarea celorlalte funcþii componente constituie
un instrument de mãrire a eficienþei economice a producþiei ºi de corelare a
preþurilor cu formarea fondurilor de consum ºi acumulare.

În procesul de creare a pârghiilor, importante sunt:
1. folosirea preþurilor de cumpãrare (achiziþie) ca indicator de bazã al

planificãrii ºi comensurãrii parametrilor de producþie ºi repartizare;
2. noul sistem de preþuri de achiziþie este recunoscut ca fiind acela

care hotãrãºte problema sortimentelor avantajoase ºi
neavantajoase;

3. va fi mai realã oglindirea cheltuielilor zonale ºi interzonale pentru
reproducþie;

4. se va pãstra mecanismul sporurilor de producþie.
Este foarte important a se intensifica orientarea spre o stabilitate a

legãturilor pe bazã de preþuri în concordanþã cu necesarul de cheltuieli de
producþie. Aceasta pentru cã rentabilitatea producþiei din colhozuri ºi
sovhozuri din cadrul întreprinderilor integrate nu este aceeaºi.

Aceastã diferenþã de rentabilitate este legatã de funcþia stimulatoare a
preþurilor.

Este vorba nu atât de producþia cu profit egal, cât de atingerea unei
anume rentabilitãþi normative, suficientã pentru autofinanþare.

O importanþã deosebitã în cadrul legãturilor pe subramuri (pe
colective) care funcþioneazã pe principiile arendei o are fundamentarea
preþurilor pe producþia de execuþie ºi pe cea realizatã.

De aici ºi importanþa venitului de hozrasciot a arendatorului ºi nivelul
plãþii în arendã.

Trebuie acordatã deci o mare atenþie stabilirii nivelului preþurilor la
încheierea contractelor.

Se iau în considerare (în cadrul legãturilor de arendã) urmãtoarele
preþuri:

− ale achiziþiilor de stat;
− intergospodãreºti (contractuale);
− de evidenþã planificatã.
Preþurile achiziþiilor de stat (fãrã calculul sporurilor de diferenþiere) se

opteazã la producþia acelor arendatori care realizeazã plata prin cotã de
impozit fixã. Astfel, se realizeazã legãturi stabile ºi clare între parteneri.

Preþurile intergospodãreºti se aplicã în principal atunci când plata în
arendã nu se realizeazã prin cote de impozit fixe ºi se percep prin diferenþa



469

dintre preþurile dupã care gospodãria realizeazã producþia ºi preþurile dupã
care aceasta se achiziþioneazã de cãtre arendatori.

Pentru realizarea preþurilor intergospodãreºti pot fi folosite urmãtoa-
rele variante:

a) Stabilirea preþurilor de decontare dupã normative. Aceastã variantã
se poate folosi numai în gospodãriile în care existã fundamentate
normative ale cheltuielilor de producþie/unitate de producþie (de
culturã sau în domeniul creºterii animalelor).

b) Stabilirea preþurilor de decontare pe baza cheltuielilor directe de
plan. Aceasta se realizeazã prin norme de producþie pe fiecare
sortiment de producþie ºi prin calculaþia cheltuielilor medii
directe/unitatea de producþie.

Se gãseºte nivelul mediu admis atins de productivitatea culturilor sau
a animalelor pe ultimii 3-5 ani ºi se determinã creºterea planificatã a
productivitãþii culturilor (sau a animalelor) pe fiecare colectiv cu calculul
mãsurilor de îmbunãtãþire a condiþiilor agrochimice, zooveterinare etc.

Un calcul eficient al tuturor factorilor de producþie se realizeazã atunci
când productivitatea culturilor, respectiv a animalelor se stabileºte prin cal-
culul datelor de evaluare economicã a pãmântului, de asigurare a resurselor
ºi a nivelului mediu pe ultimii 5 ani. Metodica stabilirii productivitãþii nor-
mative a culturilor prin folosire acestei variante constã în urmãtoarele:

a) Pe fiecare subdiviziune se fixeazã suma punctajelor de evaluare a
gospodãriei.
Înmulþind suprafaþa planificatã a culturilor cu productivitatea medie a

culturii respective pe ultimii 5 ani (pe fiecare subdiviziune) ºi însumând
aceste mãrimi se obþine recolta globalã/întreaga gospodãrie pe aceastã
perioadã.

Împãrþind rezultatul global pe gospodãrie la suma punctelor de
evaluare se obþine preþul mediu al unui astfel de punctaj.

Înmulþind apoi acest indicator cu punctajul de apreciere a pãmântului
pe fiecare subdiviziune de hozrasciot, se determinã productivitatea (recolta)
normativã a respectivelor culturi pe anul planificat.

b) La preþurile de decontare nu sunt incluse cheltuielile generale de
producþie ºi de gospodãrie. Cheltuielile pe muncile tehnice se includ
în aceste preþuri, dacã mãrimea lor este stabilã/ani. În caz contrar, se
stabilesc schimbãri de la caz la caz.
De asemenea, în preþurile de decontare se include plata salariilor

dupã tarifele existente, dupã normative, incluzându-se ºi plata dupã
calitatea ºi cantitatea producþiei, premieri pentru mãiestrie, calificare etc.



470

În cheltuielile care constituie baza preþurilor de producþie nu intrã:
calculul pentru plata salariilor (de concediu ºi asistenþã medicalã), plata
stagiilor de muncã, premieri etc.

Preþurile de decontare se obþin prin împãrþirea întregii sume a
cheltuielilor directe/produs la normativul de producþie al acestuia.

Practica demonstreazã cã folosirea preþurilor de decontare ºi a altor
preþuri în legãturile bazate pe hozrasciot din întreprinderile agricole este cea
mai indicatã variantã.

c) Stabilirea preþurilor de decontare pe baza cheltuielilor efective pe 3-5
ani premergãtori.
Preþurile de decontare de la nivelul cheltuielilor efective compuse pe

3-5 ani premergãtori se pot stabili, de regulã, în colhozurile ºi sovhozurile
bine organizate, unde procesul de producþie este organizat pe bazã
tehnologicã raþionalã ºi pe un cost de producþie scãzut.

Preþurile de decontare pot aduce corective la posibila scãdere a
cheltuielilor. Preþul de decontare stabileºte dacã mãrimea lui depãºeºte
nivelul cheltuielilor directe.

În gospodãrii se pot aplica ºi alte metode care stabilesc preþurile de
decontare intergospodãreºti. Una din variante este ca preþurile sã se
elaboreze pe baza cheltuielilor directe de plan cu posibila lor micºorare la
atingerea maximului productivitãþii.

O posibilã variantã de calcul a preþurilor:
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unde: PD = preþ de decontare în ruble;
Pc = preþ de cost de perspectivã în ruble;
Pcn = preþ de cost normativ în ruble;
E = mãrimea premiului de economie a cheltuielilor directe în %.
În practicã se întâlnesc variante de determinare a preþurilor de

decontare intergospodãreºti cu ajutorul calculului cheltuielilor efective
(normative) de brigadã ºi al nivelului rentabilitãþii producþiei date. În acest
caz, beneficiul inclus în preþul de decontare arendatorul îl foloseºte la
dezvoltarea infrastructurii sociale (crearea fondurilor, construirea de creºe ºi
grãdiniþe etc.).

Se practicã ºi preþuri contractuale – prin abordarea nivelului de
rentabilitate a producþiei.

Aceasta se face prin acordul pãrþilor în dependenþã de condiþiile
concrete de realizare a legãturilor de arendã.
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Prin realizarea autofinanþãrii ºi a hozrasciotului total sunt absolut
necesare:

− concretizarea mãrimii cotelor procentuale de folosire a creditelor
ajutoare în dependenþã cu cauza ºi termenul de apariþie a
respectivelor necesitãþi (de producþie);

− în cadrul înþelegerii ºi specificului bunurilor materiale, a stocurilor
normative;

− la încercarea de realizare a debitelor prin calcul arbitrar trebuie
incluse (adãugate) cheltuielile neproductive (din bugetul de
cheltuieli generale ale gospodãriei respective);

− pentru gospodãriile care admit scumpirea costului de producþie – o
mãrire cu 50% a tarifelor procentuale de folosire a creditelor pe
termen scurt.

Normativul (de ramurã) al rentabilitãþii globale = legãtura dintre
beneficiul normativ (venit net) pe ramuri ºi preþul de cost total al producþiei
materiale sau egal cu beneficiul normativ ºi suma prognozatã medie anualã
a preþului de cost al fondurilor productive.

Normativul rentabilitãþii caracterizeazã gradul de compensare a
cheltuielilor de producþie ºi gradul de amortizare ºi rotaþie a fondurilor
productive.

Normativele rentabilitãþii preþului de cost în agriculturã reprezintã
preþul de cost normativ al producþiei materiale + preþurile pentru dotare +
înlesniri fiscale + tarifele pe serviciu.

Evaluarea activitãþii globale a subdiviziunilor se face dupã urmãtorii
indicatori de bazã:

− gradul de îndeplinire a planului de producþie prin intermediul
preþului de cost global al producþiei;

− eficienþa introducerii noilor tehnologii industriale, a cuceririlor
ºtiinþei, metodelor economice de conducere-administrare;

− nivelul productivitãþii muncii: prin cheltuielile directe de muncã pe
unitate de producþie sau pe producþia obþinutã;

− nivelul cheltuielilor de producþie ºi de muncã/1 rublã producþie
globalã;

− nivelul rentabilitãþii producþiei ºi al activitãþii globale a subdiviziu-
nilor ºi a întreprinderii, în general.

Pentru atingerea obiectivitãþii în evaluarea activitãþii întreprinderilor pe
bazã de hozrasciot se propune urmãtoarea metodicã:
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− producþia destinatã statului, comparativ pe ani (în dinamicã), se
evalueazã dupã preþurile efective de realizare ale fiecãrui an în
parte. O astfel de evaluare a producþiei oglindeºte nivelul calitãþii
atinse;

− producþia rãmasã (diferenþa dintre producþia globalã în greutatea ºi
cantitatea ei, predatã statului în greutate naturalã) se evalueazã pe
toþi anii dupã preþul unic planificat de cumpãrare (pentru fiecare
sortiment finit în parte);

− se stabileºte diferenþa preþurilor de cumpãrare pe ani, drept care
din preþul planificat de cumpãrare al anului precedent se scade
preþul pe produse finite;

− se determinã costul producþiei oferite statului pentru fiecare an
(anterior) pentru evaluarea diferenþei de preþuri.

Prin însumarea preþurilor de producþie se obþine volumul general
valabil al producþiei globale agricole, care se foloseºte în calculul economic
de determinare a productivitãþii muncii ºi a legãturii acesteia cu creºterea
plãþii muncii (retribuirea muncii).

Forþa de muncã ºi retribuirea muncii în agricultura
R.S.S. Moldoveneascã

În cadrul Institutului de Cercetãri pentru Economia Agrarã, îºi
desfãºoarã activitatea de peste 20 ani secþia sociologicã, secþie ce ridicã ºi
cautã sã rezolve o multitudine de probleme importante legate de: migrarea
forþei de muncã din agriculturã (cca 215 mii muncitori fac naveta zilnic cãtre
oraºele republicii), participarea activã a oamenilor muncii din agriculturã la
restructurare, ocrotirea naturii ºi a mediului înconjurãtor, repopularea cu
forþã de muncã a zonelor deficitare (în republicã sunt cca 8.500 de case ºi
gospodãrii pãrãsite), elaborarea de programe de cercetare pentru
construirea în fiecare sat a obiectivelor sociale, mãsuri pentru ocuparea
timpului parþial lucrat în agriculturã ºi în final determinarea cãilor de ridicare
a bunãstãrii populaþiei rurale.

Circa 34% din populaþia activã a R.S.S. Moldoveneºti o reprezintã
populaþia ocupatã în agriculturã, iar în cadrul acesteia 27-28% o reprezintã
tineretul (categorie sociologicã cuprinsã între 16 ºi 30 de ani).

Prezentãm câteva aspecte legate de utilizarea potenþialului uman în
agriculturã.

Pentru perioada 1970-1986, productivitatea muncii în sectorul
socialist al agriculturii a crescut de 1,3 ori, reducându-se cheltuielile directe
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de muncã în anumite sectoare de producþie, a sporit participarea prin
muncã a lucrãtorilor din agriculturã la producþia socialã.

Nivelul utilizãrii fondului anual de timp de muncã variazã considerabil
pentru fiecare categorie de lucrãtori din agriculturã.

De exemplu, în perioada 1981-1985, fiecare colhoznic din sectorul
zootehnic a lucrat pe an circa 296 zile-om, un mecanizator 255 zile-om,
lucrãtorii agricoli din sectorul vegetal 226.

O sarcinã importantã a utilizãrii raþionale a potenþialului uman în
agriculturã o reprezintã atenuarea caracterului sezonier al producþiei
agricole, datoritã acestuia în perioada intersezoane agricole participã la
muncã sub posibilitãþile reale 50-70 mii lucrãtori din agriculturã, adicã cca
20% din total.

Prin dezvoltarea producþiilor anexe ºi meºteºugurilor, gospodãriei
comunale ºi a deservirii sociale, se poate soluþiona aceastã problemã.

În anul 1986 în întreprinderile anexe ºi gospodãreºti au fost folosiþi
numai 2% din colhoznici, iar la întreprinderile gospodãriei comunale 5%.

S-a luat în considerare problema eficienþei antrenãrii lucrãtorilor
agricoli din zonele cu excedent de forþã de muncã, pentru perioadele de vârf
ale companiilor agricole. Analizele sociologice au arãtat cã eficienþa folosirii
acestei forþe de muncã este mult mai scãzutã faþã de cea a lucrãtorilor
permanenþi, aceste probleme putând fi soluþionate prin mecanizarea ºi
automatizarea lucrãrilor agricole, prin aplicarea tot mai largã a principiilor
antreprizei, respectiv a arendei.

Conform cercetãrilor efectuate de Comitetul de Stat pentru Statisticã,
în august 1986 în agricultura republicii au fost antrenaþi 55,6 mii de oameni,
iar în septembrie 37,5 mii de muncitori de la întreprinderi, organizaþii ºi
instituþii.

Pentru aceeaºi perioadã, au fost depistaþi cca 20 mii de muncitori din
colhozuri ºi sovhozuri care nu au lucrat nicio zi pe lunã ºi peste 45 mii de
lucrãtori care au lucrat cel mult 10 zile pe lunã.

În anul 1986 în agricultura Moldovei pentru fiecare 100 hectare teren
agricol se consumau 70 zile-om, indicele variind de la 41 zile-om în zona de
nord, la 111 zile în zona centralã.

De asemenea, în anul 1986, pierderile de timp de muncã la 100
lucrãtori agricoli au fost de 10 ori mai mari decât în industrie, de 6 ori mai
mare decât în construcþii, de 5 ori mai mari decât în transporturi.

Alte aspecte social-economice abordate cu consecvenþã de secþia
sociologicã din cadrul institutului se referã la condiþii de muncã create în



474

colhozurile ºi sovhozurile republicii, de ele depinzând starea de sãnãtate ºi
capacitatea de muncã a lucrãtorilor, gradul satisfacerii nevoilor personale ºi
a societãþii cu produse agroalimentare, nivelul eficienþei muncii, procesele
migraþiei populaþiei sãteºti.

În ultimii 10-15 ani, nivelul mecanizãrii ºi automatizãrii producþiei a
crescut, dar lucrãrile manuale, deseori grele ºi neatrãgãtoare, în condiþii de
climã nefavorabile, deþin în continuare o pondere însemnatã.

Astfel, în 1985, în agricultura Moldovei, 78% din lucrãtorii agricoli
executau lucrãri manuale; în ultimii 5-6 ani ponderea muncii manuale s-a
redus anual cu 0,5%, aceasta reprezentând totuºi de 2,3 ori mai puþin ca în
industria republicii.

Deci ridicarea gradului de mecanizare prin introducerea ºi
generalizarea procesului tehnic, reducerea volumului de muncã manualã
grea ºi puþin atrãgãtoare; permanentizarea cadrelor ºi a colectivelor de
muncã la sate; reducerea migraþiei de la sat cãtre oraº, reprezintã sfera de
probleme grave cu care se confruntã ºi care trebuie rezolvate pentru
agricultura Moldovei.

Reflecþii sociologice despre problemele restructurãrii
din agriculturã

Cercetãtorii de la Academia de ªtiinþe a republicii au efectuat un
sondaj sociologic în raionul Komrat, al cãrui obiectiv l-au constituit
rãspunsurile la o serie de întrebãri foarte importante vizînd problemele
restructurãrii în agricultura Moldovei ca: Ce schimbãri în sferele sociale ºi
de producþie au loc în noile condiþii de gospodãrire? Cum apreciazã propria
participare la restructurare oamenii muncii din agricultura raionului? Ce
frâneazã activitatea oamenilor muncii din aceastã ramurã?

Definindu-ºi atitudinea faþã de restructurare, 47% din cei chestionaþi
au declarat cã susþin acest proces, considerându-l oportun ºi necesar, totuºi
ºi ei menþionând faptul cã în opoziþie cu noile cerinþe ale restructurãrii se
pãstreazã vechile obstacole în planificare ºi în conducere. Referindu-se la
schimbãrile care au avut loc în cursul restructurãrii, oamenii muncii de la
sate au subliniat: s-a redus numãrul încãlcãrilor disciplinei de muncã ºi a
celei tehnologice (46% din cei chestionaþi), a sporit rãspunderea colectivelor
pentru realizarea indicilor de plan, a crescut exigenþa reciprocã, iar salariul
depinde acum într-o mãsurã mai mare de contribuþia personalã a fiecãruia
(39% din cei chestionaþi). A crescut productivitatea muncii ºi calitatea
lucrãrilor, s-au îmbunãtãþit relaþiile în colective.
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Dintre factorii care zãdãrnicesc restructurarea în gospodãrii au fost
menþionaþi: precumpãnirea tehnicii vechi, lipsa de piese de schimb, trecerea
mult încetinitã la mecanizarea complexã a proceselor de producþie (52% din
subiecþii chestionaþi).

Fiecare al treilea subiect a indicat greºelile comise asupra lipsei
spiritului activ de trecere la autogestiune, la antrepriza de brigadã ºi de
familie, asupra imperfecþiunii diferitelor acte normative care frâneazã
dezvoltarea iniþiativei ºi autonomiei, nivelul scãzut de calificare a inginerilor
ºi tehnicienilor ºi a celorlalte cadre care activeazã la sate.

La rezolvarea problemelor restructurãrii sunt antrenate numai 4 din 10
lucrãtori din agriculturã, restul sunt neutri (41%) sau apreciazã negativ
(10%) propria participare la îndeplinirea sarcinilor actuale care stau în faþa
societãþii, explicaþia constând în faptul cã nu au fost create în toate
raioanele condiþiile necesare pentru manifestarea atitudinii personale ºi a
autonomiei unitãþilor.

Se înfãptuieºte încet trecerea la metode economice de conducere
(31%), la dezvoltarea autonomiei ºi iniþiativei (44%).

O atenþie deosebitã a fost acordatã analizei muncii agricultorilor în
condiþiile noilor forme de organizare a muncii – antreprizele de brigadã ºi de
familie.

De menþionat cã 92% au rãspuns cã deja muncesc pe bazã de
hozrasciot.

Un obstacol serios în soluþionarea problemelor sporirii eficienþei
producþiei este subaprecierea factorului uman, volumul mare al muncii
manuale. Dintre alte cauze menþionate de cei anchetaþi: activitatea proastã
a sferei de deservire, construirea în ritmuri nesatisfãcãtoare a obiectivelor
infrastructurii sociale (90%), evidenþa slabã ºi satisfacerea slabã a
intereselor nevoilor oamenilor (40%).

Factorul tehnic nu poate fi studiat izolat de problemele sociale.
Rezultatele sondajului au scos în evidenþã neajunsuri serioase în

organizarea traiului ºi odihna oamenilor de la sat. 84% din subiecþi nu sunt
mulþumiþi de activitatea unitãþilor comerciale, 81% de activitatea
organizaþiilor care aprovizioneazã cu combustibil, 75% au apreciat negativ
activitatea instituþiilor medicale, 61% activitatea întreprinderilor de deservire
socialã. 32% din cei chestionaþi apreciazã negativ nivelul redus al acþiunilor
desfãºurate pentru îndeplinirea cerinþelor ºi nevoilor diferitelor grupuri
sociale de lucrãtori, în special ale tineretului ºi femeilor.

Dintre alte probleme stringente au fost: construirea grãdiniþelor ºi
creºelor (76%), drumurilor (39%), ºcolilor (38%), centrelor comerciale
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(24%), obiectivelor pentru satisfacerea nevoilor de trai (23%), bãilor,
cluburilor, bibliotecilor, iar 2/3 din locuitorii de la sate au nevoie de ajutor
pentru repararea sau construirea locuinþelor.

Retribuirea muncii în funcþie de venitul global

Cercetãrile întreprinse în diferite regiuni ale R.S.S. Moldoveneascã au
arãtat cã ºi în cazul gospodãriilor puternice numai 32% din lucrãtorii agricoli
participã din plin la activitãþile specifice agriculturii, pentru restul activitatea
implicãrii în producþia socialã fiind necorespunzãtoare. Pentru folosirea ºi
retribuirea mai eficientã a forþei de muncã, din anul 1987 în toate
gospodãriile raionului Briceni s-a trecut la plata muncii în funcþie de venitul
global, nefiind întâmplãtoare rezultatele obþinute la diferite culturi ºi specii
de animale: 4.561 l lapte/vacã furajatã, 38,9 q de cereale de grupa I, 53,3 q
la porumb, 15,1 q de soia, 26,2 q de floarea-soarelui.

Sistemul anterior aplicat în colectivele cu anteprizã din republicã – în
funcþie de volumul producþiei realizate – nu era strâns legat de cheltuieli, ca
cel actual, care este în funcþie de venitul global.

În toate contractele este prevãzut ca administraþia sã aprovizioneze
brigãzile cu toate cele necesare activitãþii productive.

Calculele necesare trecerii la noul sistem de platã a muncii trebuie sã
porneascã de la fiºele tehnologice, ºi nu de la rezultatele pe 3-5 ani
precedenþi.

La folosirea forþei de muncã suplimentarã în perioadele de vârf,
acesteia i se acordã nu 30%, ci 100% câºtig, plus plata suplimentarã pentru
cele câteva sãptãmâni lucrate în unitate. În prezent sunt folosite douã
sisteme de platã a muncii: unul pentru colhozuri, altul pentru personalul
administrativ ºi de conducere. Plata suplimentarã pentru specialiºti depinde
de venitul global în ansamblu pe culturi.

O datã cu aplicarea noului sistem de platã a muncii se deschide
perspectiva trecerii tuturor gospodãriilor la recuperarea cheltuielilor ºi
autofinanþare. Plata muncii în funcþie de venitul global deschide sau, din
contrã, închide calea spre construcþia social-culturalã.

În momentul de faþã s-a înþeles în republicã cum pot fi asigurate
venituri mai mari, cum pot fi reduse cheltuielile, în ce constau succesele sau
eºecurile din agriculturã, pornindu-se de la nevoile vitale ale oamenilor.

În producþie trebuie sã funcþioneze în permanenþã un mecanism
economic eficient. Este necesarã o atitudine creatoare, o perfecþionare
continuã, schimbãri permanente.
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Se dispune de o teorie în sensul plãþii muncii dupã venitul global, dar
ea trebuie susþinutã de practicã. În gospodãria individualã auxiliarã,
veniturile ºi cheltuielile se aflã în concordanþã, în cadrul ei sunt contabilizaþi
numai banii câºtigaþi, la fel trebuind sã se procedeze ºi în producþia socialã.

Trebuie organizat un sistem autoreglabil, eficient prin esenþa sa,
confirmându-se în activitatea practicã faptul cã plata muncii în funcþie de
venitul global reprezintã pasul hotãrâtor spre crearea unei asemenea stãri.

Plata în naturã – un important stimulent al muncii eficiente

În afarã de antrepriza colectivã ºi plata muncii în funcþie de venitul
global, s-a utilizat cu succes ºi sistemul de platã în naturã, spre
exemplificare în colhoz.

Datoritã aplicãrii sistemului, s-a atenuat reducerea resurselor de forþã
de muncã, a fost creat un fond de produse în naturã, garantat.

Preþurile pentru produsele agroalimentare vândute colhozurilor
variazã în limitele preþurilor de achiziþie de stat.

Condiþiile retribuirii în naturã au fost elaborate în corespondenþã cu
anumite profesii ºi ramuri ale producþiei.

Mãrimea plãþii depinde de doi indici realizaþi: îndeplinirea numãrului
de norme ºi a planului de realizare a producþiei la calitatea planificatã.

La mecanizatori – 5 kg cereale pentru fiecare normã lucratã dacã au
îndeplinit planul, dacã nu câte 3 kg, nu mai mult de 1.500 kg. Pentru
participanþii la lucrãri grele – 10kg.

Pentru zootehnie:
− pânã la 4.500 l lapte – 2kg;
− 4.501-4.800 – 2,5 kg;
− 4.801-5.000 – 3,0 kg;
− 5.001-5.200 – 3,5 kg;
− 5.201-5.500 – 4,0 kg;
− peste 5.501 – 4,5 kg.
În acest caz, nivelul plãþii în naturã prevãzut pentru cantitatea de lapte

muls este corectat în funcþie de procentul de grãsime.
Dacã procentul ajunge la 3,5%, se pãstreazã întreg nivelul plãþii în

naturã.
Dacã este sub, se calculeazã dupã urmãtoarea scarã:
− 3,41 – 3,49% - 80% din cereale;
− 3,31 – 3,40% - 70% din cereale;
− 3,21 – 3,30% - 60% din cereale;
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− 3,11 – 3,20% - numai 50% din cereale.
Îngrijitorii de viþei sunt plãtiþi în funcþie de indicatorul spor mediu zilnic

de greutate:
− pânã la 500 g – 1,5 kg;
− 501-600g – 2,0 kg;
− 601-700g – 2,5 kg;
− peste 701 g – 3,0 kg.
Celorlalte categorii (îngrijitori de animale, conducãtori atelaje, lãcãtuº,

cioban), dacã planul este îndeplinit, li se repartizeazã câte 2 kg de cereale
pentru norma lucratã, în caz de neîndeplinire 1,5 kg, iar la depãºire 2,5 kg.

Lucrãtorii din zootehnie primesc plata în naturã numai cu condiþia
îndeplinirii minimului de zile-om lucrate:

− mulgãtoarele – 240 zile/om;
− ceilalþi lucrãtori – 270 zile/om.
Lucrãtorilor din baza furajerã li se atribuie câte 200 g de grâu la rubla

câºtigatã în cazul îndeplinirii planului ºi câte 400 g la rubla câºtigatã în
cazul depãºirii planului.

PROPUNERI

Acordul cadru încheiat sã fie generalizat atât în relaþiile IEA cu
institute de profil din alte þãri, cât ºi pentru alte institute din cadrul INCE.

Acest acord cuprinde:
− schimbarea periodicã de publicaþii între institutele de profil din est-

vest;
− pãrþile interesate sã-ºi transmitã anual informãri conþinând sinteza

rezultatelor obþinute ºi transmiterea operaþionalã a unor rezultate
de interes imediat;

− delegarea specialiºtilor pentru realizarea întâlnirilor comune de
lucru sã se efectueze prin reciprocitate ºi alternanþã anualã;

− deplasãrile sã se facã în condiþii de schimb nevalutar ºi sã se
prevadã în bugetul institutului (plan de cercetare) anumite cantitãþi
de valutã pentru situaþiile când se impune folosirea acestora.

În programele de cercetare elaborate în institutele ce-ºi propun
colaborarea sã se accentueze aspectele privind dezvoltarea agriculturii în
þara respectivã, analiza diferitelor forme de proprietate, mecanismul
economic, forþa de muncã, probleme sociale, informatizarea producþiei
agricole, dezvoltarea ºtiinþelor economice etc.
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Institutul de Economie Agrarã va conlucra strâns cu celelalte institute
de cercetare din cadrul Institutului Naþional, cu institutele din reþeaua ASAS
ºi a Ministerului Agriculturii, care la rândul lor vor avea colaborãri externe
pentru aprofundarea cercetãrilor din diferite domenii pentru evitarea
situaþiilor de paralelism.

Estimãm faptul cã acordurile directe încheiate între institutele de profil
din diferite þãri vor accelera procesele de schimb de informaþii, contribuind la
o formã eficientã de diviziune a muncii ºi de beneficiu reciproc al rezultatelor
cercetãrii.

Se are în vedere elaborarea de propuneri ºi recomandãri în domenii
ce vizeazã interesul partenerilor la acord, rezultatele urmând a fi propuse
spre generalizare în agricultura ambelor þãri.



INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALÃ

REGIMUL INVESTIÞIILOR EXTERNE
ªI AL SOCIETÃÞILOR CU PARTICIPARE STRÃINÃ

LA CAPITAL ÎN INDONEZIA, ISRAEL ªI KENIA

Ioana FEIER

Indonezia, Israel ºi Kenia, þãri ale cãror regimuri privind investiþiile
externe de capital le vom analiza pentru a evidenþia caracteristicile lor cele
mai importante, diferã atât ca amplasare geograficã în lume (Asia de Sud-
Est, Orientul Mijlociu ºi Africa), cât ºi ca nivel al dezvoltãrii economice.
Douã dintre cele trei þãri analizate, Indonezia ºi Kenia, sunt þãri în curs de
dezvoltare, cea de-a treia, Israelul, face parte din rândul þãrilor dezvoltate.
Din punct de vedere economic, cele douã þãri se aflã într-o extremã, Israelul
în cealaltã extremã, dar vom vedea cã, privite prin prisma regimurilor
investiþiilor externe de capital adoptate, se evidenþiazã, între extremele care
vor caracteriza aceste regimuri, ºi un exemplu intermediar. Deci douã þãri în
curs de dezvoltare, o þarã capitalistã dezvoltatã ºi trei tipuri de regimuri ale
investiþiilor strãine de capital: un regim restrictiv adoptat de una din cele
douã þãri în curs de dezvoltare (Indonezia), un regim flexibil pornit pe calea
liberalizãrii tuturor reglementãrilor (Kenia) ºi un regim liberal al investiþiilor
externe de capital (Israel).

1. Regimul investiþiilor strãine de capital, cum reiese din exemplul celor
trei þãri analizate (Indonezia, Israel, Kenia), este influenþat într-o mãsurã
majorã de o serie de factori importanþi, între care nivelul de dezvoltare
economicã atins ºi, implicit, de competitivitate a unitãþilor economice
din diferite sfere de activitate, opþiunile de politicã economicã º.a.
Adoptarea unui regim liberal deschis al legislaþiei investiþiilor strãine
de capital este o consecinþã directã a unui nivel ridicat de dezvoltare,
ca în cazul Israelului. Aceastã þarã, spre deosebire de celelalte douã
þãri analizate, a atins un nivel al dezvoltãrii economiei naþionale care
nu poate fi pus în dificultate de influenþa capitalurilor strãine. În
schimb, politica de protejare a structurilor industriale autohtone, a
cãror competitivitate internaþionalã este extrem de redusã, determinã
o politicã restrictivã privind regimul investiþiilor strãine, un exemplu
concludent fiind, între þãrile analizate, acela al Indoneziei.



481

În acelaºi timp existã ºi cazul (specific unor þãri africane) când
structurile industriale iniþiale aproape inexistente determinã ca regimul
investiþiilor strãine sã fie foarte liberal, tocmai pentru a stimula procesul de
industrializare a þãrii (cazul Kenyei).

2. Un rol determinant în ceea ce priveºte tipul regimului investiþiilor
strãine de capital adoptat în þãrile analizate îl are ºi opþiunea în
politica economicã, atitudinea faþã de sectorul particular, precum ºi
gradul de influenþã a sectorului de stat în economia acestor þãri (vezi
tabelul 1).
Pentru majoritatea þãrilor în curs de dezvoltare, anii ’80 au însemnat o

opþiune clarã pentru reprivatizare ºi pentru stimularea dezvoltãrii sectorului
particular, care se considerã cã trebuie sã aducã un aport mai mare la
procesul investiþional, la dezvoltarea industrialã ºi la dezvoltarea sectorului
serviciilor. În acest context, regimul investiþiilor strãine a înregistrat o
tendinþã de liberalizare ºi în cazul þãrilor analizate. În acelaºi timp însã,
atragerea capitalului strãin în aceste þãri se face încã selectiv prin orientarea
investiþiilor strãine spre anumite ramuri economice, care au nevoie de acest
capital pentru o dezvoltare competitivã, restricþionând sau chiar interzicând
accesul acestora în ramuri considerate de cea mai mare importanþã pentru
economia naþionalã, pentru menþinerea independenþei economice ºi
deþinerea controlului asupra întregii activitãþi economice.

Un exemplu concludent în acest sens îl constituie Indonezia, care
aplicã restricþii severe asupra investiþiilor strãine, promovând un regim de
puternicã protejare a investiþiilor autohtone.

− Astfel, aceastã þarã, spre deosebire de celelalte þãri analizate,
limiteazã participarea strãinã la capital în cadrul unei investiþii la
numai 49%, iar în unele cazuri chiar la 25%.

− Indonezia aplicã cele mai severe restricþii în ceea ce priveºte accesul
investiþiilor strãine în diferite domenii ale economiei, interzicând chiar
accesul acestora în domenii considerate vitale pentru economia sa.

− Spre deosebire de celelalte douã þãri analizate, aceastã þarã are un
regim foarte sever în ceea ce priveºte angajarea forþei de muncã
strãinã, condiþionând, de regulã, aprobarea permisului de muncã
pentru strãini de îndeplinirea unui anumit plan de instruire a forþei de
muncã autohtone.
Kenia, þarã cu un nivel redus de dezvoltare, în care structurile

industriale interne sunt aproape inexistente, a adoptat un regim al
investiþiilor strãine mai liberal, chiar cu scopul de a impulsiona procesul de
industrializare ºi de a-ºi întãri eforturile proprii de dezvoltare.
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Nivelul ridicat de dezvoltare economicã îi permite Israelului sã adopte
un regim al investiþiilor strãine deosebit de liberal, neîngrãdind posibilitãþile
de participare a investitorilor strãini în niciunul din domeniile economiei
naþionale.

Rolul ºi gradul de influenþã a statului în economia þãrilor analizate, în
ciuda tendinþelor de creºtere a importanþei sectorului particular, se menþine
foarte diferenþiat ca pondere. Astfel, în cazul Indoneziei, sectorul de stat are
un rol mult mai important în economie decât în cazul Kenyei sau al
Israelului ºi de aici ºi caracteristica imprimatã regimului investiþiilor strãine
de capital de a fi mai restrictiv în cazul Indoneziei, tocmai pentru a proteja
sectoarele industriale în care statul este puternic implantat.

3. Strâns legatã de interesul tot mai mare pe care-l aratã toate cele trei
þãri analizate investiþiilor strãine de capital este ºi poziþia acestora în
ceea ce priveºte politica de naþionalizare a investiþiilor private (vezi
tabelul 1).
Prin legile lor referitoare la naþionalizare, cele trei þãri garanteazã în

general nerecurgerea la naþionalizarea niciunei investiþii strãine de capital,
acest lucru creând un mai mare sentiment de siguranþã potenþialilor
investitori. Naþionalizarea nu este însã exclusã în mod categoric, autoritãþile
celor trei þãri analizate obligându-se sã acorde compensaþii în cazul apelãrii
la naþionalizare.

4. Prin analiza regimurilor investiþiilor strãine de capital din þãrile amintite
dorim sã scoatem în evidenþã o serie de elemente de interes în
caracterizarea acestor regimuri: modalitãþile de administrare a
investiþiilor strãine de capital (existenþa sau inexistenþa unor instituþii
legale specializate în administrarea acestor investiþii); modalitãþile
specifice cu privire la acceptarea sau neacceptarea unor oferte ale
investiþiilor strãine de capital pe teritoriul þãrilor analizate; modalitãþile
de reglementare a proprietãþii asupra obiectivelor economice înfiinþate
prin investiþii strãine de capital; modalitãþile de reglementare a
aspectelor financiare ale investiþiilor strãine de capital (în special
repatrierea capitalului, profiturilor ºi regimului fiscal caracteristic);
modalitãþile de reglementare a participãrii forþei de muncã autohtone
la investiþiile de capital strãin, precum ºi prevederile privind pregãtirea
de cadre naþionale.

5. În prezent, toate cele trei þãri analizate promoveazã un climat de
încurajare a investiþiilor strãine de capital, având în vedere faptul cã
acestea sunt însoþite de un transfer sistematic ºi continuu de
tehnologie, de management ºi de ridicare a gradului de calificare a
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forþei de muncã autohtone, mãrind gradul de competitivitate al þãrilor
gazdã în circuitul economic mondial.

I. Modalitãþi specifice de administrare a investiþiilor strãine
directe de capital

Ca regulã generalã, administrarea investiþiilor strãine de capital se
realizeazã fie conform aceluiaºi regim, fie conform unui regim separat de cel
aplicat investiþiilor de capital autohtone (vezi tabelul 2).

1. În toate cele trei þãri analizate, nu existã instituþii separate pentru
aprobarea ºi pentru înregistrarea investiþiilor separate de cele care
aprobã din partea statului investiþiile de capital, indiferent dacã
acestea sunt strãine sau autohtone. Pânã nu demult, Indonezia avea
un regim foarte sever al reglementãrilor legale cu privire la aprobarea
ºi înregistrarea investiþiilor strãine de capital, ridicând o serie de
bariere birocratice în calea acestora, fapt care determina, de cele mai
multe ori, ca întreprinzãtorii strãini sã renunþe la proiectele respective.
În prezent, Indonezia a luat mãsuri de simplificare a procesului de
aprobare ºi înregistrare a noilor investiþii, aceastã activitate fiind
desfãºuratã numai de o singurã instituþie, care aplicã acelaºi regim
legal atât investiþiilor interne, cât ºi celor strãine. De acelaºi tratament
egal cu investitorii autohtoni se bucurã ºi investiþiile strãine efectuate
în Israel ºi Kenia.

2. În ceea ce priveºte procedurile specifice prin care investiþiile strãine
sunt aprobate ºi înregistrate, sunt de precizat urmãtoarele:
− în toate cele trei þãri analizate, examinarea fezabilitãþii ºi oportunitãþii

realizãrii investiþiilor strãine în momentul stabilirii acestora, adicã în
momentul înfiinþãrii unor societãþi cu capital strãin;

− realizarea investiþiilor strãine în toate cele trei state analizate este
precedatã ºi condiþionatã de analiza cererilor pentru acordarea de
stimulente pentru realizarea unor asemenea investiþii strãine
(stimulente care pot lua forme cu caracter fiscal, financiar privind
repatrierea veniturilor, a profiturilor ºi a capitalului etc.);

− în Israel, datoritã unui interes deosebit al statului pentru
asigurarea, prin intermediul investiþiilor strãine, a unui transfer de
tehnologie, reglementãrile în vigoare prevãd ca, în timpul
examinãrii cererilor pentru realizarea unor investiþii strãine, sã se
garanteze de cãtre investitorul potenþial realizarea unui transfer de
tehnologie.
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II. Modalitãþi de analizã a investiþiilor strãine ºi acordarea
de stimulente

1. În acceptarea ºi stimularea investiþiilor strãine, reglementãrile din
þãrile analizate prevãd respectarea unor criterii specifice, dictate de
prioritãþile economice ºi sociale conform obiectivelor lor de dezvoltare,
cu excepþia cã în Kenia nu existã reglementãri legale exprese în acest
sens. Cele câteva forme de stimulente pe care le acordã aceastã þarã
investitorilor strãini sunt aprobate prin analizã caz cu caz a cererilor
pentru aceste stimulente, nefiind practic reglementat prin lege niciun
criteriu specific pentru aceste aprobãri, în practicã operând criterii ad-
hoc, stabilite în funcþie de caz.

2. Vom prezenta în continuare principalele criterii avute în vederea în
þãrile analizate pentru acordarea de stimulente investitorilor strãini
(vezi tabelul 3).
a) Mãsura în care investiþiile strãine de capital contribuie la

diversificarea ºi promovarea exporturilor constituie unul dintre cele
mai frecvent utilizate criterii de acceptare sau încurajare a
investiþiilor strãine (Israel ºi Kenia).

Aplicarea acestui criteriu are în vedere politica acestor þãri de
dezvoltare multilateralã a economiei lor, în vederea depãºirii stãrii de
dezvoltare unilateralã. În acest caz, investiþiile externe vizeazã potenþarea
resurselor interne pe baza promovãrii exporturilor de noi produse prelucrate,
rezultate din realizarea unei producþii interne din care o parte sã se îndrepte
la export. Se obþine astfel o diversificare a structurii exporturilor, care
asigurã ºi obþinerea de venituri suplimentare valutare, menite sã
compenseze transferurile implicate de acceptarea investiþiilor strãine la
capital. În mod concret, Israelul va aproba, de exemplu, acele cereri de
acordare a stimulentelor care vor condiþiona exportul a peste 35% din
producþia unei noi întreprinderi din zona A, zonã cu cel mai scãzut nivel de
dezvoltare, 40% din producþia unei noi întreprinderi din zona B ºi 65% din
producþia celei situate în zona C.

b) Un alt criteriu important în acceptarea sau încurajarea investiþiilor
strãine de capital în þãrile analizate îl reprezintã ameliorarea
situaþiei balanþelor de plãþi externe (Indonezia ºi Israel). Astfel,
prezintã interes în special acele investiþii care asigurã o producþie
menitã sã acopere o bunã parte din necesarul de import
(reducându-se astfel cheltuielile valutare de import), precum ºi cele
capabile sã asigure o producþie competitivã la export, deci
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generatoare de devize, din care sã se acopere eventualele
cheltuieli de import necesare.

c) Un criteriu de mare interes atât în acceptarea, cât ºi în stimularea
unor investiþii în toate cele trei þãri analizate îl reprezintã contribuþia
la dezvoltarea regionalã, dezvoltarea regiunilor rãmase în urmã din
punct de vedere economic ºi social. Indonezia ºi Kenia, þãri cu
nivel redus de dezvoltare, au o structurã economicã asimetricã,
caracterizatã prin existenþa doar a câtorva ramuri economice
dezvoltate, acestea fiind amplasate, de regulã, în anumite regiuni
ale þãrii. Pentru dezvoltarea celorlalte regiuni, dezvoltare care
necesitã eforturi financiare, umane, tehnologice etc. ridicate, este
necesarã recurgerea la investiþii strãine, deoarece eforturile proprii
nu sunt suficiente. Israelul, o þarã dezvoltatã economic, acordã ºi
ea importanþã unor zone slab dezvoltate de pe teritoriul sãu,
propunîndu-ºi dezvoltarea acestora în special prin atragerea
investiþiilor strãine de capital. Astfel, în scopul diferenþierii gradului
de stimulare a investiþiilor în anumite regiuni, s-au stabilit trei zone
de dezvoltare (A, B ºi C), de mare interes fiind zona A, în care
prioritare sunt regiunile Galileea ºi Negev ºi pentru care se acordã
întreprinzãtorilor externi cele mai atractive stimulente.

d) Toate þãrile analizate sunt interesate în acceptarea investiþiilor
strãine care sã contribuie la pregãtirea ºi utilizarea forþei de muncã
locale. În general, perfecþionarea gradului de calificare a forþei de
muncã constituie nu numai un criteriu important pentru acordarea
de stimulente în favoarea realizãrii investiþiilor strãine de capital –
cum este cazul multor þãri în curs de dezvoltare din toatã lumea –,
ci ea reprezintã o condiþie distinctã a însãºi acceptãrii acestor
investiþii.

3. În afara acestor criterii cel mai frecvent folosite în vederea aprobãrii
investiþiilor strãine ºi a acordãrii de stimulente, legislaþiile þãrilor
analizate prevãd ºi o serie de alte criterii, precum:
− contribuþia la dezvoltarea economiei naþionale ºi concordanþa cu

prevederile planurilor de dezvoltare economico-socialã (Indonezia);
− utilizarea resurselor locale sau crearea de valoare adãugatã pe

plan local (Indonezia);
− crearea de societãþi mixte locale;
− sprijinirea firmelor locale (Indonezia);
− transferul de tehnologie/de cunoºtinþe moderne, de tehnologie

avansatã (Israel);



486

− substituirea importurilor (Israel);
− investiþii în agriculturã (Kenia);
− investiþii în activitãþi de turism (Kenia).

III. Tipuri de societãþi cu participare strãinã la capital

Reglementãrile specifice în vigoare în þãrile analizate prevãd posibili-
tatea constituirii pe teritoriul lor a unei singure forme de societate comercialã
cu participarea capitalului strãin, ºi anume cea a societãþii cu rãspunere
limitatã.

Redãm mai jos (tabelul 4) detaliile cu privire la prevederile de
înfiinþare a unei societãþi, cu privire la cerinþele referitoare la capital, membri
fondatori ºi acþionari, conducerea societãþii, precum ºi controlul activitãþii
societãþii.

Tabelul 4

1. Categorii de societãþi

Indonezia Societate cu rãspundere limitatã (SRL)
Perseroan Terbatas (PT)X)

Israel Societate cu rãspundere limitatã
- de stat
- privatã

Kenia Societate cu rãspundere limitatã
- de stat
- privatã

2. Prevederi cu privire la capitalul societãþilor

Indonezia a) Pentru SRL obiºnuitã nu se specificã un minimum de capital.
Capitalul convenit trebuie sã fie subscris în proporþie de 20%,
iar 10% din aceste subscrieri sã fie achitate imediat. Achitarea
capitalului rãmas se face conform reglementãrilor stipulate în
actul de constituire al societãþii. Perioada de timp în care
trebuie achitat capitalul variazã în funcþie de natura proiectului
de investiþie: de la 1 la 3 ani este perioada în care se achitã
subscrierile iniþiale, iar 10 ani perioada maximã în care se
achitã partea de capital rãmasã.

                                                          
X) PT este o formã specificã de SRL, cel mai des uzitatã de investitorii autohtoni, fiind

reglementatã de Legea investiþiilor din 1967.
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b) Pentru PT, capitalul trebuie sã fie cel puþin 500.000 dolari, plãtit
în întregime în 2 ani de la data constituirii societãþii. Cel puþin
51% din acþiunile societãþii trebuie sã fie transferate
personalului autohton într-o perioadã de 10 ani de la înfiinþarea
societãþii. Excepþie fac numai proiectele de investiþii destinate
100% activitãþii comerciale. PT îºi începe activitatea cu o
participaþie autohtonã la capital de cel puþin 20%, din care 10%
trebuie sã fie achitatã imediat.

Israel Nu se cere o valoare minimã sau maximã. Ambele forme de socie-
tãþi (de stat ºi privatã) pot participa la capital ºi cu bunuri ºi servicii
a cãror valoare va fi stabilitã dupã normele legale în vigoare.

Kenia Pentru ambele forme de societãþi nu existã un nivel minim de
participare a investitorilor locali, însã, dacã deficitul comercial al
societãþii respective va creºte, aceasta va fi obligatã sã mãreascã
cota de participare a întreprinzãtorilor autohtoni.

3. Membri fondatori, acþionari

Indonezia Pentru ambele forme de societãþi (SRL obiºnuitã sau PT) sunt
necesari minimum doi membri, amândoi putând fi strãini.

Israel Pentru SRL privatã este nevoie de minimum doi sau maximum 50
de membri fondatori sau acþionari.
Pentru SRL de stat este necesar un numãr de ºapte membri
fondatori, nefiind specificat ºi numãrul maxim

Kenia Pentru SRL privatã: minimum doi membri ºi maximum 50, fãrã
limite privind naþionalitatea sau reºedinþa.
Pentru SRL de stat: minimum ºapte membri, fãrã limite privind
naþionalitatea sau reºedinþa.

4. Conducerea societãþilor

Indonezia Nu existã reglementãri speciale pentru niciuna din cele douã
forme de societãþi. Excepþie fac societãþile petroliere care trebuie
sã aibã la conducere neapãrat un director local.

Israel Pentru SRL privatã nu se prevede un numãr minim de directori
sau reglementãri speciale cu privire la naþionalitate sau reºedinþã.
Pentru SRL de stat se prevede un numãr minim de doi directori,
fãrã limite privind naþionalitatea sau reºedinþa.

Kenia Pentru SRL privatã: minimum un director, fãrã restricþie privind
naþionalitatea sau reºedinþa.
Pentru SRL de stat: minimum doi directori, fãrã limite privind
naþionalitatea sau reºedinþa.
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5. Controlul asupra activitãþii societãþilor

Indonezia Pentru ambele forme de societãþi, acþionarii reprezentând
majoritatea cu drept de vot trebuie sã fie prezenþi la adunarea
generalã þinutã la sfârºitul anului; deciziile se iau cu majoritatea
voturilor prezente.

Israel Reglementãrile sunt valabile pentru ambele forme de societãþi: o
minoritate de peste 25% din membrii societãþii poate sã stopeze
deciziile de importanþã majorã, creºterea pãrþilor de capital,
schimbãrile statutare ºi operaþiunile de lichidare.
Alegerea membrilor în comitetul de conducere se face de obicei
pe bazã de vot cu majoritate simplã (peste 50%) a participanþilor.
La ºedinþele generale, trebuie sã fie prezenþi cel puþin doi acþionari
(sau sã fie reprezentaþi de împuterniciþi), în afarã de cazul când
sunt stipulate alte reguli statutare.

Kenia Pentru ambele forme de societãþi, deciziile speciale se iau pe baza
a 75% din majoritatea voturilor acþionarilor prezenþi la adunare.
Directorii pot fi înlocuiþi prin majoritatea simplã de voturi.

IV. Modalitãþi de reglementare a proprietãþii
în cadrul societãþilor înfiinþate pe baza investiþiilor
strãine de capital ºi reglementarea controlului
administrativ asupra investiþiilor

Reglementãrile naþionale existente în cele trei þãri analizate cuprind
prevederi privind mãsura în care capitalul strãin poate contribui la formarea
capitalului unei societãþi.

1. În legislaþia Indoneziei se gãsesc prevederi exprese privind proporþia
în care capitalul strãin poate participa la constituirea capitalului unei
societãþi pe teritoriul naþional (tabelul 5). Astfel, participarea localã la
proprietate este prevãzutã în mod expres la 51%, ceea ce înseamnã
cã legea prevede cã majoritatea trebuie sã o deþinã participarea
localã, capitalul local. Existã, de asemenea, prevederi privind
controlul administrativ din partea partenerului local la societatea
înfiinþatã cu participarea investiþiilor strãine, precum ºi o serie de
reglementãri specifice privind condiþiile de realizare a fuziunilor.

2. Israelul ºi Kenia nu îngrãdesc participarea strãinã la capitalul local,
ceea ce înseamnã cã, practic, participarea capitalului strãin în
formarea capitalului unei societãþi poate fi ºi majoritarã ºi chiar
integralã. Acest fapt face ca interesul întreprinzãtorilor strãini sã
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creascã pentru investiþii în aceste þãri, acestea din urmã înregistrând
în ultimul timp succese notabile în planul investiþiilor, precum ºi al
realizãrilor economice globale.

V. Prevederi privind sectoarele economice în care nu se pot
face investiþii strãine sau se pot realiza asemenea investiþii
numai în anumite condiþii restrictive

În funcþie de gradul de deschidere ºi liberalizare a regimului
investiþiilor strãine de capital din þãrile analizate, accesul investitorilor strãini
în toate domeniile economiei naþionale poate fi liber, prohibit ºi/sau
restricþionat pentru o serie de domenii (vezi tabelul 6).

1. Israelul se deosebeºte net de celelalte douã þãri analizate, având
deschise practic toate sectoarele economice investiþiilor strãine de
capital, neridicând nicio barierã în calea acestora. Eficienþa acestui
regim liber de acceptare a investiþiilor strãine se reflectã, de altfel, în
rezultatele economice deosebite realizate în urma atragerii de resurse
externe de capital în þarã, pe canale ºi în scopuri orientate cãtre
dezvoltarea economicã a þãrii.

2. Dintre þãrile analizate, Indonezia are una din cele mai restrictive
legislaþii în privinþa sectoarelor admise investiþiilor strãine, aceastã
þarã interzicând total accesul acestora în unele domenii economice
(cele ce þin de apãrarea naþionalã) sau aplicând restricþii la
majoritatea sectoarelor în care sunt permise investiþiile strãine. O
situaþie asemãnãtoare în acest sens existã ºi în Kenia, aceastã þarã
propunându-ºi ºi pentru viitor o politicã mai flexibilã decât Indonezia
în domeniul reglementãrilor legale de acceptare a investiþiilor strãine
pe teritoriul sãu.

VI. Reglementãri privind repatrierea capitalului ale profiturilor
ºi taxelor

1. O problemã pe care o reglementeazã legislaþiile în vigoare în þãrile
analizate, cu privire la aspectele financiare ale investitorilor strãini, o
reprezintã repatrierea capitalului, precum ºi condiþiile efective ale
acestor transferuri (vezi tabelul 7). În cazul celor trei þãri analizate,
aceste aspecte financiar-valutare privind activitãþile de investiþii, nu
sunt specificate în mod expres în legislaþiile lor, ele trebuind sã fie
stabilite iniþial prin negocierile dintre pãrþi. Astfel, toate aceste þãri
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permit repatrierea capitalului investit atunci când interesele o cer.
Operaþiunea se va desfãºura prin intermediul unei bãnci, convenite
iniþial, care va face întâi o serie de verificãri cu privire la achitarea
tuturor taxelor impuse de aceastã operaþiune ºi va dispune apoi
repatrierea capitalului, de obicei în valoare netã. Tot iniþial se
stabileºte ºi valuta în care sã se facã aceastã remitere, care de obicei
se face la nivelul cursului de schimb, de regulã, din perioada remiterii.
Singura care impune limite în calea repatrierii capitalului strãin investit
este Indonezia care nu admite acest lucru pe perioada când
investitorii strãini se bucurã de stimulente.

2. În ceea ce priveºte transferul veniturilor ºi al dividendelor, precum ºi a
dobânzilor, redevenþelor ºi taxelor, legislaþia tuturor celor trei þãri
prevede aceleaºi reglementãri ca ºi pentru repatrierea capitalului, în
general aceastã acþiune neavând nicio restricþie (vezi tabelul 7).

VII. Prevederi privind folosirea forþei de muncã autohtone
ºi pregãtirea cadrelor naþionale

În þãrile în curs de dezvoltare, legislaþiile de profil prevãd, de obicei,
douã tipuri de reglementãri privind regimul forþei de muncã, respectiv
cerinþele privind utilizarea forþei de muncã ºi cele privind pregãtirea cadrelor
(vezi tabelul 8).

1. În cazul celor trei þãri analizate, cerinþele privind utilizarea forþei de
muncã, respectiv administrarea generalã a acesteia, regimul
personalului de conducere ºi administrativ-tehnic, administraþia
financiarã a forþei de muncã ºi regimul forþei de muncã de execuþie
(muncitori calificaþi ºi necalificaþi) sunt negociate la înfiinþarea
societãþilor care iau naºtere prin investiþii strãine de capital.

2. Atât Indonezia, cât ºi Kenia se confruntã cu o disponibilitate destul
de mare de forþã de muncã necalificatã ºi semicalificatã, fapt ce a
determinat factorii de decizie din cele douã þãri sã ia mãsuri de
reorganizare a sistemului educaþional, în vederea creºterii gradului de
instruire a forþei de muncã. Pe de altã parte, ca urmare a tendinþei
generale înregistrate pe plan mondial de creºtere a ratei ºomajului, ºi
aceste þãri s-au confruntat cu efectele aspre ale acestui fenomen.
Astfel, Indonezia, care oricum avea un regim destul de rigid în
privinþa angajãrii forþei de muncã strãine, a ridicat noi bariere, forþa de
muncã strãinã obþinând cu greu permisul de angajare pe teritoriul
acestei þãri.
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3. De asemenea, Kenia, confruntatã tot mai mult cu problema ºoma-
jului, a determinat guvernul sã creascã presiunea asupra firmelor
private, în sensul indigenizãrii personalului angajat. Ca urmare, forþa
de muncã strãinã, care pânã nu demult obþinea relativ uºor permisul
de muncã pe teritoriul acestei þãri, se confruntã în prezent cu un regim
destul de restrictiv în privinþa aprobãrii acestor permise. Chiar ºi
personalul de conducere care nu poate fi înlocuit cu forþa de muncã
autohtonã, precum ºi personalul de consultanþã industrialã obþin cu
greu aceste permise. Procesul de indigenizare a început în Kenia în
1985, urmãrindu-se în special prin acest proces reducerea consu-
mului valutar, plata personalului strãin fiind fãcutã în acest fel.

4. Începând cu 1985, ºi Israelul s-a confruntat cu efectele negative ale
creºterii ratei ºomajului, însã, având un nivel de dezvoltare destul de
ridicat, nu a introdus limite în calea posibilitãþilor de angajare a forþei
de muncã strãinã. Israelul permite angajarea acesteia atât în funcþii
de conducere, cât ºi tehnice, dar personalul muncitor trebuie sã
obþinã un permis din partea Ministerului Muncii, în special pentru
funcþiile care nu pot fi ocupate de forþa de muncã autohtonã.

5. În ceea ce priveºte reglementãrile exprese privind pregãtirea cadrelor
autohtone, toate cele trei þãri au prevederi exprese în acest sens.
Indonezia, confruntatã cel mai tare cu fenomenul forþei de muncã
autohtone necalificate, a gãsit ca eficientã elaborarea în cadrul
negocierilor cu partenerii strãini a unui plan de calificare sau
recalificare a forþei de muncã autohtone. Astfel, fiecare firmã strãinã
este obligatã sã accepte un anumit contingent (negociat) de forþã de
muncã localã în vederea calificãrii, aceastã activitate derulându-se,
de obicei, atât pe plan local, cât ºi în strãinãtate. De fapt, permisele
de muncã pentru forþa de muncã strãinã pe care firma doreºte sã o
angajeze se aprobã în funcþie de îndeplinirea acestui plan de
calificare a forþei de muncã autohtone.

6. Kenia, pentru a da eficienþã cât mai mare activitãþii de instruire a
forþei de muncã autohtone, în special a personalului tehnic ºi de
conducere, a acordat o serie de facilitãþi la nivelul fiecãrei întreprinderi
interesate. De asemenea, a iniþiat niºte cursuri intensive de calificare
a unor cadre tehnice industriale care sunt susþinute financiar, în
principal, de cãtre majoritatea firmelor strãine ce activeazã în aceastã
þarã, prin perceperea unui impozit în acest sens.
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Tabelul 1

Factori economici ºi sociopolitici cu influenþã
asupra regimului investiþiilor externe

Þara Atitudinea faþã de
sectorul privat ºi
intervenþia statu-
lui în economie

Atitudinea faþã de
investiþiile strãine

de capital

Gradul de
influenþã în viaþa

economicã a
sectorului de stat

Politica de
naþionalizare

0 1 2 3 4
Indonezia Cu toate cã, în

general, politica e-
conomicã a aces-
tei þãri respinge
implicit sau expli-
cit economia de
piaþã, guvernul s-a
implicat sau a in-
fluenþat activitatea
competiþionalã.
Astfel, în majorita-
tea sectoarelor e-
conomice, socie-
tãþile de stat con-
cureazã cu cele
private. Statul in-
donezian intervi-
ne, întreþinând ºi
controlând întrea-
ga viaþã economi-
cã a þãrii.

Guvernul indonezian
a adoptat în ultimul
timp o politicã de des-
chidere a investiþiilor
strãine de capital, sin-
gura cale de introdu-
cere a noilor tehnolo-
gii ºi de perfecþionare
a instruirii întreprinzã-
torilor autohtoni. Re-
glementãrile în vigoa-
re la accesul investiþii-
lor strãine în Indone-
zia sunt încã foarte
restrictive, guvernul
protejând investitorii
locali, interzicând sau
limitând participarea
cu capital a firmelor
strãine în majoritatea
sectoarelor economi-
ce. Guvernul aprobã
numai acele investiþii
în care participarea
autohtonã la capital
este de cel puþin
51%, asigurând deci
ºi controlul acþiunilor.

Statul indonezian
deþine controlul în-
tregii activitãþi eco-
nomice, activând în
principal în: indus-
trie, comerþ, trans-
porturi, agriculturã,
finanþe, petrol, mi-
ne, în general în
toate domeniile în-
chise sau limitate
investiþiilor strãine.
În Indonezia existã
cca 215 societãþi de
stat ºi 31 societãþi
mixte în care statul
participã alãturi de
capitalul privat.

Conform regle-
mentãrilor în vi-
goare, guvernul
indonezian ga-
ranteazã cã nu
va naþionaliza
nicio întreprin-
dere strãinã, nu
va revoca niciun
drept de pro-
prietate strãin,
afarã de cazul
când interesele
þãrii o cer. Dacã
se va produce
totuºi acest fe-
nomen, guver-
nul se obligã sã
acorde compen-
saþie în confor-
mitate cu princi-
piile de drept in-
ternaþional.

Israel Majoritatea parti-
delor politice favo-
rizeazã politica de
piaþã, totuºi existã
încã o serie de
bariere, de obicei
de ordin birocra-
tic, în calea aces-
teia. Cu toatã im-
plicarea masivã a
statului în viaþa e-
conomicã, în ulti-
mul timp se face

Politica israelianã nu
pune practic nicio ba-
rierã în calea investi-
þiilor strãine de capital,
lãsând deschise aces-
tora toate domeniile
economice. Statul fa-
vorizeazã însã unele
investiþii care asigurã
transferul de tehnolo-
gie ºi creºterea ºi di-
versificarea exportu-
lui, acordând o serie

Sectorul de stat are
încã un rol impor-
tant în economie,
concentrându-se în
special în sectorul
industrial ºi în infra-
structurã. În pre-
zent guvernul a ho-
tãrât sã privatizeze
un numãr mare de
societãþi de stat,
puse atât la dispo-
ziþia investitorilor au-

În Israel nu e-
xistã niciun pe-
ricol de naþiona-
lizare a societã-
þilor strãine de
capital. Autori-
tãþile israeliene
au interes în în-
curajarea inves-
tiþiilor strãine,
fiind gata sã în-
tãreascã siste-
mul de acorda-



493

Þara Atitudinea faþã de
sectorul privat ºi
intervenþia statu-
lui în economie

Atitudinea faþã de
investiþiile strãine

de capital

Gradul de
influenþã în viaþa

economicã a
sectorului de stat

Politica de
naþionalizare

0 1 2 3 4
simþitã o tendinþã
accentuatã de pri-
vatizare a între-
prinderilor de stat.

de stimulente. tohtoni, cât ºi a ce-
lor strãini. Se are în
vedere ca aceste
societãþi sã scoatã
la vânzare o pãtri-
me sau o treime din
acþiunile sale pentru
public, în cadrul bur-
selor. În acest fel,
societãþile interesate
vor putea sã-ºi
strângã capitalul ne-
cesar activitãþii lor.

re a stimulente-
lor pentru aces-
te investiþii. Se
apreciazã cã nu
existã niciun pe-
ricol ca aceastã
politicã sã se
schimbe în vii-
tor.

Kenia Kenia se orien-
teazã în prezent
spre o economie
liberã de piaþã, în-
curajând investiþii-
le strãine de capi-
tal, încercând sã
reducã treptat in-
tervenþia statului
în economie. Gu-
vernul kenian în-
cearcã sã scoatã
din producþie în-
treprinderile indus-
triale neeficiente,
care pânã nu de-
mult erau destina-
te sã asigure sub-
stituirea produse-
lor de bazã prelu-
crate din import.

Cu toate cã mai pãs-
treazã încã un anumit
grad de protecþie a
investiþiilor autohtone,
guvernul kenian a in-
trodus o serie de re-
glementãri pentru a-
cordarea unor stimu-
lente de încurajare a
investiþiilor strãine. In-
vestiþiile strãine de
capital sunt admise în
Kenia sub forma par-
ticipãrii la capital ºi
asistenþã atât în ca-
drul agenþiilor private,
cât ºi a celor de stat,
noua politicã a inves-
tiþiilor orientându-se
mai mult spre sectorul
privat, reducând trep-
tat importanþa secto-
rului de stat.

Statul kenian este
încã destul de bine
ancorat în viaþa e-
conomicã a þãrii,
apãrând în principal
interesele politicii
guvernamentale ºi
mai puþin pe cele
comerciale ale fir-
melor cu care cola-
boreazã în cadrul
unor societãþi mix-
te. Întreprinderile
propriu-zise de stat
cuprind în exclusivi-
tate sectoarele utili-
tare ºi infrastructu-
ra. În ultimul timp,
societãþile mixte de
stat au ridicat pro-
bleme în buna lor
funcþionare, înregis-
trând în general
mari pierderi finan-
ciare. În acest con-
text, guvernul kenian
a limitat pentru peri-
oada 1984-1988
participarea statului
la societãþile mixte
cu capital public ºi
privat, încurajând în
primul rând iniþiati-
vele private.

Investiþiile priva-
te de capital re-
prezintã aproa-
pe un drept con-
stituþional în Ke-
nia, aceastã þa-
rã oferind, prin
reglementãrile
sale juridice, ga-
ranþii de com-
pensare în caz
de naþionaliza-
re. De altfel, în
ultimii 13 ani,
nu s-a mai naþi-
onalizat nicio
societate priva-
tã, în afarã de
unele cazuri izo-
late, când statul
ºi-a însuºit o
parte din acþiu-
nile unor socie-
tãþi cu activitate
ineficientã, care
prejudiciau inte-
resele economi-
ce autohtone.
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Tabelul 2

Administrarea investiþiilor strãine: instituþii ºi proceduri

Þara Administrarea se-
paratã a investiþiilor

strãinea)

Analiza caz cu caz a investiþiilorb)

ºi transferul de tehnologie
Principala
instituþie

responsabilã
Instituþie
separatã
pentru

aprobare

Instituþie
separatã
pentru în-
registrare

Analiza în
momentul
stabilirii

Analiza ce-
rerilor pen-
tru acorda-

rea de
stimulente

Analiza
separatã a
transferu-
lui de teh-

nologie

pentru
administrarea
legislaþiei în

domeniul
investiþiilorc)

Indonezia - -
x x

- Comitetul pentru
coordonarea in-
vestiþiilor strãine
(BKPM)

Israel - -
x x x

Centrul de Inves-
tiþii al Ministerului
Industriei ºi Co-
merþuluid)

Kenia - - x x - Ministerul de Fi-
nanþe

Legendã: (x) da, (-) nu.

Notã:
a) Þãri care deþin instituþii care se ocupã exclusiv sau care au înregistrãri separate pentru

investiþii strãine.
b) Analiza obligatorie înainte de stabilire ºi analiza pentru acordarea de stimulente,

distingând cazurile în care investiþiile strãine nu sunt supuse analizei caz cu caz (în
afarã de situaþiile în care se cer facilitãþi speciale).

c) Funcþiile instituþiilor cuprinse în listã sunt indicate în coloanele 2, 4 ºi 5. În cazul în care
în coloana 2 nu se indicã o instituþie separatã pentru administrarea investiþiilor strãine,
instituþia menþionatã se ocupã de toate investiþiile, indiferent de origine. În cazul în care
în coloana 4 se indicã faptul cã nu se pretind procedurile de analizã în momentul
stabilirii, instituþia menþionatã poate fi consideratã ca cea care administreazã
prevederile principale pentru stimulente.

d) Aprobarea noii investiþiii se obþine dupã ce s-a fãcut o analizã prealabilã a fezabilitãþii ei
de cãtre Banca pentru Dezvoltarea Industrialã ºi de o diviziune profesionalã specificã
din cadrul Ministerului Industriei ºi Comerþului.
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Tabelul 3

Analiza investitorilor: criterii pentru eligibilitatea investiþiilor
ºi acordarea de stimulente

Nr. crt. Criterii Indonezia Israel Kenia
1 2 3 4 5
1 Contribuþii la economia naþionalã, dezvoltarea econo-

micã, bunãstare sau concordanþa cu planurile naþionale
x - -

2 Utilizarea rezervelor locale sau crearea de valoare
adãugatã pe plan local

x - -

3 Promovarea ºi diversificarea exporturilor - x x
4 Ameliorarea situaþiei balanþelor de plãþi externe:

generarea de devize
x x -

5 Crearea de societãþi mixte locale: sprijinirea firmelor
locale

x - -

6 Dezvoltarea regionalã x x x
7 Realizarea de investiþii în sectoare-cheie/ramuri de

pionierat
- - x

8 Transfer de tehnologie/de cunoºtinþe moderne/de
tehnologie avansatã

- x -

9 Utilizarea ºi pregãtirea forþei de muncã locale; crearea
de noi locuri de muncã

x x x

10 Substituirea importurilor - x -
11 Investiþii în agriculturã sau industrii legate de agriculturã - - x
12 Investiþii în afara turismului - - x
13 Importul de echipamente noi - - -

Legendã: (x) da, (-) nu.

Notã: Criterii suplimentare menþionate în legislaþiile analizate: furnizarea materiilor prime
de bazã pentru industriile locale existente; promovarea proiectelor ce susþin
dezvoltarea industriei locale, inclusiv dezvoltarea cooperativelor ºi proiectelor
agricole (Indonezia); realizarea proiectelor de extindere a întreprinderilor existente,
asigurând o creºtere a cifrei de afaceri cu cel puþin 50% (Israel).
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Tabelul 5

Reglementãri privind participarea strãinã la proprietate
ºi la controlul administrativ

Þara Procentul din total pe
care trebuie sã-l deþi-
nã partenerul local

Controlul
fuziunilor

Cerinþe privind contro-
lul administrativ din

partea partenerului local

Cerinþe privind
retragerea
investiþiilor

Indonezia 51%a) x x -
Israel - - - -
Kenia - - - -

a) Existã situaþii când rata de participare a acþionarilor locali în cadrul firmei depãºeºte
75%. În acest caz nu se mai ridicã nicio problemã cu privire la compoziþia conducerii
companiei, aceasta însã obligându-se sã asigure remiterile ºi negarantând protecþia
împotriva acþiunii de revocare a întreprinzãtorilor strãini.

Tabelul 6

Sectoarele economice în care nu se pot face investiþii strãine sau se
pot face numai în anumite condiþii restrictive

Þara Apã-
rarea
naþio-
nalã

In-
dus-
tria

ener-
geti-
cã

Poºtã
ºi

tele-
comu-
nicaþii

Acti-
vita-
tea
por-
tuarã

Trans-
portul

pe
apã

Trans-
portul
aerian

Apro-
vizio-
narea

cu
apã

Trans-
portul
fero-
viar

Indus
tria

autov
ehicu
lelor

In-
dus-
tria
de

echi-
pa-

ment
greu

In-
dus-
tria

ener-
giei
ato-
mice

In-
dus-
tria
mi-

nierã

In-
dus-
tria
pe-

troli-
erã

In-
dus-
tria
fo-
res-
tierã

Fi-
nanþe

Alte
sec-
toare
ºi ra-
muri

Indo-
nezia

x R R R R R R R R R R R R R R Indus-
tria

micã
localã

(L)
Co-
mer-
þul cu
amã-
nuntul

(L)
Zona
indus-
trialã
Batan
Bland
(G)
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Þara Apã-
rarea
naþio-
nalã

In-
dus-
tria

ener-
geti-
cã

Poºtã
ºi

tele-
comu-
nicaþii

Acti-
vita-
tea
por-
tuarã

Trans-
portul

pe
apã

Trans-
portul
aerian

Apro-
vizio-
narea

cu
apã

Trans-
portul
fero-
viar

Indus
tria

autov
ehicu
lelor

In-
dus-
tria
de

echi-
pa-

ment
greu

In-
dus-
tria

ener-
giei
ato-
mice

In-
dus-
tria
mi-

nierã

In-
dus-
tria
pe-

troli-
erã

In-
dus-
tria
fo-
res-
tierã

Fi-
nanþe

Alte
sec-
toare
ºi ra-
muri

Israel - - - - - - - - - - - - - - - -
Kenia x - x x - x x x x - x R R - - Majo-

rita-
tea
pro-

iecte-
lor

agri-
cole
(G)
Co-
mer-
þul cu
amã-
nutul
cu

pro-
duse
ma-

nufac-
turate

(L)

Legendã: (x) sector interzis investiþiilor strãine;
(-) sector admis investiþiilor strãine;
(R) investiþiile strãine sunt admise în anumite condiþii restrictive;
(G) sectoare rezervate participãrii investiþiilor guvernamentale;
(L) rezervat participãrii locale.

Notã: În Indonezia, principalele sectoare economice în care sunt admise investiþiile de
capital sunt: agricultura, pescuitul, industria lemnului ºi hârtiei, chimie, construcþii,
hoteluri.

Tabelul 7

Reglementãri privind repatrierea capitalului profiturilor ºi taxelor
Þara Restricþii privind

repatrierea
capitalului

Restricþii privind
repatrierea
profiturilor

Restricþii
privind

transferul

Restricþii
privind

transferul

Garanþii
contra
incon-

Numãr de
ani dupã
care se
poate e-

fectua re-
patrierea

Prevederi
privind

restricþio-
narea

transfe-
rurilor

Plafoane
anuale de
repatriere
din inves-
tiþia de ca-
pital (%)

Penalitãþi
de repa-
triere a

impozite-
lor neplã-

tite (%)

dobânzilor redeven-
þelor ºi al

taxelor

vertibili-
tãþii

Indonezia - - - - - - x
Israel - - - - - - x
Kenia - - - - - - x

Legendã: (x) = da; (-) = nu.
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Tabelul 8

Cerinþe privind utilizarea ºi pregãtirea forþei de muncã

Þara Administrarea
generalã a
forþei de
muncã

Regimul
personalului
de conducere

ºi adminis-
trativ tehnic

Administrarea
financiarã

Regimul forþei
de muncã, de

execuþie
(muncitori,
lucrãtori)

Cerinþe
privind

pregãtirea
cadrelor

Cerinþe locale privind utilizarea forþei de muncã
Indonezia Negociate la înfiinþare x
Israel Negociate la înfiinþare x
Kenia P Negociate la înfiinþare x

(x) existã cerinþe.

(P) angajament politic pentru indigenizare, dar fãrã a fi în vigoare un contingent curent
de angajare a forþei de muncã.



ECOMOND DATA Nr. 1/1991
• CIDE Serviciul PREDIF •

EVOLUÞIA COTAÞIILOR DE BURSÃ ªI A PREÞURILOR
DE TRANZACÞIE ALE PRINCIPALELOR MÃRFURI

PE PIEÞELE EXTERNE

DENUMIRE PRODUS Feb. 1991
Feb. 1991

Mar. 1991
Mar. 1991

Variaþie
%

CO 2A COSITOR 99,75%MIN $/tona 5.583,70 5.517,35 - 1,19
CO2G PLUMB 99,97% MIN $/tona 594,26 603,96 + 1,63
CO2G CUPRU GRAD A $/tona 2.451,54 2.414,03 - 1,54
CO2C NICHEL $/tona 8.678,35 8.704,70 + 0,30
CM22 ALUMINIU PRIMOR 99,7% $/tona 1.505,15 1.496,55 - 0,58
CZ21 ZINC 99,995% MIN $/tona 1.188,85 1.199,13 +0,86
CM2R ARGINT $/tona 119,91 126,55 +5,53
CO2M AUR LINGOURI $/tona 11.699,62 11.681,52 -0,16
CO30 OÞEL BETON $/tona 292,50 292,57 +0,01
CO31 OÞEL COMERCIAL $/tona 327,25 327,25 +0,00
CO33 PROFILE IPN UPN SECÞIUNE 600 mm $/tona 385,13 385,13 +0,00
CO34 TABLA GROASÃ PESTE 10 mm $/tona 409,48 409,50 +0,00
CO35 TABLA MEDIE 3-10 mm $/tona 399,75 399,75 +0,00
CO36 TABLA SUBÞIRE LAMINATÃ LA RECE $/tona 418,28 433,22 +3,72
CO38 BANDA LAMINATÃ LA CALD, RULOURI $/tona 319,32 329,28 +3,30
CO37 TABLA ZINCATÃ 17-20 gr. ÎN RULOURI $/tona 521,62 525,00 +0,64
COMM BENZINÃ CO98/99, 0,25g/l Pb $/tona 234,55 242,73 +3,48
C00F NAFTA $/tona 217,32 210,44 -3,17
C008 MOTORINÃ 53-57 ID $/tona 266,45 176,44 -33,79
C00B PÃCURÃ 1% SULF $/tona 91,80 91,77 -0,04
C00D PÃCURÃ 1% SULF $/tona 73,50 68,58 -6,70
C012 CAUCIUC NATURAL R.S.S. NR. 1 $/tona 252,28 837,45 -1,75
C017 CAUCIUC NATURAL R.S.S. NR. 5 $/tona 742,47 731,64 -1,46
C040 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 26,3 kg/buc.

ºi peste $/tona 1.255,00 1.255,00 +0,00
C043 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 24 kg/buc. ºi

peste $/tona 0,00 0,00
C064 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 3 $/tona 125,82 128,11 +1,82
P060 LÂNÃ SPÃLATÃ MERINOS FIN 19 microni $/tona 7.949,50 8.328,16 +4,76
P063 LÂNÃ SPÃLATÃ COMEBACK 25 microni $/tona 2.453,03 2.471,96 +0,77
C050 LÂNÃ TOPSURI MERINOS 70’S MEDIU $/tona 9.322,84 7.830,12 -16,02
C053 LÂNÃ TOPSURI CROSSBERD 58’S SUPER $/tona 5.703,21 4.714,38 -17,34
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DENUMIRE PRODUS Feb. 1991
Feb. 1991

Mar. 1991
Mar. 1991

Variaþie
%

C055 BUMBAC AMERICAN MEMPHIS M 13/32 inch $/tona 2.049,20 2.093,22 +2,18
C060 GRÂU AMERICAN ROªU DE IARNÃ NR. 2 $/tona 93,62 101,67 +8,59
C063 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 2 $/tona 94,64 97,93 +3,47
C090 ZAHÃR DIN TRESTIE, BRUT $/tona 217,18 230,05 +5,92
C092 ZAHÃR RAFINAT $/tona 295,74 305,51 +3,30
C101 CAFEA ROBUSTA $/tona 1.032,99 1.001,46 -3,06
C103 CACAO ACCRA GHANA $/tona 1.189,42 1.183,53 -0,50
C072 ULEI FL.-SOARELUI 2% ACIZI GRAªI, ORICE

ORIGINE $/tona 470,15 464,13 -1,29

 Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier PREK.

EVOLUÞIA CURSURILOR VALUTARE (MEDII LUNARE)

BURSA VALUTARÃ DE LA LONDRA
DENUMIRE VALUTÃ COTAÞII: 1 dolar = n unitãþi naþionale

Feb. 1991 Mar. 1991 Variaþie %
STCO LIRA STERLINÃ (a) 1,9503 1,8262 +6,36
DMKO MARCA VEST-GERMANÃ 1,4923 1,6068 +7,67
SFRO FRANC ELVETIAN 1,2816 1,3865 +8,18
DFLO GULDEN OLANDEZ 1,6817 1,8107 +7,67
BFRC FRANC BELGIAN C (b) 30,7405 32,9250 +7,10
BFRF FRANC BELGIAN F (c) 32,8950 0,0000
FFRO FRANC FRANCEZ 5,0786 5,4652 +7,61
LITO LIRA ITALIANÃ 1.117,9474 1.197,2500 +7,09
YENO YEN JAPONEZ 131,4232 137,0875 +4,30
DMRO COROANÃ DANEZÃ 5,7417 6,1665 +7,39
NKRO COROANÃ NORVEGIANÃ 5,8351 6,2673 +7,40
SKRO COROANÃ SUEDEZÃ 5,5396 5,8918 +6,35
SCMA SILING AUSTRIAC 10,4267 11,3030 +8,40
PORT ESCUDO PORTUGHEZ 130,0982 139,9207 +7,55
SPAI PESETA SPANIOLÃ 92,4396 99,6323 +7,78
FINL MARCÃ FINLANDEZÃ 3,5912 3,8355 +6,80
GREE DRAHMÃ GRECEASCÃ 152,6743 172,8238 +8,91
CANO DOLAR CANADIAN 1,1556 1,1567 +0,09
AUST DOLAR AUSTRALIAN 1,2757 1,2971 +1,67
NEWZ DOLAR NOUA ZEELANDÃ 1,6587 1,6711 +0,74
LIBL LIRA LIBANEZÃ 0,0000 0,0000
SAAR RYAL ARABIA SAUDITÃ 3,7490 3,7538 +0,12
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DENUMIRE VALUTÃ COTAÞII: 1 dolar = n unitãþi naþionale
Feb. 1991 Mar. 1991 Variaþie %

SING DOLAR SINGAPOREZ 1,7156 1,7576 +2,44
MALL RINGGIT MALAYEZIAN 2,6961 2,7433 +1,75
DMKO DOLAR HONG KONG 7,7925 7,7902 -0,02
USOI INDICE DOLAR SUA 0,0000 0,0000

BURSA VALUTARÃ DE LA NEW YORK
ARGE AUSTRAL ARGENTINIAN 9.343,1053 9.439,6319 +1,03
VENE BOLIVAR VENEZUELIAN 52,6711 53,2710 +1,13
KUWA DINAR KUWEITIAN 0,0000 0,0000
INDI RUPIA INDIANÃ 18,7100 19,0800 +1,97

COTAÞII LA MOSCOVA
ROUB RUBLA 0,5450 0,5741 +5,33

UNITÃÞI MONETARE
DSTO DREPTURI SPECIALE <a> 1,4405 1,3830 +3,99
UCOO UNITATE DE CONT <a> 1,3842 1,2806 +7,48

Nota: VARIAÞIA se referã la dolarul SUA.

a) Cotaþie inversã; b) Curs comercial; c) Curs financiar.

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier VALEX.

EVOLUÞIA INDICILOR PREÞURILOR DE EXPORT AI RFG

DENUMIRE PRODUS Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie
%

A. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CONSTRUCÞIILOR DE MAªINI
I003 MAªINI UNELTE PENRU PRELUCRAREA METALELOR

PRIN AªCHIERE 125,00 125,10 +0,08
I004 STRUNGURI ªI STRUNGURI AUTOMATE 127,60 128,00 +0,31
I005 MAªINI DE FREZAT 119,20 119,20 +0,00
I128 MAªINI DE ªLEFUIT, LÃCUIT ªI POLIZAT 128,80 128,80 +0,00
I022 POMPE HIDRAULICE 117,50 117,60 +0,08
I029 MAªINI AGRICOLE 111,50 111,50 +0,00
I030 TRACTOARE 110,30 110,50 +0,18
I056 ARMÃTURI 109,00 109,00 +0,00
I062 AUTOTURISME 106,60 106,50 -0,10
I063 AUTOTURISME PÂNÃ LA 1,5 L CAPACITATE CILINDRICÃ 106,90 106,90 +0,00
I064 AUTOTURISME PESTE 1,5 L CAPACITATE CILINDRICÃ 106,60 106,50 -0,10
I066 AUTOCAMIOANE FURGONETE 115,40 115,40 +0,00
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DENUMIRE PRODUS Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie
%

I073 MOTOARE ªI GENERATOARE ELECTRICE 117,80 117,80 +0,00
I079 CABLURI 114,30 113,60 -0,62
I088 FRIGIDERE 102,30 102,40 +0,09
I097 APARATE RADIO 93,20 93,20 +0,00
I098 TELEVIZOARE 85,30 85,30 +0,00
I091 CORPURI ELECTRICE DE ILUMINAT 118,70 118,70 +0,00
I093 LÃMPI DE DESCÃRCARE 93,90 93,90 +0,00
B. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CHIMICE
I501 ANVELOPE 94,60 94,70 +0,10
I502 PRODUSE ANORGANICE 89,60 86,90 -3,02
I503 PRODUSE ORGANICE 88,00 87,60 -0,46
I504 MATERIALE PLASTICE ªI CAUCIUC SINTETIC 97,60 98,60 +1,02
C. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI TEXTILE ªI CONFECÞIILOR
I546 FIRE TEXTILE 92,00 92,50 +0,54
I547 Filamente celulozice ºi sintetice 93,00 93,80 +0,86
I549 Fire de lânã 95,10 95,10 +0,00
I550 Fire de bumbac 83,90 83,50 -0,48
I553 Þesãturi din fibre chimice 103,00 103,10 +0,09
I554 Þesãturi din fire filament sintetice ºi celulozice 104,40 104,10 -0,29
I555 Þesãturi de lânã 104,80 104,80 +0,00
I556 Þesãturi de bumbac 114,70 114,90 +0,17
I558 Tricoturi din fibre ºi filamente sintetice 103,60 103,60 +0,00
I559 Tricoturi din bumbac ºi lânã 103,20 103,20 +0,00
I566 Îmbrãcãminte exterioarã, din tricot 113,30 113,70 +0,35
I567 Îmbrãcãminte exterioarã, tricot din fibre chimice 110,60 111,00 +0,36
I569 Îmbrãcãminte exterioarã, tricot din bumbac 116,20 116,20 +0,00
I572 Lenjerie tricotatã 109,90 109,90 +0,00
I573 Covoare ºi acoperitori textile 97,60 97,60 +0,00
D. PRODUSE DIN DOMENIUL PIELÃRIEI ªI ÎNCÃLÞÃMINTEI
I535 PIEI BRUTE, PIEI FINITE ªI PRODUSE DIN PIELE 99,30 99,20 -0,11
I536 Piei brute 56,50 56,30 -0,36
I537 Piei finite 97,60 97,30 -0,31
I538 Articole din piele, inclusiv confecþii din piele ºi încãlþãminte 107,80 107,80 +0,00
I539 Articole din piele, exclusiv confecþii din piele 113,00 113,00 +0,00
I540 Încãlþãminte 105,50 105,50 +0,00
E. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI LEMNULUI
I547 LEMN ªI PRODUSE LEMNOASE 117,70 118,00 +0,25
I577 Cherestea 115,00 114,70 -0,27
I579 Celulozã din lemn 84,40 82,10 -2,73
I582 HÂRTIE ªI CARTON 98,50 98,00 -0,51
I583 Hârtie brutã sau neînnobilatã 102,30 101,50 -0,79
I584 Hârtie de scris ºi tipar 98,90 97,60 -1,32
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DENUMIRE PRODUS Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie
%

I585 Hârtie kraft ºi pentru ambalaje 98,80 98,70 -0,11
I586 Carton brut sau neînnobilat 92,80 92,80 +0,00
I527 Hârtie ºi carton cretat, hârtie pergarinatã 95,30 95,20 -0,11
I588 CONFECÞII DIN HÂRTIE ªI CARTON, TIPÃRITURI 105,40 105,60 +0,18
F. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCÞII
I609 CIMENT ªI VAR 103,00 103,80 +0,00
I610 CERAMICÃ TEHNICÃ ªI SANITARÃ 110,40 110,40 +0,00
I611 PLÃCI CERAMICE ªI CERAMICÃ DE CONSTRUCÞII 107,20 107,20 +0,00
I612 STICLÃ PLANÃ 112,50 112,50 +0,00
G. PRODUSE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR
I509 ANIMALE VII 80,10 77,80 -2,88
I510 CARNE ªI PRODUSE DIN CARNE 90,70 89,60 -1,22
I511 Carne de vitã, inclusiv preparate 86,90 86,30 -0,70
I512 Carne de porc, inclusiv preparate 92,00 85,60 -6,96
I513 Preparate din peºte 141,00 142,20 +0,28
I514 LAPTE; PRODUSE LACTATE; OUÃ 95,10 94,90 -0,22
I515 Lapte lichid ºi praf 91,00 90,50 -0,55
I516 Brânzeturi 103,00 103,50 +0,48
I517 ULEIURI ªI GRÃSIMI COMESTIBILE 45,50 45,10 -0,88
I521 Sroturi 63,70 64,50 +1,25
I522 Preparate furajere 88,50 89,90 +1,58
I523 CEREALE ªI PRODUSE DIN CEREALE, INCLUSIV OREZ 82,30 82,60 +0,36
I526 LEGUME ªI FRUCTE PROASPETE ªI CONSERVATE 135,70 136,20 +0,36
I527 ZAHÃR ªI DULCIURI 94,10 94,00 -0,11
I528 BÃUTURI ALCOOLICE 94,80 94,80 +0,00
I529 Bere 105,60 105,60 +0,00
I531 Vin 84,10 84,90 +0,95
I534 PRODUSE DIN TUTUN 121,98 121,50 - 0,33

EVOLUÞIA MÃRCII VEST-GERMANE FAÞÃ DE DOLARUL SUA

PAG. 8
COTAÞII: 1 dolar = n unitãþi naþionale

DENUMIRE VALUTÃ Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie,
%

DMKO MARCA VEST-GERMANÃ 1,4824 1,4950 +0,84

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier VALEX.
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INSTITUTUL DE FINANÞE, PREÞURI ªI PROBLEME VALUTARE

ECONOMIA SISTEMULUI FISCAL
ÎN ªTIINÞA FINANÞELOR

Carmen CORDUNEANU

Schimbãrile de naturã politicã, economicã ºi socialã, evoluþia
instituþiilor constituþionale, politice ºi administrative ale statului, precum ºi
transformãrile din sfera producþiei materiale, circulaþiei mãrfurilor ºi a
structurilor sociale influenþeazã asupra conþinutului ºi structurii sistemului
fiscal ºi, implicit, în direcþia asigurãrii echilibrului bugetar.

Acþiunea sistemului fiscal asupra vieþii economice este decisivã,
prelevãrile sub formã de impozite influenþând creºterea economicã, cãci
sunt puþine taxe care nu au tendinþa de a diminua puterea de acumulare a
capitalului. Orice impozit trebuie în mod necesar sã atingã capitalul sau
venitul. Dacã impozitele lovesc capitalul, acestea diminueazã în mod
proporþional fonduri a cãror importanþã regleazã dezvoltarea ºi care pot fi
destinate unor sectoare de activitate din economia þãrii. Atunci când se
atinge capitalul sau venitul, se slãbeºte procesul de acumulare sau se
forþeazã contribuabilii de a acoperi prin economii golul fãcut în resursele lor
de stat, prin impozite. Sistemul fiscal intervine în mod indirect în toate
deciziile ºi activitãþile agenþilor economici, chiar dacã acesta nu este scopul
sãu. Pot apãrea, ca urmare, o serie de consecinþe sub forma unor
distorsiuni economice de origine fiscalã. Aceste posibile perturbaþii nu pot fi
neglijate, cãci ele modificã în structura sa organizarea economicã a unei þãri.

Cum sistemul fiscal nu este niciodatã neutru faþã de activitatea
economicã, în reforma sistemului nostru fiscal trebuie sã avem în vedere,
alãturi de pârghiile de justiþie fiscalã ºi de randament fiscal, ºi factorii de
naturã economico-socialã care se manifestã în economia româneascã ºi de
a rezista tentaþiei de a adopta impozite care oferã avantajul unei mari
productivitãþi ºi o uºoarã administraþie, fãrã a cãuta sã prognozãm ºi
consecinþele asupra vieþii economico-sociale.

Deºi s-a ajuns la concluzia cã un mecanism fiscal întemeiat pe
coexistenþa impozitelor directe ºi indirecte este superioarã din punct de
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vedere tehnic ºi indispensabil, problema raportului cantitativ între cele douã
categorii de impozite nu poate fi rezolvatã prin formularea unor principii
teoretice, ci este obligatoriu de a se þine seama de datele concrete cu
caracter economic, social ºi politic specifice þãrii noastre, precum ºi de
evoluþia în timp a transformãrilor care au loc ºi care necesitã ºi duc în mod
implicit la modificarea raportului cantitativ dintre impozitele directe ºi cele
indirecte, cât ºi a structurii acestora.

În practicã existã tendinþa de predominare a impozitelor indirecte din
motive politice uºor de înþeles, acestea fiind mai uºor de tolerat de
contribuabili, fiind mai puþin evidente ºi mai uºor de administrat, întrucât cu
ajutorul acestora pot fi puse la contribuþie ºi micile venituri care scapã
datoritã scutirilor din impunerea directã.

În condiþiile în care activitatea agenþilor economici a înregistrat un
declin ºi creºterea economicã nu s-a produs încã, iar averea este foarte
mult pulverizatã pentru asigurarea resurselor bugetare, se poate conta mai
puþin pe impozitele directe ºi atunci statul, pe considerente de randament
fiscal, se va orienta spre alegerea unor instrumente fiscale care sã-i asigure
realizarea veniturilor necesare efectuãrii cheltuielilor sale.

Dacã avem în vedere permanenþa interinfluenþei reciproce dintre toþi
factorii care existã în cadrul unei economii naþionale, în stabilirea unui
sistem fiscal viabil, trebuie luate în consideraþie nu numai influenþa
impozitelor asupra economiei naþionale, ci ºi influenþa economiei naþionale,
cu fluctuaþiile, miºcãrile ºi transformãrile sale asupra comportamentului
impozitelor. Nu existã un singur curent al influenþelor de la cauzã la efect, ci
am putea spune cã existã ºi de la efect la cauzã o permanentã împletire a
influenþelor reciproce. De aceea se impune a se avea în vedere raporturile
ºi influenþele reciproce dintre impozite ºi economia naþionalã care se
structureazã în economia publicã ºi economia privatã.

Orice impozit trebuie privit sub dublu aspect: al prelevãrii ºi al
întrebuinþãrii. Aceastã legãturã dintre economie ºi impozite este deosebit de
accentuatã în cazul impozitelor indirecte, neexistând alte impozite care sã
fie într-un contact atât de strâns cu viaþa economicã, acestea reacþionând
asupra ei, dupã cum ºi economia reacþioneazã asupra impozitelor.

Numai cunoaºterea raporturilor intime dintre economia unei þãri ºi
finanþele publice permite a se determina dacã politica fiscalã este bine
condusã, dacã retuºãri ale impozitelor sau eºalonãri ale cheltuielilor în timp
pot sau nu sã conducã la asigurarea echilibrului bugetar, cãci impozitul nu
este un element strãin în cadrul circuitului economic, ci o parte constitutivã
a acestuia.
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Cum la baza oricãrui impozit stã un element economic (profitul
agenþilor publici ºi privaþi, afacerile comerciale, actele de transport, salariile,
actele de consum etc.), reiese cã bazele de impunere sunt strâns legate de
activitatea economicã, din care fac parte integrantã, suferind în mod direct
efectele fluctuaþiilor sferei economice.

Randamentul impozitelor depinde în primul rând de bazele de
impunere, de materia impozabilã, adicã de variaþia elementelor economice
ºi apoi de tehnica fiscalã, adicã de organizarea tehnicã a fiecãrui impozit,
cãci tehnica fiscalã nu poate înlãtura complet efectele de crizã, ci numai
atenua, agrava sau decala efectele fluctuaþiilor conjuncturale.

Impozitul are în cadrul economiei trei funcþiuni principale: una
financiarã, prin care se asigurã veniturile necesare bugetului statului, una
economicã, ca element al economiei publice, ºi una politico-socialã, prin
care se asigurã o altã repartiþie a produsului social.

Cum cheltuielile publice au tendinþã de creºtere, se pune problema ca
sistemul fiscal sã se integreze în economia naþionalã astfel încât sã nu se
atace izvoarele veniturilor ºi sã se frâneze cât mai puþin posibil dezvoltarea
liberã a economiei naþionale. Politica fiscalã trebuie sã serveascã realizãrii
politicii economice ºi sã þinã seama de conjuncturile economice, necesitând
o permanentã adaptare la acestea. Instrumentele fiscale care provoacã cele
mai mici prejudicii economiei par a fi impozitele indirecte, care prezintã
efecte atât economice, cât ºi sociale. Cuantumul lor nu þine în general
seama nici de persoanã, nici de loc, nici de împrejurãri ºi nici de capacitatea
contributivã a celor care le suportã.

Dacã transmiterea impozitului nu se poate realiza (ºi complet
repercusiunea nu se realizeazã niciodatã), întreprinderile mai slabe ar fi
distruse. Dacã aceasta se realizeazã, sarcina impozitului se include în
preþuri care se mãresc necontenit dupã fiecare operaþie economicã, ceea ce
pentru comerþul intern înseamnã repercusiunea progresivã a impozitului pe
acte de consum asupra consumatorului.

Spre deosebire de impozitele pe venit, care intrã în acþiune înainte ca
veniturile sã poatã apãrea pe piaþã, impozitele indirecte intrã în acþiune abia
dupã formarea cererii ºi deci ele pot influenþa nu cauza dezechilibrului dintre
cerere ºi ofertã, ci efectele sale. Deci ele vor influenþa preþurile în sensul
sporirii acestora, fiind un mijloc eficace pentru combaterea inflaþiei ºi
restrângerea consumului. Dar numai impozitele indirecte pe consum permit
o anumitã orientare a restrângerii cererii pentru anumite articole de consum.
În cazul impozitelor sub forma taxelor vamale pe exporturi, acestea
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micºoreazã capacitatea de concurenþã a produselor naþionale pe pieþele
externe. În acelaºi timp, mãrfurile importate care nu au fost impuse în þãrile
de origine pot perturba repercusiunea impozitelor indirecte pe consumul
intern, necesitã scutirea mãrfurilor exportate ºi compensarea impozitelor
indirecte asupra produselor fabricate pe piaþa internã prin tariful vamal
asupra mãrfurilor similare importate.

Prezintã importanþã cunoaºterea sarcinii fiscale în raport cu venitul
naþional atât pe total, cât ºi pe categorii de impozite, întrucât impozitele
indirecte îºi exercitã influenþa într-un anumit fel ºi în anumite sectoare ale
economiei, având un grad de sensibilitate specific la fluctuaþiile economice,
deosebit de acela al impozitelor directe, fiind mai intim legate de procesul
producþiei, distribuþiei ºi consumului în cadrul economiei naþionale.

Spre deosebire de impozitele directe a cãror prelevare este mecanicã
ºi concentratã asupra unei persoane fizice sau juridice dinainte cunoscutã,
cele indirecte se contopesc în angrenajul economic, perceperea fãcându-se
descentralizat ºi fãrã alegerea celui impus la plata unei anumite sume totale
certe, cu o mare elasticitate în ceea ce priveºte mãsura în care
contribuabilul (persoanã fizicã sau juridicã) trebuie sã se supunã obligaþiei
fiscale. Fie cã lovesc consumul sau circulaþia, acestea devin un element
organic în procesul economic de producþie ºi consum al bunurilor. Ca
urmare, acestea sunt adecvate ºi au mare randament când viaþa economicã
este intensã.

Impozitele directe diminueazã capitalul ºi venitul acestuia, iar cele
indirecte, prin incidenþa lor, se repercuteazã nu numai asupra
consumatorului, ci ºi a mecanismului industrial ºi comercial, deci asupra
economiei, în general. Ca urmare, impozitul poate provoca deplasãri de
consum, care sã modifice echilibrul diferitelor sectoare ale industriei ºi
comerþului, diminuând consumul articolului taxat. Datoritã acestui efect
economic al impozitelor pe acte de consum, acestea pot fi utilizate în alte
scopuri decât cele fiscale, în sensul favorizãrii sau temperãrii unor anumite
sectoare de activitate.

În determinarea raportului cantitativ dintre impozitele directe ºi cele
indirecte în cadrul unui sistem fiscal, în aprecierea incidenþei asupra
diferitelor categorii sociale, este necesar sã se procedeze la evaluarea
avantajelor comparative pe care politica cheltuielilor dusã de stat o conferã
unor grupe sau categorii sociale ºi contribuþia pe care acestea o aduc pe
cale indirectã la realizarea sarcinilor publice. Sectorul public reduce, pe de o
parte, veniturile sectorului productiv al economiei naþionale, iar pe de altã
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parte, prin cheltuielile publice se pot mãri direct sau indirect veniturile în
economie.

Din punct de vedere fiscal, se poate afirma cã impozitele a cãror bazã
de impunere este formatã dintr-un element al venitului real variazã mai puþin
decât acelea a cãror bazã de impunere este formatã dintr-un element al
venitului nominal, deºi excepþii sunt posibile.

Venitul real este grevat de grupa impozitelor indirecte cu tarif specific,
iar venitul nominal de grupa impozitelor indirecte cu tarif ad-valorem ºi de
impozite directe.

Impozitele indirecte cu tarif specific sunt deci legate de volumul
producþiei, iar impozitele indirecte cu tarif ad-valorem sunt legate atât de
volumul producþiei, cât ºi de miºcarea preþurilor ºi de aceea acestea din
urmã sunt mai prompt influenþate de evoluþia economiei. Cifra încasãrilor din
impozitele indirecte cu tarif ad-valorem va evolua deci întotdeauna paralel
cu curba preþurilor articolelor taxate, pe când volumul încasãrilor din
impozitele indirecte cu tarif specific va rãmâne mai independent de nivelul
preþurilor articolelor taxate, curba evoluþiei acestor încasãri fiind în funcþie de
volumul producþiei ºi al consumului articolelor, acestea exercitând o
influenþã asupra nivelului preþurilor, fãrã a suferi la rândul lor o influenþã
directã din partea preþurilor.

Influenþa nivelului preþurilor ºi a creºterii acestora asupra
randamentului impozitelor depinde de toate elementele lor constitutive: tarif,
asietã, fapt generator, materie impozabilã, metodã de percepere. Atât în
ceea ce priveºte impozitele cu tarif ad-valorem, cât ºi cele cu tarif specific,
deoarece ele constituie în ultimã instanþã cheltuieli în conturile
întreprinderilor ºi deci elemente ale preþului de cost, politica fiscalã a statului
ºi a administraþiei poate avea la rândul ei o influenþã prin acestea asupra
preþurilor. Aceastã influenþã este însã limitatã, întrucât impozitele constituie
de obicei un factor secundar în preþul de cost, fiindcã deºi politica fiscalã a
statului poate preleva sume importante din venitul naþional spre a le
întrebuinþa pentru consum sau investiþie ºi poate exercita influenþe puternice
prin alegerea metodelor de impunere, nu poate hotãrî în prealabil care cotã
din venit va fi consumatã ºi care investitã.

Fãrã o stabilitate a preþurilor ºi salariilor nu se poate concepe o
stabilitate financiarã a cuantumului cheltuielilor publice, cãci apare o
conexiune în circuit a cheltuielilor, impozitelor, beneficiilor, capitalului ºi
împrumuturilor publice. Dar pentru ca acest circuit sã fie funcþional trebuie
ca prin politica preþurilor acestea sã nu fie prea ridicate, cãci atunci este mai
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dificil de aplicat impozitele, rezultând necesitatea unor preþuri moderate
pentru a se asigura un spaþiu necesar impozitãrii.

Dar preþul depinde de douã cauze, respectiv raportul dintre cerere ºi
ofertã ºi puterea de cumpãrare a monedei ºi, ca atare, impozitul este un
factor mai puþin determinant în formarea preþului, fiind susceptibil de a fi
influenþat ºi el la rândul sãu de cerere ºi ofertã, deþinând o poziþie minorã
faþã de primii doi factori.

Variaþiile impozitelor nu sunt aºa de mari ca acelea ale condiþiilor
producþiei ºi consumului care sunt în primul rând cauzele alternãrii preþurilor
de la un nivel ridicat la unul scãzut ºi, invers, un nou impozit sau o majorare
de impozite nedând întotdeauna naºtere la o luptã de preþuri.

Un nou impozit poate totuºi provoca reacþia asupra cererii ºi ofertei, în
asemenea situaþie schimbarea preþurilor nefiind o problemã de incidenþã, ci
de efecte în general ale impozitelor produse dupã realizarea incidenþei.

Nu existã impozit asupra articolelor de lux sau seminecesare care sã
nu aibã nicio influenþã în sensul provocãrii unei diminuãri a totalului vânzãrii
articolului taxat. În ce priveºte impozitele asupra articolelor necesare
traiului, acestea provoacã în general o urcare a costului vieþii, care
antreneazã la rândul sãu creºterea salariilor ºi apoi, în consecinþã,
creºterea costului de producþie. Impozitele indirecte se comportã diferit în
perioadele de urcare a preþurilor decât în cele de scãdere a acestora. În
perioadele de creºtere a preþurilor, acestea sunt trecute cu uºurinþã asupra
consumatorului, iar vânzãtorul, pentru bunul mers al afacerilor sale, mai
mãreºte ºi el preþul articolelor taxate. În cea de-a doua situaþie, impozitele
sunt trecute tot asupra consumatorului, dar cu mai mare greutate, ceea ce
îngreuneazã situaþia întreprinderilor în cauzã.

Dacã impozitele directe au efecte deflaþioniste, cele indirecte au ca
efect urcarea preþurilor ºi, ca urmare, efecte inflaþioniste. Tendinþa de urcare
a preþurilor ar trebui sã constituie un stimul pentru creºterea producþiei ºi
scãderea astfel a celorlalte elemente de cost incluse în preþ.

Putem spune cã impozitele indirecte pot influenþa politica de preþuri a
întreprinderilor atât prin acþiunea asupra cererii produselor acestora, cât ºi
prin acþiunea asupra costurilor de producþie. Referitor la incidenþa
impozitului, trebuie sã avem în vedere cã niciun preþ nu se poate schimba
fãrã a provoca o reacþie a celorlalte preþuri, salarii etc. Dar nu se poate
majora un salariu fãrã a se majora costurile ºi deci preþurile ºi, în conexiune
la sporirea costurilor ºi a preþurilor, variazã salariile.
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În acelaºi timp, impunerea unui produs acþioneazã ºi asupra altor
produse, întrucât intercalarea unui nou factor de cost într-un punct în
economie duce la o transformare, la o schimbare de echilibru a întregii
economii. Ca urmare, efectele sistemului fiscal asupra nivelului general al
preþurilor rãmâne o problemã deschisã, în strânsã conexiune cu raporturile
existente între cerere ºi ofertã ºi condiþiile pieþei, care la noi este în formare.

Dar sistemul fiscal are efecte nu numai asupra sferei economice, ci ºi
efecte de ordin social-politic, mai ales când presiunea fiscalã afecteazã
bugetele indirecte ºi familiale.

Ca urmare, un sistem fiscal corect conceput ºi echilibrat necesitã
luarea în calcul a mai multor variabile care trebuie analizate în conexiune,
ca ºi implicaþiile directe sau colaterale asupra sferei economice ºi sociale.



INSTITUTUL DE FINANÞE, PREÞURI ªI PROBLEME VALUTARE

TRÃSÃTURI ESENÞIALE ALE TAXEI
PE VALOAREA ADÃUGATÃ

Rodica BÃLÃNESCU

În direcþia restructurãrii sistemului fiscal în þara noastrã, în etapa
actualã ºi de perspectivã, în cadrul Institutului de Finanþe, Preþuri ºi
Probleme Valutare existã preocupãri pe linia posibilitãþilor de introducere a
taxei pe valoarea adãugatã, consideratã ca una dintre cele mai moderne ºi
eficiente componente ale sistemului fiscal din þãrile europene occidentale.
TVA este un impozit indirect, specific economiei de piaþã. Forma nouã a
taxei pe valoarea adãugatã care a fost adoptatã începând cu 1 ianuarie
1970 de cãtre þãrile Pieþei Comune, dar ºi de state din afara acestei sfere a
fost conceputã pentru a evita impozitarea “în cascadã”, cum se face prin
impozitul pe cifra de afaceri. Este uºor de remarcat cã ºi ICM aplicat la noi
în þarã suferã de aceeaºi anomalie fiscalã a impozitãrii repetate (impozit la
impozit), precum ºi a impozitãrii diferite a aceluiaºi produs în funcþie de
modul de fabricaþie sau destinaþia acestuia, utilizându-se sistemul ratelor
multiple.

Un alt aspect negativ al noului ICM îl reprezintã impozitarea
exportului, care creeazã un dezavantaj pe piaþa externã. Chiar dacã s-ar fi
autorizat excluderea întregului export de la impozitare, totuºi acesta este în
continuare impozitat prin efectul de cascadã, neexistând niciun sistem de
returnare sau de ducere a impozitului plãtit în stadiile anterioare. Toate
celelalte þãri europene exclud exportul de la impozitare.

În prezent, taxa pe valoarea adãugatã în forma ei cuprinzãtoare,
adicã includerea ºi a stadiului vânzãrilor cu amãnuntul, reprezintã un
element important al sistemelor fiscale din 53 de state de pe mapamond,
din care 17 în Europa ºi 14 în America Latinã.

O serie de þãri din Asia, Africa ºi unele din America Latinã utilizeazã
tehnica TVA mai limitatã, în special la comerþul cu ridicata ºi producãtori,
nefiind extinsã la comerþul cu amãnuntul.

În unele þãri, îndeosebi în cele care fac parte din Piaþa Comunã, TVA
reprezintã una din principalele pârghii fiscale, prin intermediul cãreia se
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realizeazã o importantã parte a veniturilor la bugetul statului, în proporþie de
30-40%.

TVA reprezintã o taxã de consumaþie cu caracter general, care se
aplicã o singurã datã produselor, indiferent dacã acestea reprezintã bunuri
de consum sau mijloace de producþie, precum ºi asupra serviciilor.

De regulã, sub incidenþa acestui impozit intrã: livrãrile de bunuri atât
cãtre terþi, cât ºi consumul propriu; achiziþiile de bunuri; prestaþiile de
servicii; bunurile importate. De asemenea, sunt impozabile ºi unele
operaþiuni asimilabile din punct de vedere fiscal vânzãrii sau cumpãrãrii.

În principiu, sunt exonerate de la plata TVA: exporturile; prestaþiile cu
caracter cultural ºi social efectuate de ºcoli, teatre, spitale, organisme de
binefacere, manifestãri sportive, editarea unor ziare sau periodice,
transporturile publice de pasageri etc.

Neutralitatea impozitului respectiv este asiguratã de aplicarea
acestuia asupra valorii adãugate în fiecare stadiu, aceasta fiind echivalentã
cu diferenþa între vânzãrile ºi cumpãrãrile acelui stadiu, ceea ce reprezintã
valoarea propriei prelucrãri.

Acest scop este atins prin permiterea înregistrãrii unui credit pentru
impozitul plãtit pe aprovizionãri, faþã de impozitul plãtit pe vânzãri. Ca
rezultat, aceeaºi valoare adãugatã nu este niciodatã impozitatã de douã ori,
deci efectul cumulativ nu mai apare.

Fãcând o comparaþie între TVA ºi sistemul veniturilor bugetului public
aplicat la noi în þarã, se poate constata cã TVA se interfereazã cu cea mai
mare parte a impozitelor cumulate la bugetul statului, dintre care
menþionãm:

− ICM;
− impozitul pe spectacole;
− taxele vamale;
− taxele de timbru;
− impozitul pe veniturile din închirieri de imobile;
− impozitul pe veniturile oamenilor de litere, artã ºi ºtiinþã etc.
Þinând seama de dimensiunea acestor interferenþe, de la început,

trebuie arãtat cã orice intenþie de aplicare a TVA în forma ºi condiþiile de
exigibilitate impuse de o corectã utilizare a acesteia conduce, dupã pãrerea
noastrã, la o reformã a întregului nostru sistem de venituri ale bugetului public.

Problema reproiectãrii sistemului veniturilor bugetului public în raport
de TVA ºi alte tipuri de impozite specifice unei economii de piaþã se impune
în condiþiile actuale, însã aceastã reconsiderare trebuie sã aibã la bazã
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studii prealabile ºi temeinic fundamentate, efectuate într-un anumit timp
care sã fie suficient pentru implementarea în bune condiþii a unor tipuri noi
de impozite.

În acest context, introducerea TVA ridicã o serie de probleme care
trebuie sã se aibã în vedere în scopul creãrii unei surse elastice de venit,
care sã nu genereze denaturãri ºi discriminãri. De aceea, în vederea
eliminãrii unor distorsiuni în introducerea TVA, care ar veni în contradicþie
cu structura de bazã ºi argumentarea acestei taxe, trebuie date o serie de
rãspunsuri la unele probleme principale, cum ar fi:

− care vor fi produsele sau sectoarele exonerate (scutite) de la plata
TVA?

− ce tehnici de exonerare de la plata TVA pot fi utilizate sau în ce
condiþii se aplicã sau nu cota zero, care dã dreptul consumatorului
final la deducerea sau rambursarea taxelor plãtite în amonte?

− cum trebuie delimitate sectoarele care, deºi sunt supuse
impozitãrii, pot beneficia de un regim special?

− cum este oportun sã fie aplicatã impozitarea prin TVA utilizând o
singurã cotã, în comparaþie cu o impozitare ce prevede douã sau
mai multe cote (adãugate ratei zero, dacã existã)?

În cazul aplicãrii unui sistem cu mai multe cote, acestea ar trebui
diferenþiate în funcþie de natura bunului sau serviciului impozabil, atunci
când trebuie luate decizii privind mãrimea ratelor respective, adicã:

− cota redusã pentru bunuri de primã necesitate ºi servicii de naturã
socialã (cele din urmã în multe þãri sunt totuºi exonerate);

− cota intermediarã pentru bunuri de uz curent sau servicii care din
punct de vedere economic, social sau cultural reprezintã un interes
deosebit;

− cota normalã sau standard pentru bunuri ºi servicii de interes
general;

− cota majoratã la bunuri de lux ºi cele care fac obiectul monopolului
de stat, în paralel cu aplicarea accizelor.

De exemplu, în anul 1990, în þãrile Comunitãþii Europene se utilizau
urmãtorul numãr de cote:

− o cotã în Danemarca ºi Marea Britanie;
− douã cote în Germania ºi Ungaria;
− celelalte þãri membre CEE, cât ºi cele din afara acestei sfere

folosesc mai mult de douã cote, adicã între trei ºi cinci cote.
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În general, se ridicã întrebãri privind sfera de cuprindere a bazei taxei,
care, de regulã, trebuie sã acopere pânã la 80% din consumul intern total.
Cele 20% din consumul neimpozat de TVA reprezintã de regulã servicii
financiare, servicii medicale, de educaþie-învãþãmânt, servicii poºtale ºi
transporturile publice. În acest sens, unele sugestii pentru scutiri sau ratã
zero, existente în þãrile Europei de Est sau Centrale, ar putea reduce drastic
baza potenþialã a TVA-ului. De exemplu, în þãrile respective existã propuneri
de scutiri sau rata zero pentru produse alimentare ºi materiale de
construcþii, transport public, electricitate, combustibil, telecomunicaþii ºi
servicii de construcþii.

Cu aceste scutiri substanþiale, baza impunerii pentru TVA este redusã
la cca 20% din consumul intern. Elucidarea problemelor respective privind
sfera de cuprindere a bazei TVA este deosebit de importantã în aplicarea
acesteia, deoarece modelele consumului intern în anumite þãri est-europene
nu conþin cantitãþi însemnate de bunuri de lux ºi servicii care sunt acum
comune pentru America de Nord ºi vestul Europei. În aceste condiþii,
scutirile sau rata zero pentru mai multe articole de bazã ale consumului
intern vor deprecia baza taxei chiar mai mult decât se întâmplã în þãrile din
cadrul Comunitãþii Europene. Într-adevãr, dupã unele statistici ale OCDE,
alimentele au o pondere mai mare în consumul intern în Grecia, Irlanda,
Portugalia, cca 40%, în timp ce serviciile au o pondere mai mare în SUA,
Japonia, Canada, cca 45-50%.

Aceeaºi tendinþã se manifestã ºi în þãrile Europei Centrale ºi de Rãsãrit.
Problema care se ridicã este: ce ratã a TVA se va aplica la alimente:

cota zero, scutire sau o ratã favorabilã mai redusã, dacã toate alimentele se
vor impozita cu aceeaºi cotã sau diferenþiat?

Aceleaºi întrebãri se pun ºi pentru articolele de îmbrãcãminte.
ªi în aceastã privinþã, în unele þãri est ºi central-europene existã

controverse, mai cu seamã la sortimentele de îmbrãcãminte pentru copii, în
favoarea cãrora se aduc diverse argumente pentru aplicarea ratei zero. Dar
au loc tot felul de dispute în ceea ce priveºte mãsurile, întrebuinþarea ºi
definirea îmbrãcãmintei pentru copii. Producãtorii, comercianþii ar avea
astfel posibilitatea de a reduce obligaþiile fiscale pe care le au faþã de taxa
pe valoarea adãugatã, printr-o apreciere incorectã a vânzãrilor respective.
Deci întrebarea care se pune este: sã se aplice o cotã standard pentru toate
felurile de îmbrãcãminte sau rate diferenþiate pentru unele categorii?

În efortul de a contura o bazã a taxei pe valoarea adãugatã cât mai
cuprinzãtoare, o atenþie deosebitã o ridicã ºi problema locuinþelor noi ºi a
materialelor de construcþii. Aproape toate þãrile impoziteazã oferta noilor
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construcþii de locuit prin TVA. Este nevoie de precizãri clare în cazul în care
prestãrile de reparaþii ºi întreþinere, care de regulã sunt impozitate prin TVA,
se combinã cu prestãrile la noile locuinþe. De exemplu, în Spania ºi Suedia
se pune o ratã mai micã clãdirilor noi, în timp ce pentru materialele de
construcþii ºi reparaþii se aplicã o cotã standard, iar în Marea Britanie ºi
Ungaria se utilizeazã o ratã zero la clãdirile nou construite.

Un aspect pe care dorim sã-l mai aducem în discuþie, dar nu în ultimul
rând, este cel cu privire la aplicarea regimului TVA în domeniul agriculturii.

În puþine þãri, fermierii, þãranii sunt supuºi taxei pe valoarea adãugatã.
În general, obligaþiile fiscale privind TVA sunt transferate asupra furnizorilor
fermelor sau gospodãriilor þãrãneºti sau asupra celor care achiziþioneazã
produsele acestora.

Deoarece faza de tranziþie a þãrilor est ºi central-europene presupune
o miºcare de încurajare a activitãþilor agricole particulare, precum ºi a celor
care au legãturã cu acestea, considerãm cã regimul TVA conturat în acest
domeniu poate avea în vedere scutirea de impozitare pânã când cifra de
afaceri a micilor producãtori agricoli va atinge proporþii mari, eventual se
stabileºte un prag sau un nivel; în schimb, pot fi considerate cu ratã zero
unele dintre investiþiile efectuate în agriculturã, de exemplu: seminþe,
îngrãºãminte, pesticide etc., dar nu ºi pentru maºini agricole sau materiale
de construcþii.

Concluziile care se desprind ca urmare a cercetãrilor efectuate privind
posibilitãþile de restructurare a sistemului fiscal în þara noastrã se referã la
oportunitatea introducerii taxei pe valuarea adãugatã în mod simultan cu
implementarea impozitului pe venitul global personal, acestea fiind însoþite
de extinderea unei “reþele de protecþie socialã”, care poate sã asigure o
transferare a bunãstãrii ºi la categoriile de populaþie cu venituri mici ºi
mijlocii.

Este de preferat ca orientarea sã fie cãtre folosirea unei taxe pe
valoarea adãugatã cu un numãr redus de cote ºi cu un sistem de protecþie
socialã substanþial, astfel încât instrumentul fiscal adus în discuþie sã poatã
deveni o sursã importantã elasticã ºi eficace de venit.

Comisia Comunitãþii Europene a propus structura unicã a TVA pentru
toþi membrii acesteia, astfel ca rata standard sã fie între 14 ºi 20%, iar rata
redusã între 4 ºi 9%. De asemenea, Comunitatea Europeanã a observat cã
pentru o anumitã perioadã se poate folosi pe scarã mai largã rata zero, ºi
aceasta având în vedere considerente de ordin social.

Deci s-ar sugera o structurã cu trei rate, inclusiv cota zero. Ratele mai
mici sã fie folosite pentru a favoriza acele bunuri care reprezintã o proporþie
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substanþialã în consumul familiilor cu un venit mai mic, iar ratele mai mari
pentru ceea ce se numeºte “bunuri de lux” sau “servicii de lux”, folosite într-
o proporþie crescândã de familiile cu venituri foarte mari.

Utilizarea unui sistem de TVA cu rate multiple (4-7 cote) prezintã
unele dezavantaje, dintre care prezentãm:

− Ratele multiple constituite un element ineficace pentru scopul sprijinirii
familiilor cu venituri mici. Normal cã o ratã scãzutã a TVA va favoriza
achiziþiile (cumpãrãrile) efectuate de familiile cu venituri mari în egalã
mãsurã cu cele fãcute de persoanele cu venituri mici. Investigaþiile
întreprinse în alte þãri semnificã faptul cã TVA nu este un instrument
pentru reducerea diferenþelor existente la nivelul veniturilor ºi în
consecinþã pentru eliminarea acestor discrepanþe.

− Un sistem de TVA cu rate multiple ar favoriza pe unii consumatori ºi
ar defavoriza pe alþii, care ar fi nemulþumiþi cã produsele lor se aflã
sub incidenþa unei impozitãri minime. De exemplu, dacã legumele
proaspete sunt scutite de TVA, de ce sã nu aibã acelaºi regim ºi
legumele congelate sau mai ales cele conservate. Este foarte dificil
de a stabili criteriile de diferenþiere a produselor de bazã, în vederea
aplicãrii mai multor rate, dar ºi de a pregãti un personal cu înaltã
calificare care ar trebui sã administreze un astfel de sistem.

− Oricare ar fi ratele multiple alese ºi oricât de atent ºi judicios ar fi
stabilite categoriile de produse, acestea în puþine cazuri vor reflecta
adevãratele schimbãri în preferinþele consumatorilor.

− În cele din urmã ar trebui luate în considerare ºi costurile
administraþiei unui sistem de rate multiple, care ar duce la creºterea
costurilor acceptate de producãtori. Numãrul informaþiilor creºte în
raport cu cel al cotelor de impozitare.
De exemplu, cea mai simplã formã de impozitare prin TVA care se

utilizeazã în Danemarca (o singurã cotã) are nevoie de 9 informaþii. O
structurã cu douã rate ºi rata zero folosind cea mai simplã formã, fãrã vreo
clasificare a produselor pe categorii de cote, necesitã 12 informaþii, iar
sistemul francez al taxei pe valoarea adãugatã, care aplicã 5 cote, necesitã
35 de informaþii pentru determinarea acesteia. De asemenea, posibilitatea
ca erorile sã sporeascã în raport cu numãrul ratelor este evidentã.

Deci, aºa cum am menþionat mai înainte, TVA nu trebuie sã fie
conceputã în scopuri sociale sau politice, aceasta trebuie sã-ºi menþinã
caracterul neutru, menirea ei fiind aceea de sursã importantã ºi elasticã de
venituri, iar echitatea sã fie realizatã prin alte instrumentele elaborate în
scopul respectiv.
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IMPOZITUL GENERAL PE VENITUL PERSONAL

Dorina ANTOHI

Într-un stat de drept, cu o democraþie autenticã în care se manifestã
principiul echitãþii fiscale, impozitul se justificã ca echivalent al protecþiei
persoanei ºi proprietãþii sale, al securitãþii ºi justiþiei sociale asigurate de
cãtre statul democratic.

Se atribuie astãzi sistemului de impozite ºi taxe un numãr mare de
funcþii:

a) sursã de venit a statului;
b) mijloc de redistribuire a avuþiei naþionale;
c) instrument de stabilizare a conjuncturii economice;
d) mijloc pentru încurajarea sau descurajarea anumitor sectoare

industriale sau comerciale pe ansamblul economiei sau pe regiuni
desemnate în acest scop.

Principiul potrivit cãruia se aplicã impozitul este cel al capacitãþii de
platã a fiecãrui contribuabil, fãrã a fi întotdeauna o relaþie directã între
impozitul plãtit de fiecare contribuabil ºi avantajele individuale pe care
acesta le obþine de la stat.

În general, centrul de greutate al sistemului fiscal al unui stat îl
constituie impozitele directe ºi indirecte, iar în cadrul celor directe, diferitele
forme ale impozitului pe venit.

Una dintre cele mai importante probleme ale reformei fiscale în
România o constituie impunerea veniturilor populaþiei. Problema care se
pune în stadiul actual este aceea dacã materia impozitului pe venit poate fi
tratatã uniform pentru persoanele fizice ºi pentru persoanele juridice ori
aceasta trebuie tratatã distinct, ajungându-se la concluzia cã se pot aplica
aceleaºi principii de impunere privind progresivitatea impunerii, minimul
neimpozabil, natura cheltuielilor care se deduc din veniturile brute pentru
determinarea venitului impozabil.

Evidenþiem în continuare câteva aspecte teoretice ale posibilului viitor
impozit pe venit în România, impozit care va fi perceput în fiecare an în
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funcþie de venitul impozabil al oricãrei persoane fizice sau juridice române
sau strãine rezidente în România în timpul anului.

În acest sens, se defineºte ca fiind venitul impozabil excedentul de
venit net al anului, peste excepþiile ºi reducerile permise de lege,
încercându-se ºi o clasificare a acestor venituri impozabile, clasificare care
reflectã intenþia unificãrii sistemului de impunere a persoanelor fizice ºi
juridice.

Aceste venituri sunt:
a) veniturile muncitorilor ºi funcþionarilor sunt constituite din salariul ºi

orice alte remuneraþii sau gratificaþii primite de salariaþi în timp de
un an civil;

b) veniturile din activitãþi industriale ºi comerciale sunt reprezentate
de beneficiul obþinut de un contribuabil din exploatarea unei uzine,
a unui act de comerþ sau a unei activitãþi de orice gen ar fi. Aici se
cuprind ºi veniturile de plasamente.

c) câºtigurile de capital reprezintã valorificarea din vânzarea unor
active imobiliare ºi mobiliare la preþuri superioare costului de
achiziþie a acestora.

d) veniturile din alte surse provin în mod obiºnuit din burse de studii,
pensii alimentare, ajutoare sociale etc.

Acestea fiind principalele surse de venit ale persoanelor fizice de care
ne ocupãm în aceastã expunere, menþionãm faptul cã actualul impozit pe
salariu, introdus ca o necesitate de repartizare echitabilã a sarcinii fiscale
asupra contribuabililor, reprezintã un prim pas în reforma fiscalitãþii
referitoare la populaþie, impozit care însã, pe lângã alte imperfecþiuni, o
prezintã pe aceea privind impunerea separatã a veniturilor obþinute din
resurse diferite. La aceasta se adaugã ºi alte incorectitudini sociale ale
sistemului fiscal actual privind populaþia:

− diversele categorii de venituri sunt supuse diferitelor categorii de
impozite pe venit (impozit pe salariu, impozit pe activitãþi literare ºi
artistice, venit din colaborãri la ziare, reviste ºi alte publicaþii,
venituri din închirieri etc.) cu cote diferenþiate;

− impunerea fiecãrui venit se desfãºoarã separat, astfel încât cel ce
obþine multe venituri mãrunte din surse diferite este avantajat faþã
de cel al cãrui venit e impus global;

− o serie de venituri nu se impun;
− nu existã un sistem de scãdere a cheltuielilor pe care plãtitorul a

trebuit sã le facã pentru obþinerea venitului.
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Toate acestea reclamã ca impunerea veniturilor cetãþenilor sã se
realizeze indiferent de sursa veniturilor prin impozitul unic pe venit, care ar fi
un important instrument al politicii sociale, deoarece stabilirea mãrimii
impunerii sociale permite sã se þinã seama de condiþiile sociale ale
plãtitorului, ºi anume, prin stabilirea unui minim scutit de impozit, prin
cumularea impozitului, prin stabilirea de capitaluri care se scad din baza de
impunere ºi prin impunere progresivã.

Un astfel de impozit este practicat de multe þãri, atât de cele dezvolta-
te, cât ºi de unele þãri est-europene aflate în tranziþie spre economia de piaþã.

În acest sens, vom prezenta câteva exemple privind impunerea
veniturilor ºi averilor populaþiei în unele þãri.

1. URSS. De la 1 iulie 1990 a intrat în vigoare Legea privind impozitul pe
veniturile cetãþenilor din URSS, cetãþenilor strãini ºi persoanelor fãrã
cetãþenie.
Aceastã lege prevede cã toate veniturile cetãþenilor sunt supuse

impozitãrii, indiferent dacã ele au fost obþinute sub formã bãneascã sau în
naturã, în ruble sovietice sau valutã strãinã.

Se prevede totodatã, creºterea pãrþii neimpozabile din salariu, obþinut
la locul de muncã de bazã ºi scãderea cotelor de impozit în cazul salariilor
de pânã la 150 ruble. S-au stabilit cote majorate de impozit pentru salariile
care depãºesc 700 ruble pe lunã, ceea ce reprezintã o trecere de la o
impunere proporþionalã la una progresivã, impozitul începând sã
îndeplineascã funcþia de regularizare a veniturilor cetãþenilor.

2. UNGARIA. Reforma impozitelor introdusã la 1 ian. 1988 aduce mari
schimbãri, scopul fiind crearea unui sistem fiscal mult mai simplu ºi
mai stabil. O componentã a reformei o constituie introducerea
impozitului pe veniturile personale.
Legea prevede excepþiile de impunere, ºi anume:
a) veniturile cu caracter suplimentar ºi social (venituri din fondurile

sociale, burse, alocaþii familiale, alocaþii de maternitate etc.);
b) venituri cu caracter de acoperire a cheltuielilor sau pagube în

avere;
c) alte venituri (pensii alimentare, câºtiguri la joc etc.);
d) venituri provenite din strãinãtate, precum ºi veniturile obþinute pe

bazã de reciprocitate.
Se considerã venit personal orice venit bãnesc obþinut de persoane

fizice în perioada respectivã, precum ºi valoarea produselor ºi mãrfurilor
obþinute sub formã naturalã ºi modificãrile cu privire la avere.
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3. ANGLIA. Impozitul asupra veniturilor realizate direct de persoane fizice
se aplicã asupra urmãtoarelor venituri: rente ºi alte venituri din clãdiri
ºi terenuri, arendarea unor anumite parcele de terenuri împãdurite,
unele garanþii ale statului, profiturile comerciale, de afaceri ºi cele ale
liber-profesioniºtilor, dobânzi la împrumuturi ºi venituri realizate în
strãinãtate, salarii ºi pensii, dividendele. Se supun impozitãrii ºi
ajutoarele de ºomaj pe termen scurt.
În general, pentru determinarea venitului net impozabil se fac

urmãtoarele scãzãminte:
− pentru persoanele singure;
− pentru persoanele în vârstã de peste 65 ani;
− în caz de deces al unuia dintre soþi, celãlalt soþ primeºte pe

perioada vãduviei o reducere suplimentarã;
− pentru întreþinerea de rude;
− o persoanã înregistratã ca nevãzãtoare primeºte o reducere de

impozit.
4. BELGIA. Sistemul fiscal este foarte amplu. Sursele de venit impozat

sunt numeroase. Rata impozitului pe persoanele fizice se stabileºte
anual, pe tranºe de venit global, cota maximã a impozitului fiind de
67,5%. Impozitul poate fi diminuat:
− pentru copii avuþi în întreþinere, reducerea depinde de numãrul

copiilor;
− pentru alte persoane avute în întreþinere;
− pentru persoanele vãduve.

5. GERMANIA. Se impun veniturile realizate de persoanele fizice din
întreprinderile lucrative; din agriculturã ºi silviculturã; din munca
salariatã ºi din cea independentã; veniturile din capital, din închiriere
ºi arendare; veniturile din alte activitãþi: pensii viagere, rente personale,
ajutoare de deces, venituri secundare din activitatea ºtiinþificã,
literaturã, artã etc. Scãzãmintele mai importante care se fac:
− scutirea pentru cheltuielile gospodãreºti minime, când contribua-

bilul are cel puþin un copil;
− scutirea personalã totalã de impozit în cazul în care venitul anual

obþinut nu depãºeºte 4.212 DM;
− scutiri diferite în cazul în care se efectueazã cheltuieli pentru

îngrijirea ºi formarea profesionalã a copiilor;
− scutiri legate de vârsta contribuabilului;
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− scutiri forfetare pentru deficienþii fizici ºi urmaºii lor;
− scutiri pentru întreþinerea unei rude.
Din venitul brut se mai scad cheltuielile legate de transportul la locul

de muncã cu autovehiculul, cotizaþiile de sindicat, costul uneltelor,
amortizarea imobilului de locuit.

6. ITALIA. Clasificarea veniturilor se face astfel: venituri funciare, venituri
din capital, venituri din muncã, venituri ale întreprinderilor, alte
venituri. Venitul brut se determinã prin însumarea tuturor veniturilor
subiectului impozabil, iar prin scãderea angajamentelor deductibile se
obþine venitul net impozabil. Angajamentele deductibile cuprind:
prestaþiile, contractele de arendã ºi alte obligaþii care influenþeazã
veniturile imobiliare; dobânzile datorate; contribuþii de asistenþã
socialã, prime de asigurare pe viaþã, cheltuieli pentru ºcolarizare º.a.
În baza impozabilã nu se include:
− câºtigurile, cheltuielile ºi angajamentele în valutã reevaluate dupã

închiderea anului fiscal;
− câºtigurile, cheltuielile ºi angajamentele în valutã ce sunt evaluate

pe baza preþurilor curente;
− creditele scadente, dar neachitate ºi debitele neîncasate;
Cotele impozitului sunt progresive pe tranºe de venit.

7. FRANÞA. Impozitul pe venit se stabileºte asupra tuturor resurselor pe
care le are o gospodãrie familialã.
Veniturile gospodãriei familiale cuprind, în afara veniturilor personale

ale capului de familie, veniturile celuilalt soþ ºi veniturile copiilor ce sunt în
grija sa.

Impozitul pe venit are un caracter familial. Luarea în considerare a
situaþiei familiale se face mai ales prin sistemul coeficientului familial.
Acesta constã în raportarea venitului impozabil la un numãr de pãrþi stabilite
pe baza situaþiei familiale ale celui în cauzã.

Venitul net global impozabil se raporteazã la numãrul de pãrþi, iar
rezultatul reprezintã nivelul venitului impozabil corespunzãtor unei pãrþi.

Pentru obþinerea venitului net global impozabil din venitul global brut,
se scad urmãtoarele cheltuieli:

− contribuþia la asigurãri sociale;
− sumele investite în construcþii;
− dobânzile la anumite împrumuturi;
− subvenþiile la capitalul societãþilor ce desfãºoarã activitãþi în

teritoriile de peste mãri.
Se acordã reduceri de impozite pentru:
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− contribuabilii care efectueazã cheltuieli necesare amenajãrii
locuinþei;

− contribuabilii care au încheiat asigurãri pe viaþã;
− contribuabilii care sunt titularii unui cont de acþiuni.
Deci, în majoritatea þãrilor, se aplicã un impozit unic pe veniturile

globale ale unei persoane fizice, realizate la nivelul unui an fiscal.
Astfel, þinând seama de condiþiile concrete ale þãrii noastre, de rolul

pe care-l are statul în etapa de tranziþie, de capacitatea de platã a
persoanelor fizice ºi de alte criterii, se ridicã o serie de întrebãri privind
viitorul impozit pe venit, câteva referindu-se la:

− necesitatea introducerii impozitului unic pe venit;
− oportunitatea introducerii impozitului unic pe venit al persoanelor

fizice;
− posibilitatea introducerii impozitului unic pe venit al persoanelor

fizice;
− tipul impozitului pe venit pentru care sã se opteze:

- pe venitul personal sau
- pe venitul familial;

− categoriile de venit incluse în baza impozitului ºi a cheltuielilor care
se deduc;

− scutirile ce se pot acorda;
− modalitatea de impunere folositã;
− mãrimea cotelor ºi a eventualelor tranºe de impozit.
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UNELE ASPECTE PRIVIND PROBLEMA
VENITURILOR INVIZIBILE

Roxana ROCSOREANU

Ne întâlnim astãzi în mod frecvent cu un aspect extrem al modului de
viaþã referitor la obþinerea (acumularea) de venit:

− pe de o parte, cu o situaþie foarte precarã, în care se aflã poate
cea mai mare parte a populaþiei, cea care obþine venituri atât cât
sã poatã fi asigurate condiþiile unui nivel de trai pe cât posibil decent;

− pe de altã parte, cheltuieli de-a dreptul “supãrãtoare”, excedentare,
care au drept rezultat acumulãri substanþiale de avere pentru
cealaltã parte a populaþiei.

În analiza acestei probleme trebuie sã avem în vedere ºi faptul cã, la
ora actualã, existã în societate anumiþi factori ce determinã un anumit plus
de venit:

− lãrgirea relaþiilor marfã-bani care dezvoltã un efect de polarizare a
veniturilor;

− existenþa economiei secundare ºi a activitãþii efectuate în noile
forme de antreprizã generatoare de venituri ce depãºesc esenþial
media;

− creºterea volumului miºcãrilor de bani la populaþie.
Pe lângã aceºti factori, nu trebuie ignoratã o altã laturã a problemei

analizate, ºi anume revolta membrilor societãþii faþã de consumul ce
depãºeºte limitele normale, consumul “supãrãtor” ºi acumularea excesivã
de avere, revoltã care se accentueazã tot mai mult. Aceasta a apãrut din
cauza dificultãþilor generale economice cunoscute care au generat un nivel
de viaþã constant, care stagneazã de mai mulþi ani. Astfel stând lucrurile,
membrii societãþii (mai ales cei cu venituri mici ºi mulþi copii, pensionarii, cei
aflaþi la început de activitate) nu înþeleg de ce statul permite ca unii cetãþeni
sã câºtige atât de mult, respectiv de ce le lasã la dispoziþie, în urma
reglementãrii finale a veniturilor, atât de multe mijloace bãneºti, pe care nu
le cheltuiesc în mod raþional, acceptabil pentru societate.
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Provenienþa veniturilor

Urmãrirea resurselor de venituri prezintã multe dificultãþi ºi sarcini.
Faþã de fiabilitatea relativã a datelor referitoare la veniturile din muncã

ale angajaþilor ºi la alte surse vizibile ºi legale de venituri, fiabilitatea relativã
a datelor referitoare la mãrimea aºa-numitelor venituri invizibile este destul
de discutabilã, chiar ºi totalizate la nivelul þãrii (ex., în Ungaria, evaluãrile în
acest sens au determinat o valoare de 10-70 mld. forinþi).

În ce priveºte repartiþia pe individ a veniturilor invizibile, nu existã în
prezent nicio bazã ºi nu se întrevede aceasta nici pentru viitor, ele fiind
determinate de factori deosebit de eterogeni.

Principalele tipuri de venituri invizibile (mai puþin condamnate de
societate ºi uneori nesancþionate de normativele de drept): bacºiºul, cadoul
de recunoºtinþã, contravaloarea muncii la negru.

Surse de venit condamnate de societate ar fi: scumpirea preþurilor,
furtul la cântar, facturare peste tarif, frauda fiscalã, evaziunea fiscalã,
lezarea legilor vamale ºi valutare, valorificarea neautorizatã în interes
personal a proprietãþii de stat, delapidarea.

Este greu de combãtut pãrerea generalã cã aceste miºcãri de bani
care intervin între diferitele pãturi ale populaþiei joacã un rol-cheie în
formarea diferenþelor de avere (de venit) nedorite în realitate.

Mijloace de luptã împotriva veniturilor invizibile:
− impunerea: cel mai important;
− sarcinile legate de producþie, aprovizionare, reglementarea centralã

a pieþei, politica preþurilor, formarea opiniei publice ºi urmãrirea
penalã.

Controlul muncii de impunere

Pentru a creºte eficienþa impunerii populaþiei sunt necesare:
dezvoltarea sistemului fiscal; sferã de acþiune cuprinzãtoare, precum ºi
înãsprirea controlului muncii fiscale. Centrul de greutate al controlului muncii
de impunere îl constituie verificãrile fãcute la cei cu activitate independentã
de procurare de venit (meseriaºi, comercianþi, particulari).

În condiþiile actuale trebuie urmãrit ca, prin dezvoltarea organizãrii ºi
diviziunii muncii, sã se mãreascã numãrul controalelor financiare privind
impunerea. Aceste controale au rolul de a dezvãlui nereguli în urma cãrora
va fi majoratã obligaþia de platã de impozite.

Mijlocul de sancþionare atunci când apar deficienþe legate de
obligaþiile fiscale trebuie sã fie diferenþiat în funcþie de gradul în care a fost
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lezatã disciplina fiscalã, pornind de la faptul cã frauda fiscalã este în esenþã
un delict comis în sarcina avuþiei publice.

Trebuie sã capete amploare aºa-numitul “impozit pe aparenþã”, care
nu a dat rezultat pânã acum datoritã modului de soluþionare de cãtre
instanþele judecãtoreºti a problemelor fiscale. El se referã la verificarea
ulterioarã a veniturilor, a provenienþei obiectelor de avere, respectiv la
cercetarea înavuþirii.

Controlul ulterior

Este necesar atunci când apare o diferenþã mare între ordinul de
mãrime al veniturilor ºi cel al cheltuielilor bãneºti ale unui individ.

Autoritatea fiscalã culege informaþii în privinþa încasãrilor de venit ºi a
cheltuielilor contribuabilului, retroactiv, pe perioada necesarã. Atenþia se
îndreaptã spre dovedirea cifricã a mãrimii cheltuielilor bãneºti. În mod
normal, nu ar trebui sã existe dificultãþi, dacã am avea de-a face cu un
cetãþean disciplinat care în cursul impunerilor anuale a fãcut o declaraþie
responsabilã despre mare parte a acestora. Nu sunt luate în calcul
cheltuielile materiale zilnice, deci cetãþeanul se aflã în “avantaj” faþã de
autoritatea fiscalã. Pentru aceste cheltuieli se poate stabili un normativ
echitabil, depinzând de mãrimea venitului, de ocupaþie. Trebuie sã se
accepte peste acest normativ echitabil al cheltuielilor gospodãreºti o
diferenþã de un anumit ordin de mãrime ºi de o anumitã proporþie între
încasãri ºi cheltuieli.

Dupã terminarea controlului, pentru partea ce depãºeºte limita de
echitate a cheltuielilor în plus faþã de venituri, considerând doveditã
existenþa venitului neimpus corespunzãtor, autoritatea fiscalã stabileºte
suplimentar impozitul ºi amenda pentru ascunderea venitului impozabil.
Aceasta poate sã fie de câteva ori mai mare decât impozitul ce ar trebui
plãtit, iar în anumite situaþii, pentru evaziunea fiscalã se prevãd sancþiuni
soldate cu privarea de libertate.

Ca urmare a acestor stãri de lucruri, se pot contura câteva probleme
esenþiale:

1. Ce face statul pentru eliminarea acestor situaþii extreme existente
referitoare la modul de viaþã (pentru micºorarea lor)?

2. De unde provin, respectiv care este sursa obþinerii unor venituri ce
depãºesc mult media normalã? Pot fi ele procurate în mod cinstit,
într-un cadru legal?

3. Este societatea capabilã sau nu sã influenþeze activ ºi sã
urmãreascã defalcat pe indivizi evoluþia veniturilor?



ECOMOND DATA Nr. 2/1991
• CIDE - Serviciul PREDIF •

EVOLUÞIA COTAÞIILOR DE BURSÃ ªI A PREÞURILOR
DE TRANZACÞIE ALE PRINCIPALELOR MÃRFURI

PE PIEÞELE EXTERNE

DENUMIRE PRODUS Mar. 1991
Mar. 1991

Apr. 1991
Apr. 1991

Variaþie,
%

C02A COSITOR 99,75% MIN $/tonã 5.517,35 5.559,93 +0,77
C02G PLUMB 99,97% MIN $/tonã 603,96 600,96 -0,50
CO2C CUPRU GRAD A $/tonã 2.414,03 2.471,19 +2,36
CO25 NICHEL $/tonã 8.704,70 9.026,48 +3,69
CM22 ALUMINIU PRIMOR 99,7% $/tonã 1.496,55 1.392,43 -6,96
CZ21 ZINC 99,995% MIN $/tonã 1.199,13 1.255,93 +4,73
CM2R ARGINT $/kg 126,55 128,03 +1,16
CO2M AUR LINGGUP $/kg 11.681,52 11.522,23 -1,37
C030 OÞEL BETON $/tonã 292,53 0,00
C031 OÞEL COMERCIAL $/tonã 327,25 0,00
C033 PROFILE IPN JPN SECÞIUNE 600 mm $/tonã 385,13 0,00
C034 TABLA GROASÃ PESTE 10 mm $/tonã 409,50 0,00
C035 TABLÃ MEDIE 3-10 mm $/tonã 399,75 0,00
C036 TABLA SUBÞIRE LAMINATÃ LA RECE $/tonã 433,22 0,00
C038 BANDÃ LAMINATÃ LA CALD, RULOURI $/tonã 329,22 0,00
C037 TABLA ZINCATÃ 17-20 gr. ÎN RULOURI $/tonã 525,00 0,00
C0MM BENZINÃ CO 98/33, 0,25 g/l Pb $/tonã 242,73 232,87 -4,07
C00F NAFTA $/tonã 210,44 194,87 -7,40
C008 MOTORINA 53-57 ID $/tonã 176,44 181,55 +2,89
C00B PÃCURÃ 1% SULF $/tonã 91,77 85,27 -7,09
C00D PÃCURÃ 3,5% SULF $/tonã 68,52 69,22 +0,93
C012 CAUCIUC NATURAL R.S.S. NR. 1 $/tonã 837,45 628,41 -1,08
C017 CAUCIUC NATURAL R.S.S. NR. 5 $/tonã 731,64 724,37 -1,00
C040 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 26,3

kg/buc. ºi peste $/tonã 1.255,00 0,00
C043 PIEI BRUTE DE BOVINE INDIGENE 24

kg/buc. ºi peste $/tonã 0,00 0,00
C064 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 3 $/tonã 128,11 129,79 +1,31
P060 LÂNA SPALATÃ MERINOS FIN 19 microni $/tonã 8.328,16 9.049,97 +8,66
P063 LÂNA SPALATÃ COMEBACK 25 microni $/tonã 2.471,96 2.690,25 +8,85
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DENUMIRE PRODUS Mar. 1991
Mar. 1991

Apr. 1991
Apr. 1991

Variaþie,
%

C050 LÂNÃ TOPSURI MERINOS 70 S MEDIU $/tonã 7.830,12 7.791,45 -0,50
C053 LÂNÃ TOPSURI CROSSPRED 52 S SUPER $/tonã 4.714,38 4.831,21 +2,47
C055 BUMBAC AMERICAN MEMPHIS M 1 3/32 inch $/tonã 2.093,22 2.139,90 +2,19
C060 GRÂU AMERICAN ROªU DE IARNÃ NR. 2 $/tonã 101,67 103,64 +1,93
C063 PORUMB AMERICAN GALBEN NR. 2 $/tonã 97,93 100,60 +2,72
C090 ZAHÃR DIN TRESTIE, BRUT $/tonã 230,05 217,23 -5,58
C092 ZAHÃR RAFINAT $/tonã 305,51 285,18 -6,66
C101 CAFEA ROBUSTÃ $/tonã 1.001,46 1.006,74 +0,52
C 103 CACAO ACCRA GHANA $/tonã 1.183,53 1.128,10 -4,69
C072 ULEI FL.-SOARELUI 2% ACIZI GRAªI,

ORICE ORIGINE $/tonã 464,13 465,66 +0,32

 Sursa: Banca de date IEM-CIDE fiºier PREX.

EVOLUÞIA INDICILOR PREÞURILOR DE EXPORT AI RFG

 
DENUMIRE PRODUS Nov. 1990

Nov. 1990
Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie,
%

A. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CONSTRUCÞIILOR DE MAªINI
I003 MAªINI UNELTE PENTRU PRELUCRAREA

METALELOR PRIN AªCHIERE 125,00 125,10 +0,08
I004 STRUNGURI ªI STRUNGURI AUTOMATE 127,60 128,00 +0,31
I005 MAªINI DE FREZAT 119,20 119,20 +0,00
I128 MAªINI DE ªLEFUIT. LAPUIT ªI POLIZAT 128,80 128,80 +0,00
I022 POMPE HIDRAULICE 117,50 117,60 +0,08
I029 MAªINI AGRICOLE 111,50 111,50 +0,00
I 030 TRACTOARE 110,30 110,50 +0,18
I056 ARMÃTURI 109,00 109,00 +0,00
I062 AUTOTURISME 106,60 106,50 -0,10
I063 AUTOTURISME PÂNÃ LA 1,5 L CAPACITATE

CILINDRICÃ 106,90 106,90 +0,00
I064 AUTOTURISME PESTE 1,5 L CAPACITATE

CILINDRICÃ 106,60 106,50 -0,10
I066 AUTOCAMIOANE FURGONETE 115,40 115,40 +0,00
I073 MOTOARE ªI GENERATOARE ELECTRICE 117,20 117,20 +0,00
I079 CABLURI 114,30 113,60 -0,62
I088 FRIGIDERE 102,30 102,40 + 0,09
I097APARATE RADIO 93,20 93,20 + 0,00
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DENUMIRE PRODUS Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie,
%

I098 TELEVIZOARE 85,30 85,30 +0,00
I091 CORPURI ELECTRICE DE ILUMINAT 118,70 118,70 +0,00
I093 LÃMPI DE DESCÃRCARE 93,90 93,90 +0,00
B. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI CHIMICE
I501 ANVELOPE 94,60 94,70 +0,10
I502 PRODUSE ANORGANICE 89,60 86,90 -3,02
I503 PRODUSE ORGANICE 88,00 87,60 -0,46
I504 MATERIALE PLASTICE ªI CAUCIUC SINTETIC 97,60 98,60 +1,02
C. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI TEXTILE ªI CONFECÞIILOR
I546 FIRE TEXTILE 92,00 92,50 +0,54
I547 Filamente celulozice ºi sintetice 93,00 93,80 +0,86
I549 Fire de lânã 95,10 95,10 +0,00
I550 Fire de bumbac 83,90 83,50 -0,48
I553 Þesãturi din fibre chimice 103,00 103,10 +0,09
I554 Þesãturi din fibre filament sintetice ºi celulozice 104,40 104,10 -0,29
I555 Þesãturi de lânã 104,80 104,20 +0,00
I556 Þesãturi de bumbac 114,70 114,90 +0,17
I558 Tricoturi din fibre ºi filamente sintetice 103,60 103,60 +0,00
I559 Tricoturi din bumbac ºi lânã 103,20 103,20 +0,00
I566 Îmbrãcãminte exterioarã din tricot 113,30 113,70 +0,35
I567 Îmbrãcãminte exterioarã, tricot din fibre chimice 110,60 111,00 +0,36
I569 Îmbrãcãminte exterioarã, tricot din bumbac 116,20 116,20 +0,00
I572 Lenjerie trizotatã 109,90 109,90 +0,00
I573 Covoare ºi acoperitori textile 97,60 97,60 +0,00
D. PRODUSE DIN DOMENIUL PIELÃRIEI ªI ÎNCÃLÞÃMINTEI
I535 PIEI BRUTE, PIEI FINITE ªI PRODUSE DIN PIELE 99,30 99,20 -0,11
I536 Piei brute 56,50 56,30 -0,36
I537 Piei finite 97,60 97,30 -0,31
I538 Articole din piele inclusiv confecþii din piele ºi

încãlþãminte
107,80 107,80 +0,00

I539 Articole din piele exclusiv confecþii din piele 113,00 113,00 +0,00
I540 Încãlþãminte 105,50 105,50 +0,00
E. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI LEMNULUI
I574 LEMN ªI PRODUSE LEMNOASE 117,70 118,00 +0,25
I577 Cherestea 115,00 114,70 -0,27
I579 Celuloza din lemn 84,40 82,10 -2,73
I382 Hârtie ºi carton 98,50 98,00 -0,51
I383 Hârtie brutã sau neînnobilatã 102,30 101,50 -0,79
I384 Hârtie de scris ºi tipar 98,90 97,60 -1,32
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DENUMIRE PRODUS Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie,
%

I385 Hârtie kraft ºi pentru ambalaje 98,80 98,70 -0,11
I386 Carton brut sau neînnobilat 92,80 92,80 +0,00
I387 Hârtie ºi carton cretat, hârtie pergaminatã 95,30 95,20 -0,11
I388 CONFECÞII DIN HÂRTIE ªI CARTON, TIPÃRITURI 105,40 105,60 +0,18
F. PRODUSE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCÞII
I609 CIMENT ªI VAR 103,80 103,80 +0,00
I610 CERAMICÃ TEHNICÃ ªI SANITARÃ 110,40 110,40 +0,00
I611 PLÃCI CERAMICE ªI CERAMICA DE CONFECÞII 107,20 107,20 +0,00
I612 STICLA PLANÃ 112,50 112,50 +0,00
G. PRODUSE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR
I509 ANIMALE VII 80,01 77,80 -2,88
I510 CARNE ªI PRODUSE DIN CARNE 90,70 89,60 -1,22
I511 Carne de vitã, inclusiv preparate 86,90 86,30 -0,70
I512 Carne de porc, inclusiv preparate 92,00 85,60 -6,96
I513 Preparate din peºte 141,80 142,20 +0,28
I514 LAPTE, PRODUSE LACTATE, OUA 95,10 94,90 -0,22
I515 Lapte lichid ºi praf 91,00 90,50 -0,55
I516 Brânzeturi 103,00 103,00 +0,48
I517 JELEURI ªI GRÃSIMI COMESTIBILE 45,50 45,10 -0,88
I521 Sroturi 63,70 64,50 +1,25
I522 Preparate furajere 88,50 89,90 +1,58
I523 CEREALE ªI PRODUSE DIN CEREALE, INCLUSIV

OREZ 82,30 82,60 +0,36
I526 LEGUME ªI FRUCTE PROASPETE ªI

CONSERVATE 135,70 136,20 +0,36
I527 ZAHÃR ªI DULCIURI 94,10 94,00 -0,11
I528 BÃUTURI ALCOOLICE 94,80 94,80 +0,00
I529 Bere 105,60 105,60 +0,00
I531 Vin 84,10 84,90 +0,95
I534 PRODUSE DIN TUTUN 121,90 121,50 -0,33

EVOLUÞIA MÃRCII VEST-GERMANE FAÞÃ DE DOLARUL SUA

PAG. 2
Cotaþii: 1 dolar = n unitãþi naþionale

DENUMIRE VALUTÃ Nov. 1990
Nov. 1990

Dec. 1990
Dec. 1990

Variaþie, %

DMKO MARCA VEST-GERMANÃ 1,4824 1,4950 +0,84

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier VALEX.
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• CIDE – PREDIF •

EVOLUÞIA CURSURILOR VALUTARE
(medii lunare)

BURSA VALUTARÃ DE LA LONDRA

DENUMIRE VALUTÃ Cotaþii: 1 dolar = n unitãþi naþionale
Mar. 1991 Apr. 1991 Variaþie, %

STCO LIRA STERLINÃ (a) 1,8262 1,7504 +4,15
DNKO MARCA VEST GERMANÃ 1,6068 1,7019 +5,91
SFRO FRANC ELVEÞIAN 1,3865 1,4388 +3,77
DFLO GULDEN OLANDEZ 1,0107 1,9188 +5,97
BFRC FRANC BELGIAN C (b) 32,9250 34,9829 +6,25
BFRF FRANC BELGIAN F (c) 0,0000 0,0000 0,00
FFRO FRANC FRANCEZ 5,4652 5,7513 +5,23
LITO LIRA ITALIANÃ 1.197,2500 1.261,8095 +5,39
YENO YEN JAPONEZ 137,0875 136,8452 -0,17
DKRO COROANA DANEZÃ 6,1665 6,5185 +5,70
NKRO COROANA NORVEGIANÃ 6,2673 6,6211 +5,64
SKRO COROANA SUEDEZÃ 5,8918 6,1151 +3,79
SCHA SILING AUSTRIAC 11,3030 11,9748 +5,94
PORT ESCUDO PORTUGHEZ 139,9207 147,4662 +5,39
SPAI PESETA SPANIOLÃ 99,6323 185,0322 +5,42
FINL MARCA FINLANDEZÃ 3,8355 3,9869 +3,94
GREE DRAHMA GRECEASCÃ 172,3238 184,2244 +6,59
CANO DOLAR CANADIAN 1,1567 1,1528 -0,33
AUST DOLAR AUSTRALIAN 1,2971 1,2831 -1,07
NEOZ DOLAR NOUA ZEELANDÃ 1,6711 1,6924 +1,27
LIBL LIRA LIBANEZÃ 0,0000 0,0000 0,00
SAAR RYAL ARABIA SAUDITÃ 3,7538 3,7442 -0,25
SING DOLAR SINGAPOREZ 1,7576 3,6023 +104,95
MALL RINGGIT MALAEZIAN 2,7433 2,7436 + 0,01
DNKO DOLAR HONG KONG 7,7902 7,7928 +0,03
USOI INDICE DOLAR SUA 0,0000 0,0000 0,00

BURSA VALUTARÃ DE LA NEW YORK

ARGE AUSTRIAL ARGENTINIAN 9.439,6316 9.786,4286 +3,67
VENE ECLIVAR VENEZUELIAN 53,2710 53,7681 +0,93
KUWA DINAR AUSTRALIAN 0,0000 0,0000
INDI RUPIA INDIANÃ 19,0800 19,7705 +3,61
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COTAÞII LA MOSCOVA

ROUB RUBLA 0,5741 0,5882 +2,45

UNITATE MONETARÃ

DSTO DREPTURI SPECIALE TRAGERE (a) 1,3830 1,3518 +2,25
UCOO UNITATE DE CONT (a) 1,2206 1,2106 +5,46

Nota: Variaþia se referã la dolarul SUA.

a) Cotaþie inversã; b) Curs dolar; c) Curs financiar.

Sursa: Banca de date IEM-CIDE, fiºier VALEX.
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PARTEA I

TIMPUL LIBER ªI CALITATEA VIEÞII
CONSIDERAÞII TEORETICE

Una din componentele principale ale vieþii, cu o contribuþie importantã
la creºterea calitãþii vieþii este timpul liber. În cele ce urmeazã, se încearcã,
mai întâi, o survolare teoreticã a conceptului de timp liber, apoi se face o
tentativã de a fixa, în acelaºi plan teoretic, rolul ºi ponderea timpului liber în
creºterea calitãþii vieþii. În cele din urmã, pe baza celor desprinse din acest
demers, sunt sugerate câteva direcþii posibile de urmat în cercetarea
empiricã a fenomenului studiat.

CAPITOLUL I

TIMPUL LIBER

1.1. Conceptul

Multe din conceptele folosite în sociologie suferã de o estompare a
sensului exact, datoritã unei uzuri semantice provocate de prezenþa lor în
limbajul comun. Timpul liber nu face nici el excepþie de la regulã. Expresiile
de “timp liber” sau “timp disponibil” desemneazã o mulþime de situaþii ºi
momente din viaþa unei persoane sau grup, care nu au aproape nimic în
comun cu conceptul sociologic respectiv.

De exemplu, la nivelul limbajului cotidian, prin timp liber se înþelege o
perioadã din timpul activitãþii profesionale care marcheazã intervalul dintre
douã sarcini diferite la locul de muncã. Limba românã conservã, de altfel,
foarte exact aceastã nuanþã prin cuvântul rãgaz, care presupune un scurt
“respiro” în timpul muncii ºi nicidecum o perioadã liberã propriu-zisã. De
asemenea, se foloseºte în limbajul comun expresia de timp liber pentru a
caracteriza o perioadã de stagnare, de încetare a unei activitãþi, care ea
însãºi aparþine timpului liber.
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În weekend sau în vacanþã, perioade eminamente libere, se întâlnesc
momente – ca de exemplu între terminarea unei partide de tenis ºi servirea
mesei – ce pot fi reunite sub expresia de timp liber. În acest caz, expresia
timp liber are cel puþin un caracter redundant, deoarece se referã la o
perioadã cuprinsã, la rândul ei, într-un interval de timp aparþinând sferei
conceptului sociologic de timp liber.

Cele douã exemple de mai sus aratã incompatibilitatea dintre limbajul
comun ºi cel sociologic în douã situaþii diferite: a) folosirea expresiei pentru
a desemna o perioadã inclusã într-un timp aflat la antipolul a ceea ce,
sociologic vorbind, înseamnã timpul liber ºi anume munca; b) folosirea
expresiei cu intenþia de a particulariza un timp în raport cu o perioadã mai
lungã, dar care, din perspectiva sociologicã este ea însãºi timp liber.

Termenul de timp liber a suferit transformãri importante în timp. În
Antichitate termenul era asimilat contemplãrii ºi amuzamentului (Aristotel,
Etica Nichomahica). Dar, în timp ce amuzamentul s-a menþinut pânã în
zilele noastre ca o caracteristicã a timpului liber, contemplarea, în sens de
travaliu intelectual, nu intrã cu necesitate în sfera preocupãrilor eliberate de
orice obligaþie. Deja Kant afirma cã înþelegerea este produsul muncii ºi,
deci, contemplarea nu poate aparþine timpului liber1.

“Leisure Class”

O atenþie specialã este acordatã timpului liber ca mod de existenþã a
unei întregi clase sociale ºi care, de asemenea, nu se poate suprapune cu
semnificaþia actualã a conceptului. Este vorba de acele categorii care nu
numai cã nu erau obligate sã munceascã pentru a-ºi câºtiga existenþa, dar
care, în plus, fãceau din consumul de timp liber o emblemã definitoare a lor.
Veblen numeºte aceastã categorie socialã clasa de loisir (leisure class), iar
pe membrii sãi oameni de loisir. Analiza modalitãþii specifice de consum a
timpului de cãtre clasa de loisir este oportunã deoarece sugereazã, prin
negaþie, conceptul actual de timp liber, aºa cum este folosit în literatura
sociologicã. Pentru oamenii de loisir, timpul liber nu se aflã în opoziþie cu alt
timp dedicat unor activitãþi productive sau lucrative. Este un timp liber în
sine, o scurgere temporalã ce se menþine în aceleaºi coordonate, fãrã acea
alternanþã, uneori brutalã, între perioade de muncã ºi perioade libere, care
caracterizeazã viaþa omului modern.

Opoziþia între timpul liber ºi timpul de muncã existã, dar ea transcede
clasa socialã, devine criteriu de distincþie între o clasã privilegiatã ºi
celelalte clase defavorizate, acestea din urmã fiind obligate sã munceascã
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pentru a permite celei dintâi sã-ºi consume perpetuu timpul ce-l are la
dispoziþie. Este vorba, deci, de o societate unde loisirul continuu coexistã cu
lipsa aproape totalã de timp liber.

Schimbãrile economice ºi sociale au condus, în cele din urmã, la
dispariþia clasei de loisir, dar prestigiul ei s-a perpetuat în sânul burgheziei
în ascensiune. Dupã cum remarcã Veblen, consumul ostentativ de timp liber
rãmâne o valoare socialã deosebitã, pe care capul familiei, obligat sã
munceascã din greu, nu ºi-l poate permite. Dar, pentru a pãstra cerinþele de
onorabilitate impuse de mentalitatea epocii, el va gãsi forma sui generis de
manifestare a loisirului, delegând pe soþia sa sã consume un timp liber care
lui personal îi este interzis2.

Munca ºi timpul liber

Prin dispariþia clasei de loisir, timpul liber îºi schimbã funcþia pe care o
avea în societate. Din criteriul de distincþie între clase el devine o parte
integrantã a timpului tuturor categoriilor sociale. Totul se petrece ca ºi cum,
o datã cu smulgerea privilegiilor clasei de loisir, s-a confiscat ºi timpul liber
care se redistribuie apoi tuturor celor care depun o activitate obligatorie în
vederea asigurãrii traiului ºi a bunãstãrii. (Excepþiile, nefiind semnificative
din punct de vedere social, nu sunt luate în consideraþie.)

Schimbãrile în structurile economice ºi sociale au stabilit ºi
mecanisme concrete de redistribuire a timpului liber. În speþã, este vorba de
afirmarea ca principal motor al dezvoltãrii economice, a unui nou tip de
muncã ºi anume munca industrialã. Aceasta spre deosebire de activitatea
dominantã anterioarã – munca agricolã -, impune unele exigenþe care pun
în alþi termeni relaþia timp ocupat – timp liber.

Munca în agriculturã, cu tot progresul tehnologic înregistrat, îºi
pãstreazã în decursul vremilor un anumit ritm ºi un anumit profil, care permit
agricultorului sã stea pe ogor o zi luminã, fãrã ca funcþiile sale biologice sau
psihice sã fie perturbate. Alternanþa perioadelor de muncã ºi de repaos este
foarte largã ºi þine mai mult de factori naturali decât de motive intrinseci
procesului muncii. Orice limitare a timpului dupã criterii exterioare ciclurilor
naturale este strãinã agriculturilor.

P. Rambaud constatã cã timpul nu este nici compartimentat, nici
mãsurat cu etalon fix, ci este dominat, invadat în întregime de muncã3.
Sezoanele, rãsãritul ºi apusul soarelui, sarcina de îndeplinit mãsoarã durata
timpului, iar nu ceasul4. Deci, munca în sine nu reclamã, nu pretinde timp
liber ºi tocmai de aceea împãrþirea artificialã a timpului este strãinã
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agricultorului. Chiar ºi pauza duminicalã este urmarea nu neapãrat a unor
necesitãþi izvorâte din muncã, ci mai degrabã a unor considerente culturale
ºi religioase.

Munca industrialã atrage dupã sine o rigoare mai mare în mãsurarea
timpului ºi în gestionarea lui. Una din caracteristicile principale ale muncii
industriale este faptul cã efortul uman este aservit unei maºini, ceea ce
presupune o precizie crescândã a miºcãrilor, o atenþie mare ºi, mai ales, un
ritm de muncã mai rapid, racordat la viteza maºinii. Aceste exigenþe
determinã o solicitare fizicã ºi nervoasã care nu poate exista pe termen
lung, necesitând odihnã ºi deci, o strictã alternare a timpului de muncã ºi a
timpului liber. Dupã cum constatã Fourastie, maºina, având un determinism
sui generis, simplu ºi de scurtã duratã, îl obligã pe omul care o conduce la o
activitate “maºinalã” profund opusã activitãþii vitale tradiþionale5. Aºadar,
timpul liber se impune în viaþa oamenilor prin însãºi noile condiþii de muncã
ºi prin noile reglementãri ale vieþii sociale ce decurg din acestea, dintre
care, cele mai importante sunt limitarea zilei lucrãtoare la opt ore ºi
asigurarea unui concediu plãtit, o datã pe an.

Prin aceastã unire necesarã cu munca, timpul liber capãtã în sfârºit
valenþele conceptului aºa cum este el utilizat în sociologie. În definiþia datã
de Dumazedier se subliniazã tocmai caracterul benevol al ocupaþiilor din
timpul liber, faptul cã ele se desfãºoarã dupã ce omul s-a eliberat de
obligaþiile sale profesionale, familiale ºi sociale. De remarcat cã, sociologul
francez integreazã timpul de muncã într-un cadru mai larg în care sunt
cuprinse ºi alte activitãþi cu caracter de obligativitate.

Prin acest mod de definire al sãu, conceptul de timp liber se distinge
net de ceea ce caracterizeazã o scurgere a timpului liber pentru membrii
clasei de loisir. Pentru ei timpul liber nu este nici benevol (pentru cã nu se
pot sustrage statutului pe care îl au), ºi nicio consecinþã a unui timp dedicat
muncii. Pe de altã parte, perioadele de inactivitate ale agricultorilor nu pot
nici ele sã fie asimilate conceptului sociologic de timp liber, deoarece sunt o
consecinþã a unor cicluri cosmice, iar nu un rezultat al “eliberãrii de
obligaþiile profesionale” ºi, de asemenea, nu sunt nici benevole, ci dictate de
condiþiile obiective.

O altã parte a definiþiei lui Dumazedier se referã la funcþiile de odihnã,
de distracþie ºi de dezvoltare a personalitãþii umane, pe care le defineºte
timpul liber. Privite din perspectiva relaþiei cu munca, primele douã funcþii
ale timpului liber relevã caracterul de complementaritate dintre cei doi
termeni: este evident cã nu mergi la muncã pentru a te odihni sau distra, dar
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cã distracþia ºi odihna sunt necesitãþi izvorâte din rigorile muncii. Pe de altã
parte, dezvoltarea personalitãþii umane este o caracteristicã, atât pentru
muncã, cât ºi pentru activitãþile din timpul liber.

Ceea ce îndreptãþeºte însã includerea dezvoltãrii personalitãþii umane
în cadrul funcþiilor îndeplinite de timpul liber este, pe de o parte, multitudinea
posibilitãþilor oferite individului de cãtre mass-media ºi de alte mijloace de
propagare a culturii, de a dobândi cunoºtinþe noi, iar pe de altã parte de
faptul cã, oricât de interesantã ºi de complexã ar fi activitatea profesionalã,
ea rãmâne totuºi limitativã, circumscrisã unui domeniu particular. Deci, prin
aceastã a treia funcþie a sa, timpul liber apare într-o relaþie complementarã
cu timpul de muncã.

Sublinierea rolului muncii, ca factor complementar în raport cu timpul
liber nu reprezintã numai un mod riguros de definire a conceptului, dar este
totodatã o reflectare a realitãþii, a modului în care oamenii recepteazã
semnificaþia ºi valoarea loisirului. Astfel, pornind de la definiþia conceptului
timp neocupat, degrevat de orice obligaþie îºi pierde totuºi caracterul de
loisir, dacã este scos din relaþia sa cu munca. Este cazul, de exemplu al
ºomajului care, din punct de vedere teoretic nu poate fi considerat timp liber
deoarece nu survine dupã o perioadã de muncã (cotidianã sau
sãptãmânalã) ºi, în plus, nici nu are un caracter benevol. Trecând la planul
realitãþii sociale, s-a constatat, de asemenea, cã relaþia muncã-loisir este
adânc înrãdãcinatã în conºtiinþa oamenilor. Cercetãri de teren au relevat
faptul absolut remarcabil ca: ºomerii nu îndrãznesc sã participe la activitãþi
de loisir în timpul orelor care ar trebui sã fie consacrate activitãþii
profesionale6.

Aºadar, conform definiþiei datã de Joffre Dumazedier, “timpul liber
este un ansamblu de ocupaþii cãrora individul se poate consacra benevol,
fie pentru a se odihnii, fie pentru a se distra, fie pentru a-ºi îmbogãþii
informaþia sau a lãrgii formaþia sa în mod dezinteresat, participarea sa
socialã, voluntarã sau capacitatea sa liberã, creatoare, dupã ce s-a eliberat
de obligaþiile sale profesionale, familiale ºi sociale”7. Din aceastã definiþie
rezultã cã, nu numai salariaþii se încadreazã în ceea ce, sociologic vorbind,
se numeºte timp liber, ci toþi cei care, în urma unei activitãþii depuse, “se
elibereazã de obligaþii”. Obligaþiile nu sunt numai munca pentru salariat, dar
ºi învãþãtura pentru elevi ºi studenþi, activitãþile utilitare depuse de casnice
ºi pensionari etc. Timpul liber este, deci, un timp “cucerit” ºi binemeritat;
este, de asemenea, dorit ca urmare a duratei ºi consecinþelor activitãþilor
depuse anterior.
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1.2. Douã ipostaze ale relaþiei muncã – timp liber

Analiza de pânã acum a urmãrit sã schiþeze principalele trãsãturi ale
conceptului de timp liber. Din punct de vedere istoric s-a putut constata cã,
la un moment dat, în evoluþia societãþii apare un nou tip de activitate ºi
anume munca industrialã care implicã cu necesitate un factor temporal
complementar numit timp liber. Pãstrând aceeaºi perspectivã istoricã, se va
observa cã relaþia dintre muncã ºi timp liber nu rãmâne aceeaºi, ci suferã
modificãri, o datã cu transformãrile pe care le suportã atât termenii relaþiei,
cât ºi condiþiile socioeconomice generale.

Faza primitivã a relaþiei muncã-timp liber

Din însãºi geneza timpului liber (în sensul modern al cuvântului)
rezultã cã el poartã pecetea grea a muncii. Nu întâmplãtor prima funcþie a
timpului liber relevatã de Dumazedier, este odihna. Prin odihnã se înþelege
somnul, deoarece aceasta nu intrã ca timp liber în împãrþirea clasicã în cei
trei opt ai unui ciclu de 24 de ore, ci este vorba de odihna suplimentarã
cerutã de oboseala datoratã muncii pentru care somnul nu este suficient.

Odihna, din perspectiva timpului liber, nu înseamnã neapãrat somn
suplimentar, sau inactivitate totalã, dar ºi diverse activitãþi care contribuie la
refacerea organismului.

Dar, indiferent de forma adoptatã pentru odihnã, principala funcþie a
timpului liber rãmâne refacerea capacitãþii de muncã. Revenirea la niºte
parametri biopsihologici normali, pentru a putea ataca urmãtoarea zi de
lucru în condiþii optime, este o preocupare cu atât mai mare, cu cât
solicitãrile la locul de muncã sunt mai intense ºi mai complexe. La o muncã
fizicã brutã, somnul poate fi un antidot eficient. Evoluþia profilului muncii ºi a
posturilor de muncã deplaseazã accentul de la oboseala fizicã la o obosealã
nervoasã care, pentru a fi anihilatã, este necesar sã se recurgã la alte forme
de petrecere a timpului liber. În locul odihnei pasive apar activitãþi în aer
liber, practicarea sporturilor, excursii ºi plimbãri, dar ºi diverse forme de
recreere, distracþii, agrement menite sã dezamorseze tensiunea nervoasã
datoratã muncii. În aceastã fazã primitivã a relaþiei muncã-timp liber,
contracararea efectelor înregistrate în timpul activitãþii profesionale face
obiectul mai mult sau mai puþin conºtient al loisirului. Omul este preocupat
de eliminarea oboselii pentru cã oboseala diminueazã capacitatea de
muncã. Acest truism se poate exprima în felul urmãtor: munca este un
scop, iar loisirul este unul din mijloacele de realizare a acestui scop.
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Poziþia de subordonare a loisirului în raport cu munca este specificã
mai ales societãþilor slab dezvoltate, în care insecuritatea socialã ºi pericolul
de ºomaj sunt realitãþi pe care individul nu le poate ignora. Confruntat cu
diferite greutãþi el face din muncã, valoarea pe care i se axeazã întreaga
viaþã. În eforturile sale de a-ºi asigura condiþiile necesare vieþii pentru el ºi
familia sa, individul foloseºte timpul liber ca un capitol suplimentar pus tot în
slujba muncii. O parte a timpului liber este utilizat pentru completarea
veniturilor (ore suplimentare, exercitarea unor prestaþii în afara locului de
muncã), diminuând astfel spaþiul rezervat loisirului. Aceastã atitudine faþã de
timpul liber nu este specificã numai societãþilor slab dezvoltate, ci se
întâlneºte într-o proporþie mai redusã – ºi în þãrile dezvoltate. Categoriile
sociale mai puþin favorizate, persoanele care se aflã la începutul carierei ºi
cu familii încã neconsolidate din punct de vedere economic vor acorda
loisirului o atenþie mult mai micã ºi, în orice caz, îl vor subordona
necesitãþilor muncii.

Timpul liber ca expresie a prestigiului social

Evoluþia societãþii, atât economic, cât ºi sociocultural, va repune în
discuþie relaþia dintre muncã ºi timp liber. Lãsând la o parte creºterea
ponderii timpului liber în totalul bugetului de timp (problemã care va fi
abordatã mai târziu), se constatã apariþia unei mari diversitãþi de forme de
petrecere a timpului liber, atât la domiciliu sau în localitatea de rezidenþã,
cât ºi în afara ei. Orice persoanã, indiferent de gusturi, instrucþie, culturã,
vârstã, va gãsi în timpul liber posibilitãþi care sã-i satisfacã exigenþele ºi
dorinþele. Loisirul devine obiect de interes pentru tot mai multã lume,
cãpãtând totodatã, o altã poziþie în raport cu munca.

Desigur, nu este vorba de a nega efectele muncii asupra modalitãþilor
de petrecere a timpului liber. Munca a crescut ºi va creºte în complexitate,
generând forme de obosealã mult mai rebele decât simpla obosealã fizicã.
Sunt necesare noi soluþii de repunere a organismului pe linia de plutire, iar
din acest punct de vedere loisirul va fi întotdeauna un factor reparator ºi
compensator. Se remarcã însã, totodatã, o creºtere a independenþei
loisirului, o emancipare datoratã unei puternice industrii a timpului liber ºi a
unei oferte ingenioase. Apare ceea ce s-ar putea numi o “inflaþie” a formelor
de manifestare ale loisirului, dincolo de necesitãþile unei complementaritãþi
echilibrate în raport cu cerinþele muncii. Aºa cum bunurile materiale oferite
în societatea de consum depãºesc necesitãþile reale ale populaþiei,
realizându-se prin reclamã “o inflaþie a nevoilor”, tot aºa ºi formele de loisir
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ies din cadrul unor cerinþe de refacere a capacitãþii de muncã. Iar pentru a
accede la oferta bogatã de loisir, omul este obligat sã munceascã mai mult,
sã câºtige mai mult ºi, sã poatã cumpãra loisirul pe care îl doreºte.

Se realizeazã în acest mod, treptat, o mutaþie, în sensul cã loisirul
devine un scop în sine, iar munca un mijloc de realizare a lui. Nu ne mai
odihnim pentru ca sã muncim, ci muncim pentru a putea sã ne asigurãm un
loisir cât mai plãcut ºi mai interesant. Dintr-o anexã a muncii, timpul liber
capãtã valenþe culturale, devine componentã culturalã a unor grupuri
sociale, cu tendinþa de a se generaliza la nivelul întregii societãþi. Aceasta în
þãrile dezvoltate din punct de vedere economic.

Noua poziþie pe care o capãtã loisirul îi conferã funcþii noi în societate.
Deplasarea accentului de pe muncã pe timpul liber modificã modalitãþile de
manifestare ale prestigiului social. Alãturi de celelalte elemente ale reuºinþei
în viaþã (profesia, locuinþa, relaþiile sociale etc.) se impune cu mare putere
loisirul. Locul în care ºi-ai petrecut ultima vacanþã are o valoare în sine,
recunoscutã ca atare de grupul social din care faci parte, pe când faptul cã
sejurul respectiv a fost sau nu în beneficiul recuperãrii fizice sau psihice
trece pe planul secund. Valorile timpului liber încep sã domine pe cele ale
muncii.

De exemplu, un mare eveniment sportiv (Olimpiadã, finalã a unui
campionat mondial etc.) este capabil sã paralizeze temporar activitatea
economicã pe zone geografice foarte întinse, poate determina întreruperea
unor importante ºedinþe guvernamentale sau parlamentare. Vacanþele au
devenit perioade tabu, în care unele întreprinderi îºi înceteazã complet
activitatea, organismele naþionale ºi internaþionale îºi suspendã ºedinþele,
pentru ca toatã lumea sã participe la ritualurile acestui nou zeu, numit loisir.

Emanciparea loisirului creeazã premisele unei noi abordãri a
problematicii timpului, deprinsã din determinismul strict, limitativ, al muncii.
Este o cale de manifestare liberã a personalitãþii umane, nu sub imperiul
unor necesitãþi recuperatorii, ci pe baza concepþiei proprii a individului. Omul
are propriul sãu sistem de valori, legitimâd astfel dezideratul cã timpul este
un timp proprietate personalã.

Aceastã aspiraþie nu se poate realiza decât într-un context social
propice, cu structuri de protecþie a individului, permiþându-i accesul la
facilitãþile de care are nevoie. De aceea, în cele ce urmeazã, timpul liber va
fi analizat din punct de vedere al evoluþiei economice ºi sociale, al
transformãrilor din societatea contemporanã.



551

1.3. Timpul liber ca realitate socialã

Aºa cum s-a remarcat anterior, dispariþia clasei de loisir a însemnat
începutul unui proces de redistribuire – la nivelul societãþii – a timpului liber.
Acest proces se continuã cu o creºtere treptatã a timpului liber, pe mãsurã
ce productivitatea muncii ºi formele de organizare socialã se îmbunãtãþesc.

Etapele istorice ale apariþiei ºi creºterii timpului liber sunt marcate de
mari miºcãri sociale ºi de o luptã sindicalã îndelungatã, deoarece simpla
necesitate a unui timp complementar în raport cu munca industrialã nu
conduce în mod automat la transformarea sa în realitate socialã. La început
munca industrialã s-a desfãºurat conform singurului model cunoscut pânã
atunci, cel existent în agriculturã. De aceea, la începutul erei industriale ziua
de lucru avea un numãr de ore care excludea cu desãvârºire timpul liber.
De pildã, în Germania, în anii 1820, ziua de lucru industrialã era de 13-14
ore, în Rusia de 12 ore, iar în SUA, în 1833 era de 14 ore ºi jumãtate, în
industria metalurgicã din Pennsylvania8.

Încã la începutul secolului XX în majoritatea þãrilor occidentale,
sãptãmâna de lucru era de 60 de ore9, pentru ca, de exemplu, în 1972 sã
scadã la 40,5 ore în SUA sau la 43 ore în Franþa10. Pentru începutul
mileniului urmãtor se estimeazã cã sãptãmâna de lucru se poate reduce la
30 de ore în condiþiile menþinerii constante a nivelului de trai11.

Apar deci doi factori care se aflã într-un fel de concurenþã unul în
raport cu celalalt: nivelul de trai ºi timpul liber. Ambii sunt o consecinþã a
productivitãþii muncii. Dacã unul din ei este menþinut constant, celãlalt va
creºte direct proporþional cu productivitatea muncii.

Din aceastã cauzã, cantitatea de timp liber la nivelul societãþii depinde
nu numai de productivitatea muncii, ci ºi de factorii socioculturali, de
tranziþii, obiceiuri, moravuri. Aºadar, o avuþie suplimentarã obþinutã printr-o
productivitate a muncii mai mare va fi convertitã în timp liber sau/ºi în nivelul
de trai mai ridicat, în mod diferit de la un popor la altul ºi de la o perioadã
istoricã la alta. De exemplu, conform unor sondaje de opinie fãcute de-a
lungul anilor în rândul diferitelor categorii de salariaþi din Franþa, în perioada
1963-1970 majoritatea celor chestionaþi preferã mai degrabã o creºtere a
timpului liber, decât a salariaþilor, spre deosebire de perioada anterioarã,
când majoritatea dorea cu precãdere un spor de salariu12. Este de la sine
înþeles cã, persoanele cu venituri modeste, puse în faþa aceste alternative,
vor opta pentru o creºtere a salariilor ºi cã, numai de la un anumit prag în
sus (diferit de la þarã la þarã), interesul pentru loisir va deveni predominant.

Cantitatea de timp liber pe care o societate îºi poate permite sã o
punã la dispoziþia membrilor sãi are o distribuþie foarte diferenþiatã. Astfel
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spus, structura timpului liber este extrem de complexã sau, mai exact, se
exprimã printr-o multitudine de forme.

Astfel, timpul liber se regãseºte în cadrul unei zile lucrãtoare, la sfârºit
de sãptãmânã, în zilele de sãrbãtoare, în concedii anuale plãtite sau
vacanþe ºcolare ºi universitare, în perioada de inactivitate profesionalã a
persoanelor care s-au pensionat. În unele þãri concediul plãtit este mai
mare, dar weekendul mai redus, în altele vârsta de pensionare este mai
înaintatã, în altele ziua de muncã este mai redusã etc. Prin aceastã
diversitate, timpul liber oferã o problematicã extrem de vastã ºi de
complexã, sugereazã multiplii factori ºi procese de care este legat, precum
ºi multitudinea de soluþii privind distribuirea sa.

Cantitatea ºi structura timpului liber reprezintã numai o laturã a
problemei. Societatea trebuie sã gãseascã cele mai potrivite cãi ºi mijloace
de valorificare a timpului liber, de a oferi facilitãþile ºi oportunitãþile necesare
consumãrii acestui buget de timp, care trebuie sã aibã o acoperire în servicii
ºi bunuri specifice loisirului.

Ceea ce conteazã în primul rând, este infrastructura pe care se
bazeazã celelalte activitãþi dintr-o societate. Este vorba de reþeaua de
transport feroviar, rutier, maritim, de sistemul de telecomunicaþii, reþeaua de
electricitate, canale de televiziune etc., care se constituie nu numai într-un
suport indispensabil unor activitãþi de timp liber, ci ºi altor tipuri de activitãþi.

Pe treapta urmãtoare se aflã dotãrile specifice loisirului ºi care
prezintã o mare varietate: teatre, sãli de concerte, biblioteci, saloane de
expoziþii, muzee, diverse spaþii pentru cluburi sau alte forme de stabilire a
contactelor interumane; apoi hoteluri, restaurante, baruri, discoteci, night-
clubs, Luna-Park, campinguri; de asemenea, stadioane, terenuri sportive,
sãli de sport, bazine competiþionale, ºtranduri, piscine, instalaþii specifice
pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnã, transport pe cablu,
sãli de jocuri mecanice, cazinouri ºi multe altele. Toate acestea presupun
existenþa unor întreprinderi de construcþii ºi industriale care sã echipeze cu
cele necesare baza materialã menþionatã. Industria producãtoare de
echipamente de loisir trebuie sã fie extrem de diversificatã pentru a
rãspunde tuturor solicitãrilor.

Pe al treilea plan se gãsesc diversele organe ºi organisme de stat,
centrale sau locale, asociative sau particulare, cãrora le revine rolul de a
organiza sau facilita desfãºurarea activitãþilor din timpul liber al tuturor
categoriilor sociale. Un rol important îl au sindicatele ºi alte organizaþii care
ajutã categoriile defavorizate sã acceadã la forme demne ºi oneste de
petrecere a vacanþelor sau a altor secvenþe de timp liber.
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Asociaþiile sportive, cercurile ºcolare cu aplicaþii tehnice sau artistice,
universitãþi pentru adulþi, diverse cluburi cu profil foarte precis ºi respectiv
(se adreseazã celor care în timpul liber practicã un anumit hobby), agenþiile
de voiaj (unele din ele specializate pe o anumitã categorie de turiºti, ca de
exemplu, tineret, vârsta a treia, practicanþii unui anumit sport etc.), cercuri
artistice pentru amatori (actorie, instrumente muzicale, picturã etc.) sunt nu-
mai câteva exemple de organizaþii care au drept scop activitãþile de timp liber.

Pentru buna funcþionare a acestor organisme este nevoie de un
personal specializat, care cere uneori o înaltã calificare ºi anumite calitãþi
dacã nu înnãscute, cel puþin îndelung cultivate: instructori ºi îndrumãtori
artistici, monitori pentru cursurile de schi, tenis, înot, animatori, ghizi pentru
excursii sau cãlãtorii mai îndepãrtate, asistenþi sociali.

Toate cele de mai sus contribuie, împreunã, la stabilirea unui anumit
nivel calitativ al loisirului, reprezintã o condiþie necesarã ca fiecare individ sã
gãseascã în echipamentele ºi serviciile oferite de societate echivalentul
obiectiv al aspiraþiilor sale, al dorinþelor ºi nevoilor sale autentice de
exprimare, de manifestare, prin timpul liber, a propriei sale personalitãþi.

În practicã, însã, lucrurile se petrec oarecum invers. În relaþia dintre
cerinþele individuale ºi oferta la care are acces factorul decisiv este iniþiativa
producãtorului de bunuri ºi servicii. Ofertantul porneºte într-adevãr de la
nevoi reale, dar, ulterior, printr-o reclamã bine dirijatã, orienteazã cerinþele
conform intereselor sale.

Mai mult decât atât, în þãrile mai puþin dezvoltate ºi cu o slabã tradiþie
în practicarea loisirului ºi vacanþelor, oferta nu prea are alternative,
orientând consumul în direcþii foarte precise, trasate de interese strict
economice.

În aceste condiþii se ridicã problema modalitãþilor ºi gradului în care
potenþialitatea timpului liber de a contribui la o viaþã mai bunã pentru individ
devine realitate.

Relaþia dintre individ, cu nevoile ºi aspiraþiile sale, pe de o parte ºi
ceea ce este capabilã societatea sã ofere, plaseazã problematica timpului
liber în sfera de preocupãri a calitãþii vieþii. Câºtigarea drepturilor la loisir nu
este numai o problemã de obþinere a unei cantitãþi mai mari de timp liber, ci
este, mai ales, un mod de întrebuinþare a disponibilitãþilor de timp. Acest
capitol poate fi consumat cu folos sau irosit fãrã niciun câºtig, poate
îmbogãþii viaþa sau, dimpotrivã sã o submineze, genereazã o stare de
confort psihic ºi de fericire sau este cauza unor decãderi morale ºi
spirituale. Într-un cuvânt, timpul liber joacã un rol important în stabilirea unui
anumit nivel al calitãþii vieþii.



CAPITOLUL II

ROLUL TIMPULUI LIBER
ÎN CREªTEREA CALITÃÞII VIEÞII

2.1. Aspiraþia cãtre libertate

Din multitudinea posibilitãþilor de abordare a problematicii privind
calitatea vieþii, se va reþine, ca un prim aspect, capacitatea timpului liber de
a rãspunde adecvat la eforturile individului de a-ºi optimiza viaþa. Aºadar, în
perspectiva loisirului, calitatea vieþii este privitã, mai întâi, ca o reuºitã sau
nereuºitã a unei strategii – sau, mai limitat uneori, a unei opþiuni – care
încearcã sã ordoneze, sã supunã ºi sã utilizeze condiþiile existente.
Stabilirea acestui cadru de discuþie este justificat de specificul timpului liber,
ca domeniu distinct în viaþa individului. Activitatea profesionalã, cu tot ceea
ce implicã ea (profilul activitãþii, locul de muncã, poziþia în ierarhia din
întreprindere etc.) habitatul, locuinþa ºi toate celelalte elemente ale calitãþii
vieþii, lasã puþin loc libertãþii de alegere. Chiar ºi familia, constituitã prin
alegerea liberã a partenerilor, se supune apoi unor rigori economice,
sociale, morale, dictate de obligaþiile de administrare a gospodãriei, de
creºtere ºi educaþie a copiilor, care micºoreazã vizibil spaþiul iniþial al
libertãþii. Fãrã a mai vorbi, de exemplu, de domeniul afectiv, element cu o
pondere importantã în percepþia vieþii, care poate depinde de orice, mai
puþin de voinþa omului.

Prin capacitatea sa de a oferi o ºansã mai mare de realizare a unei
strategii, timpul liber ocupã un loc special în viaþa individului. Este de la sine
înþeles cã strategiile elaborate de individ sau oferite/impuse de o autoritate
(familie, moravuri, legi) existã ºi în celelalte domenii ale vieþii, dar ele sunt
supuse unei permanente necesitãþi de acomodare la condiþii, ba chiar se pot
modifica radical în funcþie de context ºi de conjuncturã. De exemplu, în viaþa
profesionalã, strategia iniþialã (bazatã pe dorinþa de a practica o anumitã
profesiune) poate fi abandonatã total sau sã suporte modificãri substanþiale,
ca urmare a nereuºinþei la un examen, apariþia unor noi domenii care
absorb forþa de muncã, restructurãrii învãþãmântului, schimbãrilor politice
etc. Cu alte cuvinte, sub forþa necesitãþii dorinþelor ºi aspiraþiilor iniþiale se
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pliazã, se recomandã ºi, în final se supun unor comandamente care aºeazã
viaþa pe un anumit fãgaº. În acest context, însãºi problemele calitãþii vieþii,
vãzute prin prisma subiectivitãþii individului, se porneºte de la acceptarea
condiþiilor existente, în cadrul unui proces de amenajare a existenþei în
conformitate cu acest dat greu de schimbat sau chiar imposibil de clintit.

Într-o mare mãsurã, timpul liber scapã din aceastã încorsetare, pentru
cã, în unele forme de manifestare ale sale, individul poate face abstracþie cu
succes de condiþiile existente. Este cazul cel mai fericit al acelor persoane
care, apelând la un minim necesar de condiþii obiective, îºi construiesc din
sfera timpului liber o zonã de maximã satisfacþie a vieþii trãite. Lãsând la o
parte acele forme evaziþioniste, de rupere cvasitotalã de realitate, viaþa
poate cãpãta un sens benefic pentru individ prin lectura unei cãrþi,
frecventarea unui cerc de prieteni sau unui loc în mijlocul naturii,
combinarea unor forme ºi culori, pe o pânzã sau alte modalitãþi de petrecere
a timpului liber aflate la îndemâna oricui ºi depinzând aproape exclusiv de
opþiunea individului. Faptul cã dupã ore sau zile de muncã, dupã exercitarea
unor obligaþii imposibil de evitat, dupã racordarea activitãþilor depuse la un
timp obiectiv, exigent ºi clar nemilos, omul se poate regãsi într-o zonã de
libertate, într-un spaþiu amenajat de el ºi pentru el, într-o scurgere temporalã
proprie trãirilor personale, reprezentând marele atu al timpului liber în cadrul
factorilor de creºtere a calitãþii vieþii.

Dar, nu întotdeauna lucrurile se petrec în felul acesta. Existã forme de
petrecere a timpului liber mult mai dependente de “oferta” societãþii ºi, în
consecinþã, individul este mult mai “determinat” în loisirul practicat. În astfel
de cazuri, gradul de libertate este mai scãzut, iar contextul, mai exact
condiþiile vieþii joacã un rol mai mare în stabilirea (ºi eventual retuºarea)
unei strategii de petrecere a timpului liber.

În ansamblu însã, chiar când dependenþa de condiþii este mai
puternicã, loisirul permite o manifestare a libertãþii cu mult mai mare decât
celelalte domenii ale vieþii. ªi tocmai de aceea, el are un aport substanþial
de creºtere a calitãþii vieþii. Loisirul are capacitatea de a oferii o ºansã în
realizarea libertãþii. Senzaþia de libertate, de trãire într-o deplinã
conformitate cu aspiraþiile oferã un confort psihic greu de obþinut în celelalte
secvenþe ale vieþii omului.

Libertatea este un indicator important al calitãþii vieþii atât din punct de
vedere obiectiv (ca indicator de stare), cât ºi ca percepþie, ca autoevaluare
a propriei existenþe. Calitatea vieþii depinde, evident, de cadrul vieþii ºi de
posibilitãþile materiale. Dar, aceste condiþii nu acþioneazã în mod uniform,
adicã la condiþii egale nu corespund niveluri egale ale calitãþii vieþii.
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Aceasta, în mare mãsurã, este în funcþie de capacitatea individului de a-ºi
organiza viaþa cu un avantaj maxim pentru el, reþinând din ceea ce îi oferã
elementele cele mai convenabile, pe care încearcã sã le optimizeze, adicã
sã le adecveze concepþiei ºi stilului propriu de viaþã.

Tensiunea creatã de opoziþia dintre factorii obiectivi – de cele mai
multe ori restrictive – ºi aspiraþia cãtre libertate stã la baza elaborãrii unei
strategii care încearcã sã minimizeze aceastã tensiune. Strategia are un
caracter general, în sensul cã include toate domeniile vieþii, tatonând
condiþiile ºi utilizându-le atunci când se iveºte ocazia. Dar, ºansele cele mai
mari de reuºitã se aflã tocmai în domeniul timpului liber, unde posibilitãþile
individului de a-ºi materializa aspiraþia cãtre libertate sunt mult mai mari.
Teoretic vorbind, în spaþiul privilegiat al loisirului se realizeazã o apropiere
care uneori poate merge pânã la identificarea între aspiraþie ºi realitate,
între tot ceea ce poate fi numit Eul cultural ºi condiþiile obiective, deoarece
individul are un timp pe care poate sã-l modeleze dupã cererea sa fãrã nicio
dispoziþie din afarã.

În practicã însã, situaþia este mai complicatã pentru cã, în afarã de
condiþiile care se materializeazã în echipamente ºi servicii, greu de ignorat
în unele cazuri (aºa cum s-a menþionat anterior), mai intervin ºi limitãri din
interior sub forma unor autocenzuri datoratã asumãrii unor roluri sau
supunerii în faþa unor norme moralex.

Factorii culturali se relevã a fi extrem de importanþi, întrucât ei
contribuie la lãrgirea gradului de libertate al fiinþei umane atât prin alegerea
unor forme de loisir cât mai variate, dar ºi prin punerea lor în slujba unei
dezvoltãri autentice a individului. În acest sens, trebuie interpretatã afirmaþia
lui Fourastie cã omului cãruia îi reuºeºte loisirul, îi reuºeºte însãºi viaþa ºi
propria personalitate13.

2.2. Etape ale contribuþiei timpului liber
la creºterea calitãþii vieþii

În prima parte a acestui capitol s-a încercat o schiþã a apariþiei ºi
evoluþiei timpului liber, în accepþia modernã a termenului. Este de la sine
înþeles cã, urmãrind etapele de afirmare a timpului liber în societate ºi în
viaþa oamenilor, se vor constata grade diferite de participare a activitãþilor
de loisir la creºterea calitãþii vieþii.

Timpul liber este o povarã

Clasa de loisir descrisã de Veblen are douã caracteristici principale:
consumul ostentativ ºi scutirea de muncã. În mod corespunzãtor, clasele
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defavorizate, obligate sã munceascã nu au practic timp liber, ci numai
rãgazul necesar odihnei. Deci aprecierea calitãþii vieþii oamenilor – din
perspectiva modului în care îºi consumã timpul – ia douã forme net
departajate de specificul grupurilor umane care polarizeazã societatea:
calitatea vieþii celor ce aparþin categoriilor dezavantajate este determinatã
exclusiv de muncã, iar cea a clasei de loisir exclusiv de consumul de timp
liber. Aceastã dihotomie în aprecierea calitãþii vieþii rezultã din faptul cã
termenii relaþiei muncã-timp liber nu coexitã în cadrul aceleaºi clase, ci se
aflã despãrþiþi în mod absolut, fiecare aparþinând unei categorii sociale.

În mod paradoxal, pentru clasa privilegiatã, timpul liber nu se
constituie ca un element activ al creºterii calitãþii vieþii, pentru simplul motiv
cã el se confundã cu însãºi viaþa, în desfãºurarea ei de la naºtere pânã la
moarte. Mai mult decât atât, loisirul devine o povarã care la englezi a
cãpãtat un nume precis: “spleen”, adicã o stare produsã ºi perpetuatã de
preamultul timpului liber, de lipsa de variaþie ºi interes a unei vieþi
nemarcate de solicitarea ºi dinamismul generat de muncã. Deci, nici timpul
liber perpetuu ºi nici munca perpetuã nu sunt în mãsurã sã confere vieþii o
calitate superioarã.

Timpul liber este o compensaþie

Dispariþia clasei de loisir produce acea variaþie beneficã pentru
individ, datoritã alternanþei dintre muncã ºi timp liber. Prin apariþia muncii în
viaþa celor care îºi consumau existenþa în loisir ºi a timpului liber în
preocupãrile acelor persoane care în afara muncii nu cunoºteau altã formã
de petrecere a timpului (cu rare excepþii), problematica privind calitatea vieþii
capãtã alt conþinut. Munca, privitã ca factor alternativ în succesiunea
ocupaþiilor devine un element al creºterii calitãþii vieþii. Pe de altã parte,
timpul liber are o mare capacitate de ameliorare a vieþii celor care muncesc,
atenuând povara apãsãtoare a muncii perpetue care marca viaþa individului
cu o singurã pecete.

În aceastã etapã a evoluþiei timpului liber, aflat, dupã terminologia
folositã anterior, într-o relaþie primitivã cu munca, loisirul are un pronunþat
caracter compensator, iar rolul sãu în procesul de creºtere a calitãþii vieþii
este acela de a scoate pe om din starea de simplu executant al unor sarcini
obligatorii. În eforturile de optimizare a propriei vieþi, individul foloseºte
timpul liber pentru recuperãrile ce se impun în urma activitãþii profesionale.
Dacã lucreazã în mediu poluat el va folosi fiecare prilej oferit de timpul liber
pentru a merge în mijlocul naturii; dacã are o muncã parcelarã, loisirul sãu
v-a fi dominat de bricolaj; dacã depune un efort preponderent intelectual, va
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cãuta în timpul liber miºcare în aer liber, iar exemplele se pot înmulþi, dupã
imaginaþia ºi posibilitãþile fiecãrui individ în parte.

Deci, calitatea vieþii are de câºtigat nu atât prin existenþa în sine a
unui timp liber, care într-adevãr oferã o varietate a vieþii, cât mai degrabã
prin faptul cã activitãþile de loisir au capacitatea de a retuºa efectele muncii.
Viaþa în globalitatea sa devine mai agreabilã datoritã suportãrii cu multã
uºurinþã a vieþii de muncã. Nu se poate contesta rolul deosebit de important
în creºterea calitãþii vieþii care revine îmbunãtãþirii condiþiilor de muncã (cu
toate aspectele sale, de la tipul de activitate supusã, pânã la relaþiile
interumane ºi climatul întreprinderii) dar, dincolo de acestea timpul liber
devine un suport suplimentar pentru calitatea muncii. Aceastã rezonanþã a
loisirului asupra muncii este una din principalele contribuþii ale timpului liber
la creºterea calitãþii vieþii. Cu ajutorul timpului liber perioada de muncã
rãmâne acceptabilã, ea putându-se integra în viaþa omului într-un ansamblu
considerat de individ ca rãspunzând aspiraþiilor lui.

În toatã aceastã discuþie au fost excluse cazurile de excepþie în care
munca pasionatã, interesantã, creatoare de satisfacþii autentice devine
principalul scop al vieþii, axa centralã a întregii existenþe, un adevãrat hobby
de care omul nu se poate lipsi. Timpul liber îºi pierde semnificaþia de mai
sus, dispare ca entitate temporalã distinctã, îºi modificã funcþiile, devine de
fapt, în cea mai mare mãsurã, un timp de muncã.

Timpul liber capãtã o pondere importantã în ansamblul
factorilor de creºtere a calitãþii vieþii

Într-o etapã superioarã, timpul liber nu mai poate fi judecat numai
dupã rolul de profilaxie a efectelor muncii. El capãtã alte funcþii ºi o altã
poziþie în viaþa omului. Este momentul în care, la un anumit nivel de
dezvoltare a societãþii, accentul se deplaseazã de la muncã spre loisir sau,
aºa cum s-a menþionat în prima parte, munca devine un mijloc, iar loisirul un
scop. A spune însã cã, calitatea vieþii depinde mai mult de timpul liber decât
de cel de muncã nu corespunde în întregime realitãþii, dar este cât se poate
de clar cã ponderea loisirului în aprecierea vieþii a crescut simþitor. În fapt,
fenomenul este mult mai complex, în sensul cã însuºi individul apare într-un
alt context social ºi cultural, cã valorile dominante ale societãþii s-au
schimbat. Sensibil al aceste schimbãri, omul se conformeazã ºi din punct
de vedere comportamental, rãspunzând adecvat la noile tendinþe pe care le
constatã. Boom-ul vacanþelor (în staþiunile de pe litoral ºi în cele montane,
pentru practicarea sporturilor de iarnã) este confirmarea cea mai
spectaculoasã a rolului crescând al timpului liber în viaþa oamenilor. Loisirul
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ºi vacanþele îºi pun pecetea pe toate componentele vieþii individului: familia,
statutul socioprofesional, comportamentul economic ºi de consum, locuinþa,
determinând standarde ºi valori diferite care au roluri importante în
evaluarea calitãþii vieþii.

De exemplu, confortul ºi amenitatea cãminului depind într-o mãsurã
importantã ºi de echipamentele de loisir existente în dotare. Nu este vorba
numai de radio sau TV, aparaturã audio sau video, dar ºi de forme mai
sofisticate de petrecere a timpului liber, gradul lor de rãspândire depinzând
numai de posibilitãþile financiare ale familiei, iar nu de valori, dorinþe sau
concepþii. Se pot menþiona în acest sens spaþii ºi aparaturã pentru
întreþinerea condiþiei fizice, piscine, saune, terenuri sportive etc.

La rândul ei, viaþa de familie nu mai poate fi apreciatã din punct de
vedere calitativ fãrã a þine cont de schimbãrile de comportament provocate
de loisir. Modelul clasic de vacanþã în care întreaga familie pleacã în
vilegiaturã, de regulã într-o staþiune turisticã, se spulberã pe mãsurã ce
valorile timpului liber opereazã diferenþieri între generaþii. Fetele care merg
la bal sub privirile atente ale mamelor sau bãieþii care, pregãtindu-se sã
urmeze aceeaºi profesie ca a pãrinþilor lor, aspirã totodatã sã frecventeze ºi
aceleaºi cluburi sau sã practice aceleaºi jocuri, sunt modele dispãrute
definitiv; într-un club sau bar frecventat de tineri, prezenþa pãrinþilor ar fi
totalmente deplasatã, dupã cum ºi situaþia inversã este aproape de
neconceput.

Aºadar, modalitãþile în care indivizii îºi orienteazã viaþa ºi, implicit, în
modul de evaluare a sa, timpul liber se constituie ca un element de
referinþã, ca o preocupare centralã a vieþii. Valorile timpului liber devin
dominante în societate, ele capãtã o forþã ºi un prestigiu de aºa naturã încât
se extind ºi în viaþa profesionalã. Multe aranjamente de ordin profesional,
afaceri, înþelegeri, proiecte de colaborare se perfecteazã în locuri ºi la ore
care aparþin ambianþei specifice timpului liber (seara la un restaurant sau
club, între douã partide de tenis, în timpul unui weekend etc.). Vizitele ºi
invitaþiile fãcute au de multe ori o intenþionalitate profesionalã manifestã. De
asemenea, congresele ºi reuniunile, mai ales cele internaþionale se desfã-
ºoarã sub auspiciile turismului, deºi ele, în sine, sunt manifestãri legate
strict de muncã. Turismul de congrese este domeniul cel mai reprezentativ
al interferenþei aproape totale a timpului profesional cu timpul liber.

În concluzie, se poate spune cã orice efort în direcþia creºterii calitãþii
vieþii trebuie sã þinã seama de acest fenomen caracteristic epocii contem-
porane care se poate exprima printr-o afirmare puternicã a timpului liber în
viaþa societãþii.
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2.3. Contribuþia societãþii

Faptul cã timpul liber, prin trãsãturile sale specifice, permite individului
o iniþiativã mult mai mare decât în celelalte momente ale vieþii, nu trebuie sã
conducã la ideea greºitã cã loisirul este o problemã strict individualã.

În primul rând, însãºi cantitatea de timp liber care revine fiecãrui
individ este produsã ºi reglementatã de societate. Or, fãrã o cantitate de
timp liber, orice discuþie referitoare la contribuþia sau la creºterea calitãþii
vieþii devine fãrã obiect.

În al doilea rând, existenþa echipamentelor ºi serviciilor de loisir nu
înseamnã în mod automat o creºtere a calitãþii vieþii echivalentã cu volumul
lor. Ele trebuie sã corespundã realmente nevoilor oamenilor. Or, se poate
constata cã au apãrut diverse forme de organizare a timpului liber care, deºi
sunt utilizate la scarã mare de cãtre populaþie, au o contribuþie discutabilã la
crearea unui nivel ridicat a calitãþii vieþii. Exemplul cel mai evident este
turismul de masã, produs a ceea ce se numeºte industria turisticã.

În general, un produs industrial este caracterizat de faptul cã este
standardizat, tipizat, cu scopul de a permite, fabricarea lui în serie mare.
Consumatorul nu este interesat de modul în care obiectivul respectiv a fost
fabricat, ci numai de raportul dintre utilitate (sau calitate) ºi preþ.

În ceea ce priveºte produsele turistice, situaþia dintre consumator ºi
producãtor are alte semnificaþii, datoritã faptului cã timpul turistic este
încorporat în însuºi produsul respectiv (sub forma sejurului turistic). Apare
astfel o contradicþie între timpul “de producþie” pe de o parte ºi timpul liber al
persoanei care consumã produsul, pe de altã parte. Primul este un timp
obiectiv, organizat strict dupã criterii de eficienþã economicã, al doilea este
racordat la nevoile biopsihologice ºi culturale ale individului aflat în vacanþã.
Or, prin consumul unui produs scos de pe banda rulantã a industriei
turistice, sejurul îþi pierde o bunã parte din caracteristicile timpului liber, fiind
obligat sã se conformeze unor ritmuri, cronologii dictate de necesitãþi
industriale: ore fixe de muncã (uneori în mai multe serii), servicii tipizate
(aceleaºi excursii, de exemplu, cu itinerare fixe ºi orar prestabilit) pentru toþi
participanþii fãrã deosebire. Problema individualizãrii ofertei, unul din
dezideratele turismului, nu se poate rezolva în cadrul unor produse de serie,
industrializate. Dar turismul poate contribui efectiv la creºterea calitãþii vieþii
numai dacã persoana aflatã în vacanþã sau în weekend va gãsi în serviciile
oferite rãspunsul la nevoile sale reale, izvorâte din condiþia sa de om care
munceºte, care se aflã într-un anumit mediu de viaþã ºi, în general, care
suportã ritmurile ºi stresurile impuse de societatea contemporanã.
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Se fac auzite numeroase semnale de alarmã referitoare la tendinþa de
nivelare a fiinþelor umane, nu numai prin tipurile de locuinþã sau sarcinile de
muncã, dar ºi prin formele de loisir care sunt din ce în ce mai asemãnãtoare
unele cu altele. Un astfel de “cadru uniform ºi organizat al indivizilor distruge
suportul fizic al originalitãþii lor ºi chiar le interzice posibilitatea de a se
identifica în singularitatea câmpului lor de acþiune”14.

Contribuþia loisirului la creºterea calitãþii vieþii se poate realiza pe
deplin numai dacã oferta societãþii (luatã în sensul cel mai general) este în
concordanþã cu specificitatea timpului liber ºi cu modul în care individul
înþelege sã-ºi consume acest timp.

În plus, timpul liber devine un factor de stres, de insatisfacþie, de
frustrare, de neîmplinire în cazul unor dotãri ºi servicii insuficiente sau greºit
proiectate. Nimic nu poate fi mai absurd, de exemplu, decât de a pierde o
parte importantã din timpul liber pentru a avea acces la unele forme de
petrecere a timpului liber. Cozile în faþa unor ghiºee, gâtuirile traficului rutier
în vârf de sezon, aºteptãrile în punctele de frontierã sunt forme cronofage
cu efecte negative asupra calitãþii vieþii. De asemenea, o proastã proiectare
ºi funcþionare a activitãþilor de loisir conduce la poluarea peisajului, a
pãdurilor ºi apelor. Existã un puternic curent de opinie împotriva construirii
haotice a caselor de vacanþã care pot deranja situri de mare frumuseþe sau
a încãrcãrii dincolo de normele ecologice a unor zone de litoral cu hoteluri ºi
alte construcþii ºi echipamente aferente “industriei” turistice. “A venit timpul,
spune un cunoscut actor, sã fie elaboratã o strategie a agrementului. Printre
principalele obiective ale acestei strategii trebuie inclusã ºi evitarea
degradãrii pe care o exercitã asupra mediului natural proliferarea anarhicã a
dotãrilor. Este o degradare multiplã, difuzã, puþin spectaculoasã ºi cu atât
mai dãunãtoare, cu cât de cele mai multe ori ne dãm seama de ea mai
târziu. Este o degradare esteticã, o degradare a faunei, o degradare a
vegetaþiei, o degradare a solului…”15. Dar, calitatea mediului înconjurãtor
este una dintre primele condiþii ale calitãþii vieþii.

Eforturile fãcute în direcþia îmbunãtãþirii nivelului de trai ºi, implicit a
creºterii calitãþii vieþii, dacã nu sunt corect concepute se pot îndrepta
împotriva intereselor tocmai a acelora pentru care au fost gândite. În felul
acesta nu se obþine o îmbunãtãþire a vieþii oamenilor, ci se schimbã numai
datele problemei. “Mizeria în Occident ºi-a schimbat faþa: ea devine din ce
în ce mai puþin economicã ºi din ce în ce mai mult ecologicã”16. Urmãrile
efectelor secundare ale formelor de organizare a loisirului este la fel de
importantã pentru nivelul calitativ al vieþii ca ºi loisirul însuºi. Iar afirmaþia
este valabilã nu numai pentru mediul natural, ci ºi pentru cel social, cultural
ºi moral.



CAPITOLUL III

CÂTEVA DIRECÞII POSIBILE ALE ANALIZEI EMPIRICE
A RELAÞIEI TIMP LIBER-CALITATEA VIEÞII

Consideraþiile teoretice fãcute pânã aici, precum ºi referirile la unele
situaþii de fapt s-au bazat, în cea mai mare parte, pe o bibliografie extrasã
din lucrãri elaborate în þãri dezvoltate din punct de vedere economic ºi cu o
bogatã activitate în domeniul loisirului ºi a vacanþelor. În plus, aceste þãri
beneficiazã de un anumit nivel al calitãþii vieþii. Este evident cã situaþia din
þara noastrã este diferitã, nu numai ca nivel de dezvoltare, dar ºi ca
problematicã în sine, ca specificitate ce rezultã din profilul psihologic ºi
cultural al poporului român. Dar, în procesul de dezvoltare care este de
presupus cã se va înregistra în societatea româneascã, în domeniul timpului
liber vor fi stabilite niºte etape a cãror înregistrare nu se poate face ignorând
realitãþile din alte þãri.

Pe de altã parte, elementele teoretice prezentate pot deveni repere în
cercetarea empiricã. În general, teoria sugereazã diverse cãi de abordare a
fenomenelor ºi, în plus, permite înþelegerea datelor nu ca pãrþi izolate ale
informaþiei empirice, ci ca un caz special al unui set de proporþii mai
abstracte17.

Înainte de orice investigaþie de detaliu, ar fi necesarã o analizã
macrosocialã care sã punã în evidenþã situaþia actualã din þara noastrã
privind cantitatea de timp liber, factorii ºi procesele care contribuie la
creºterea sau diminuarea sa. În cadrul acestei analize se pot decela
cauzele distribuþiei inegale a timpului liber, în funcþie de diverse categorii
sociale.

O direcþie importantã a cercetãrii empirice, utilã în analiza calitãþii
vieþii, este stabilirea etapei în care se aflã afirmarea valorilor de timp liber, în
raport cu celelalte valori din societatea româneascã contemporanã. O
direcþie fertilã în cercetare ar putea fi urmãtoarea ipotezã: modul pervertit în
care a fost tratat timpul liber (ca simplã recuperare a capacitãþii de muncã ºi
ca prilej de educaþie a “omului nou”) a diminuat afirmarea valorilor autentice
specifice loisirului.

În acest cadru, se poate stabili relaþia existentã actualmente între
valorile timpului liber ºi valorile muncii, relevându-se, totodatã, aportul
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loisirului la creºterea calitãþii vieþii. Este de presupus cã politica oficialã a
vechiului regim a generat strategii diferite în comportamentul indivizilor în
timpul liber. O posibilã tipologie s-ar situa între acceptarea fãrã rezerve a
“ofertei” sociale ºi formele evazioniste, de retragere în universul intim al
propriei existenþe. Este evident cã un astfel de obiectiv al cercetãrii
presupune investigarea corelatã a atitudinii faþã de valorile timpului liber cu
formele concrete ale activitãþilor de loisir practicate de diversele categorii de
subiecþi.

Un studiu motivaþional ar fi în mãsurã sã stabileascã cãror nevoi
rãspund activitãþile din timpul liber ºi astfel sã descopere mecanismele ºi
direcþiile prin care loisirul are capacitatea sã contribuie la creºterea calitãþii
vieþii. Un factor în plus în elucidarea acestor probleme ar fi oferit de
cunoaºterea ponderii timpului liber în autoaprecierea vieþii, în ansamblul ei.
Astfel spus, sã se evalueze rolul diversitãþii ºi calitãþii timpului liber în
percepþia individului privind calitatea propriei sale vieþi.

În mai multe pagini din cuprinsul acestui capitol s-a insistat asupra
specificului loisirului de a fi locul privilegiat de manifestare a libertãþii umane.
Aducerea acestei probleme în câmpul de investigaþie concretã ar avea o
mare contribuþie la analiza calitãþii vieþii, pornindu-se de la ideea cã, în
percepþia vieþii sale, individul acordã un loc important posibilitãþii de a se
miºca ºi acþiona liber. Cercetarea empiricã s-ar putea ghida pe urmãtoarele
direcþii ipotetice: a) oamenii nu doresc sau nu ºtiu ce sã facã cu libertatea
sau chiar se tem de ea; b) libertatea este asimilatã anarhiei, liberului arbitru,
ignorãrii totale a normelor sociale ºi a legilor. În prima ipotezã, activitãþile de
loisir ar fi extrem de puþin diversificate ºi puternic conformiste, iar în a doua,
formele de manifestare în timpul liber ar fi anarhice, turbulente, considerate
ca o refulare ºi o revanºã faþã de rigorile impuse de timpul de muncã. Între
cele douã extreme se poate gãsi o mare varietate de atitudini care sã ofere
posibilitatea unei analize diferenþiate a rolului jucat de timpul liber în
realizarea unor aspiraþii privind creºterea calitãþii vieþii.

Este de la sine înþeles cã, viitoarele cercetãri concrete vor aduce noi
elemente care sã permitã îmbogãþirea bagajului teoretic din domeniul
timpului liber, elucidarea conceptelor ºi anunþurilor folosite, deschiderea
unor noi direcþii de investigaþie.
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PARTEA A II-A

TIMPUL LIBER AL ELEVILOR

CAPITOLUL I

CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC

Finalul capitolului anterior sugera posibile direcþii de abordare a
timpului liber în cadrul unor cercetãri coerente, elementele teoretice
prezentate putând constitui repere în cercetarea empiricã. Cercetãrile pe
tema timpului liber nu lipsesc, fiecare având la bazã o structurã teoreticã;
ceea ce lipseºte acestor cercetãri este coerenþa ºi continuitatea, având la
nivelul tuturor segmentelor, cât ºi al întregii societãþi, carenþã care nu poate
fi reproºatã cercetãtorilor domeniului, cauza ei fiind de cu totul alt ordin.

În prezent, profundele transformãri, chiar bulversãri, la care este
supusã societatea noastrã, nu cred cã oferã cadrul potrivit pentru
efectuarea unei investigaþii macrosociale privind cantitatea de timp liber,
precum ºi factorii de creºtere sau diminuare a acestuia; de asemenea, nu
cred cã a sosit momentul pentru a aborda locul valorilor de timp liber în
raport cu celelalte valori din societate. Aceasta nu înseamnã cã problemele
de mai sus pot fi cercetate numai în condiþii de stabilitate, ci trebuie înþeles
faptul cã ne aflãm într-o situaþie de rãscruce, cu transformãri de la o lunã la
alta pe un fond economic, politic ºi social puternic tensionat ºi cã rezultatele
unor cercetãri pot fi deja perimate la data prelucrãrii, comparativ cu
informaþiile consemnate la momentul efectuãrii cercetãrii empirice.

De aceea, contrar poate, unor aºteptãri, debutul unor cercetãri
privitoare la timpul liber, efectuate de Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii,
s-a fãcut asupra unui segment al tinerilor, respectiv, elevi din clasele a IX-a
ºi a XI-a, din douãsprezece oraºe de mãrimi diferite ºi care studiazã în licee
cu profiluri, de asemenea, diferite.

Pe lângã motivele arãtate anterior, opþiunea pentru cercetãri asupra
acestui segment a fost determinatã ºi de faptul cã la un sfârºit de drum ºi la
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un început de altul trebuie sã ºtim cine sunt cei pentru care încercãm sã
desþelenim noul drum; cum ºi ce creãm pentru ei, care sã corespundã
aspiraþiilor lor; cum ºi ce creãm pentru a corecta, dacã este nevoie ºi dacã
putem, ceea ce nu poate fi pozitiv sau benefic, nici pentru ei, nici pentru
societate, în structura de obiceiuri, idealuri, valori; pentru a putea desluºi
modele de viaþã ce se vor contura în viitorul mai apropiat sau mai
îndepãrtat. Toate acestea deoarece, pentru ei, cei foarte tineri, se pot face
mult mai multe decât pentru noi cei care suntem cel mult tineri.

Pentru elevi timpul liber se pune în termeni specifici: ei au ca obligaþii
“profesionale” învãþãtura, ceea ce presupune prezenþa la ºcoalã ºi
pregãtirea lecþiilor; munca lor este bazatã aproape exclusiv pe efort
intelectual, generator de obosealã nervoasã, iar refacerea capacitãþii de
muncã necesitã activitãþi de muncã corespunzãtoare. Trebuie avut în
vedere cã perioadele muncii lor alterneazã cu perioade mari de vacanþã, în
cadrul cercetãrii efectuate avându-se în vedere mai ales timpul liber pe
parcursul anului ºcolar. Linia de demarcaþie dintre “munca” elevilor
(frecventarea ºcolilor ºi pregãtirea lecþiilor) ºi timpul liber este mai greu de
trasat pentru cã, de multe ori activitatea profesionalã se prelungeºte prin
pregãtirea suplimentarã, extraºcolarã, cu alþi profesori (meditaþii, învãþarea
unor limbi strãine sub îndrumarea unui profesor), iar unele activitãþi care par
a fi timp liber (ca de exemplu, lecturarea unei cãrþi, dar nu numai) pot fi o
prelungire a activitãþilor profesionale sau stimulate de aceasta. Nu trebuie
uitat cã o parte din elevi mai efectueazã ºi diverse activitãþi de ajutorare a
pãrinþilor, pentru cã este necesar, nu pentru cã le face plãcere, deci nu sunt
opþionale; alþii însã le fac pentru cã le face plãcere, fãrã sã fie constrânºi.

În cercetarea efectuatã, timpul liber nu a fost considerat numai sub
aspectul complementaritãþii fatã de timpul de muncã; dimpotrivã dominantã
este optica potrivit cãreia timpul liber are o oarecare autonomie faºã de
timpul de muncã, cã el este o componentã a vieþii oamenilor care inclus o
dimensiune culturalã a existenþei noastre, iar modalitãþile de petrecere a lui
o expresie a personalitãþii fiecãruia. Evident acest timp liber autonom existã
într-un context economic ºi într-un cadru socioprofesional, de tradiþii, de
obiceiuri, de moravuri care contribuie atât la mãrimea timpului liber, cât ºi la
structurarea unor modalitãþi de valorificare a acestuia; aceste modalitãþi sunt
expresia atât a ofertei societãþii, cât ºi a strategiei individuale, a opþiunilor
personale, mai mult sau mai puþin dependente de condiþii ºi rezultat al
libertãþii fiecãruia. Timpul liber ca dimensiune culturalã a existenþei trebuie
corelat cu faptul cã elevi participanþi la cercetare, ca intervievaþi, se aflã la
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vârsta când personalitatea – deja constituitã în linii mari – capãtã ultimele
retuºuri ºi începe sã devinã puternic manifestã. Timpul liber exprimã
personalitatea acestor tineri, concomitent, prin modul sãu de folosire,
contribuie la finisarea personalitãþii, la îmbogãþirea ei; acum se cristalizeazã
mentalitãþi ºi obiceiuri de valorificare a timpului liber, care, în parte, îl voi
însoþi pe omul matur de mâine.

O ultimã precizare se impune în legãturã cu cercetarea efectuatã; ea
nu a urmãrit comensurarea timpului liber în general, legat de diverse
modalitãþi de petrecere a lui, ci numai cunoaºterea diverselor modalitãþi de
valorificare a timpului liber, ca expresie a personalitãþii, a aspiraþiilor,
valorilor ºi idealurilor ce o însoþesc; aceasta nu înseamnã însã cã nu
acordãm locul ºi valoarea cuvenitã ºi aspectelor cantitative.



CAPITOLUL II

REZULTATELE CERCETÃRII

2.1. Timp de muncã-aspiraþii-timp liber

Pentru a determina mãrimea timpului liber al elevilor am preferat
drumul indirect, respectiv încercare de comensurare a timpului destinat
orelor de ºcoalã, pregãtirii lecþiilor ºi completãrii pregãtirii ºcolare; am
considerat cã aceastã cale este preferabilã celei directe, care nu ar fi putut
ocoli interpretarea personalã diferitã cu privire la accepþiunea noþiunii de
timp liber; aceastã accepþie nu este lipsitã de interes, dar ea nu a fãcut
obiectul cercetãrii întreprinse.

Revenind asupra gradului de ocupare a celor 900 de elevi din clasele
a IX-a ºi a XI-a care au fost intervievaþi, a rezultat cã ei sunt ocupaþi cu
pregãtirea lecþiilor dupã cum urmeazã:

  100,0
- pânã la o orã…………………………………..10,7
- 1-3 ore………………………………………….52,4
- 4-5 ore………………………………………….30,8
- peste 5 ore………………………………………6,1

Dacã la acest timp adãugãm cele 5-6 ore zilnic, pe parcursul
sãptãmânii, care reprezintã timpul stabilit de programa ºcolarã, atunci
putem aprecia cã la elevii preocupaþi cu adevãrat de ºcoalã ºi pregãtirea
lecþiilor (suficient sau foarte mult) timpul liber cotidian este foarte redus sau
aproape inexistent. Pentru elevii mediu conºtiincioºi, respectiv cei care
învaþã 1-3 ore pe zi, prezenþa la ºcoalã ºi pregãtirea lecþiilor ocupã 6-9 ore
pe zi, iar aceºtia reprezintã cca 52%. Pentru elevii foarte conºtiincioºi,
respectiv cei care învaþã peste 4 ore zilnic ºi care reprezintã cca 37% din
totalul eºantionului – pregãtirea lecþiilor ºi prezenþa la ºcoalã ocupã 9-11 ore
pe zi sau mai mult. Dacã adãugãm la activitãþile amintite drumul de la
domiciliu la ºcoalã ºi invers, timpul consumat pentru igienã, hranã, atunci
timpul liber se mai reduce încã. Pentru o parte din elevi (cca 30%) se mai
adaugã meditaþiile la unele materii, iar pentru 11,7% - învãþarea unei limbi
strãine.
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În acest context, afirmaþiile cã cei mai mulþi dintre ei (cca 90%) nu
dispun de un timp liber cotidian decât într-o micã mãsurã nu mai are nevoie
de argumente în plus. Gradul de ocupare al acestor elevi rezultã ºi din
ierarhia activitãþilor desfãºurate de ei pe parcursul sãptãmânii, în sensul cã
cea mai mare parte a timpului este consumatã cu activitatea ºcolarã,
rãmânând foarte puþin timp pentru alte activitãþi; ca o compensaþie, sâmbãta
ºi duminica cel mai mult timp – conform declaraþiilor – este acordat
plimbãrilor, activitãþilor sportive, audiþiei programului radio, vizionãrii
programului televiziunii, ºi în cele din urmã, din nou învãþatului.

Evident, aceºti tineri nu sunt o categorie perfect omogenã, între ei
apar unele diferenþieri; spre exemplu, a rezultat cã elevii din clasa a IX-a
sunt mai conºtiincioºi decât cei din clasa a XI-a; pe aceeaºi linie se situeazã
ºi diferenþa dintre bãieþi ºi fete, cele din urmã acordând mai mult timp
pregãtirii lecþiilor, ceea ce se vede ºi din datele de mai jos:

Timpul acordat Vârstã Sex
pregãtirii lecþiilor 15-16 ani 17-18 ani B  F

pânã la o orã 30,2 69,8 68,8 31,3
1-3 ore 46,9 31,9 53,3 46,7
4-5 ore 68,1 31,9 27,1 72,9
peste 5 ore 54,5 45,5 27,3 72,7

Concomitent, este cea mai mare pondere a celor care se pregãtesc
prin meditaþii la clasele a XI-a faþã de cei din clasele a IX-a (54,6% faþã de
45,4%). Cercetarea a verificat ºi ipoteza conform cãreia diferenþierile în
ceea ce priveºte pregãtirea cu ajutorul meditaþiilor au la bazã ºi profesia
pãrinþilor, ºi anume:

Profesia    Ponderea elevilor care
tatãlui:      iau meditaþii - %:

- þãran ……………………………………………    -
- muncitor.…………………………………......... 22,4
- funcþionar ……………………………………… 35,0
- intelectual ……………………………………… 35,4
- altele …………………………………………… 24,2

Profesia
 mamei:

- þãran …………………………………………… 20,0
- muncitor.…………………………………......... 23,6
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- funcþionar ……………………………………… 28,3
- intelectual ……………………………………… 37,4
- altele ……………………………………………  23,2

Existã diferenþe ºi în ceea ce priveºte faptul de a învãþa o limbã
strãinã cu ajutorul unui profesor, în afara orelor de ºcoalã corespunzãtoare;
la clasele a XI-a scade aceastã preocupare, în schimb fetele acordã mai
multã atenþie învãþãrii unei limbi strãine. ªi aceastã preocupare este
influenþatã de profesia pãrinþilor dar, în acest caz, diferenþele dintre copiii de
intelectuali ºi cei de funcþionari sunt mai mari decât în cazul meditaþiilor, în
favoarea fiilor de intelectuali, dupã cum urmeazã:

Profesia Ponderea copiilor care învaþã o limbã strãinã
  tatãlui: cu un profesor în particular - %:
- þãran ……………………………………………   -
- muncitor.………………………………….........   4,5
- funcþionar ……………………………………… 10,0
- intelectual ……………………………………… 18,0
- altele ……………………………………………  10,6

Profesia
 mamei:

- þãran ……………………………………………    -
- muncitor.………………………………….........   4,7
- funcþionar ……………………………………… 11,3
- intelectual ……………………………………… 17,2
- altele ……………………………………………  11,1

Putem concluziona cã, în general, fetele au mai puþin timp liber
datoritã gradului de ocupare cu pregãtirea lecþiilor, meditaþiilor ºi învãþarea –
în particular – a unei limbi strãine cu ajutorul unui profesor.

Deºi nu constituie chiar o obligaþie, cu caracter imperativ, o parte
dintre copii ajutã, deseori (cca 62%) sau mai rar (cca 37%), pãrinþii la
efectuarea cumpãrãturilor sau la diverse acþiuni gospodãreºti. Numai pentru
20% dintre ei aceste activitãþi sunt fãcute din plãcere, fãrã sã li se cearã sau
fãrã a fi nevoie; cel mai mult ajutã fiii de muncitori ºi cel mai puþin – fiii de
intelectuali; ajutorul de plãcere este dat mai mult de fiii de muncitori, în timp
ce elementul de constrângere – “i se cere” – este prezent mai mult la fiii
intelectualilor; la activitãþi gospodãreºti cum ar fi curãþenie, spãlat etc. –
ajutã în mod deosebit fiii de muncitori, iar la cumpãrãturi – fiii de intelectuali
ºi mai mult bãieþii.
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Aºa cum arãtam încã de la începutul capitolului II, cercetarea
efectuatã nu a privit timpul liber numai complementar timpului de muncã, ci
ca o componentã distinctã a vieþii, fãrã a pierde din vedere interdependenþa
dintre aceste componente, deasupra cãrora se situeazã aspiraþii, idealuri,
valori care constituie motorul acþiunilor noastre. Fãrã a fi o legãturã directã
între aspiraþii, idealuri ºi timpul liber, considerãm cã putem înþelege mai bine
comportamentele acestor tineri (inclusiv cele din timpul liber) dacã avem cât
mai multe informaþii cu privire la “munca” lor, aspiraþiile ºi idealurile lor, ceea
ce am încercat sã obþinem prin cercetarea efectuatã.

Ce intenþioneazã ei sã facã dupã terminarea liceului? Ce vor de la
viaþã?

Rãspunsurile pe care le-am primit cred cã trebuie privite însã în
contextul general din þara noastrã ºi, în acest sens, ne putem pune niºte
întrebãri: transformãrile care avuseserã loc ºi care anunþau altele mai
profunde exercitaserã deja, la momentul cercetãrii, o influenþã asupra
idealurilor acestor tineri sau ei gândeau încã dupã modelele anterioare pe
care le aveau? Din pãcate aceastã întrebare rãmâne fãrã rãspuns, dar se
cerea sã fie pusã atât pentru a avea în vedere eventualele mutaþii care sunt
pe cale sã se producã, cât ºi pentru a arãta nevoia urmãririi acestei
problematici în cercetãrile ce urmeazã sã se efectueze.

Cercetarea pe care am efectuat-o nu a cuprins decât o parte – poate
chiar o micã parte – din aspiraþiile, idealurile acestor tineri. ªi acestea ar fi,
pe termen scurt, pentru 69,4% din cei intervievaþi, dorinþa fermã de a urma o
facultate; nu trebuie sã neglijãm cã 19,8% nu ºtiau, la data efectuãrii
sondajului, dacã vor urma o facultate sau nu, dar în mod sigur o parte din ei
vor deveni studenþi, ponderea acestora depinzând de mulþi factori, atât strict
personali, cât ºi de factori obiectivi; numai 2,3% au afirmat categoric cã nu
doresc sã urmeze o facultate (diferenþa de 8,5% o reprezintã cei care se vor
prezenta la un concurs de admitere în facultate, deºi nu sunt interesaþi, în
mod deosebit, de reuºitã). Preferinþele celor ferm hotãrâþi sã urmeze o
facultate se îndreptau spre profilul tehnic (22,6%), profilul economic
(15,1%), medicinã (9,3%), drept (3,7%), matematicã (3,7%), profesiuni
militare (30%) º.a. Structura acestor orientãri ºi posibilitatea menþinerii ei
pânã la momentul când aceºtia vor fi efectiv candidaþi la concursul de
admitere la facultate depinde de atracþia exercitatã la noile unitãþi de
învãþãmânt superior care au apãrut (ºi care la data executãrii sondajului nu
erau cunoscute), precum ºi de posibilitãþile de afirmare a diferitelor profesii,
pe care societatea le va oferi, într-un viitor probabil nu prea îndepãrtat.
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Credem cã, în acest context, se vor înregistra schimbãri atât în ceea ce
priveºte opþiunea cu privire la profilul facultãþii pe care o vor urma aceºti
tineri, cât ºi raportul dintre aspiraþia propriu-zisã de a frecventa cursurile
învãþãmântului superior ºi posibilitatea efectivã de realizare a acestor
aspiraþii; asupra acestui raport vor avea un cuvânt de spus numãrul locurilor
la facultate, gradul de exigenþã la absolvirea liceului, modalitatea de intrare
în învãþãmântul superior, existenþa unui învãþãmânt privat ºi de stat cu
implicaþiile ce decurg din acest aspect, schimbãrile în sistemul de valori al
societãþii.

Pânã la definitivarea tuturor caracteristicilor societãþii noastre, cu
influenþe directe asupra tinerei generaþii, asupra idealurilor acesteia, din
cercetarea efectuatã a rezultat cã, referitor la intenþia de a urma o facultate,
se înregistreazã diferenþieri, pornind de la profesia pãrinþilor, sex – elemente
care în general sunt sursa diferenþierilor în diverse direcþii – dar ºi de la alte
aspecte din familiile acestor tineri; de exemplu, intenþia sigurã de a urma o
facultate este mai mare la tinerii care nu au fraþi sau surori sau care au
numai unul ºi scade pe mãsurã ce numãrul copiilor, în familia respectivã,
creºte; sau intenþia sigurã este mai micã la tinerii a cãror familie este
dezmembratã ºi ei locuiesc numai cu unul din pãrinþi. Cercetarea noastrã a
constatat aceste aspecte – dar considerãm cã aprofundarea ºi cercetarea
acestora cu alte elemente din viaþa tinerilor, în cadrul altor cercetãri, pot
oferii imaginea mai completã asupra a ceea ce determinã comportamente,
idealuri, opinii, destine.

În ceea ce priveºte diferenþierea intenþiilor de a urma o facultate în
funcþie de sexul persoanei intervievate ºi profesia pãrinþilor, rezultatele
cercetãrii ne aratã, din nou, cã fetele sunt mai ferm orientate, dar fiii
intelectualilor sunt hotãrâþi ferm ºi frecventeazã o facultate într-o proporþie
mai mare decât alþii, aºa cum rezultã ºi din tabelul ce urmeazã:

Intenþia de a urma o facultate:
Sigur Nu intenþioneazã în

mod deosebit
Nu ºtie încã Nu

intenþioneazã
Profesia tatãlui
- þãran 20,0 33,3 26,7 20,0
- muncitor 58,3 10,0 27,2 4,5
- funcþionar 66,0 10,0 22,0 2,0
- intelectual 79,9 6,8 12,8 0,5
- altele 71,2 4,6 24,2 -
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Intenþia de a urma o facultate:
Sigur Nu intenþioneazã în

mod deosebit
Nu ºtie încã Nu

intenþioneazã
Profesia mamei
- þãran 40,0 23,3 30,0 6,7
- muncitor 52,4 9,4 32,2 6,0
- funcþionar 71,7 9,4 18,2 0,7
- intelectual 81,3 6,1 12,0 0,6
- altele 69,7 9,1 20,2 1,0

Imaginea despre idealurile acestor tineri capãtã noi contururi cu
rãspunsurile pe care ei le-au dat la întrebarea: “Care consideraþi cã sunt
cele mai importante lucruri în viaþã?”

Deºi se cerea un rãspuns format din cinci variante, alese din rândul
celor enunþate în chestionar, considerãm semnificativã ºi frecvenþa în care,
fiecare din variante, apare în rãspunsurile date:

  %
- o familie fericitã.............................................. 90,4
- condiþii bune de locuit ................................... 75,1
- profesie interesantã ...................................... 62,4
- posibilitatea de a efectua cãlãtorii ................. 59,8
- îmbrãcãminte modernã ................................. 43,2
- hranã îndestulãtoare ..................................... 42,9
- mai multe prilejuri de distracþii ....................... 31,1
- a avea cât mai multe cãrþi ............................. 24,6
- înzestrarea gospodãriei cu bunuri de calitate..21,4
- câºtiguri bãneºti cât mai mari ....................... 20,4
- o profesiune cu prestigiu social ..................... 12,7

Fãrã îndoialã cã opþiunile prezentate mai sus sunt rezultatul unor
condiþii generale de viaþã ºi a unui sistem de valori propriu, constituit sau în
curs de constituire. Interpretarea acestor opþiuni trebuie fãcutã cu rezerva
cã cercetarea efectuatã ºi din care au rezultat ele nu a avut obiectiv
principal desluºirea întregului sistem de valori ºi idealuri ale acestor tineri.
Se detaºeazã, totuºi, câteva elemente: ideea de fericire, asociatã familiei –
ca o expresie a afectivitãþii specifice vârstei lor; familia fericitã ºi condiþiile
de locuit constituie un univers intim la care aceºti tineri aspirã; în ceea ce
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priveºte profesia, este mult mai important ca aceasta sã fie interesantã,
decât sã se bucure de prestigiu social sau sã fie aducãtoare de câºtiguri
bãneºti cât mai mari; dacã posibilitatea de a efectua cãlãtorii este o
aspiraþie pe deplin aºteptatã, în schimb ne întrebãm dacã a considera ca
lucruri foarte importante în viaþã – hrana îndestulãtoare ºi îmbrãcãmintea
modernã de cãtre cca 42-43% din intervievaþi nu prezintã cumva efectul
unor lipsuri, în aceste domenii, resimþite acut de tânãra generaþie.

Aceste concluzii vor putea fi confirmate sau infirmate în urma altor
cercetãri pe diferite eºantioane de populaþie ºi care vor da posibilitatea atât
de a face comparaþii, cât ºi de a compune un întreg, unde idealurile,
aspiraþiile pot apãrea cu mult mai multã claritate.

Modul în care s-au grupat diversele opþiuni – dorinþe – idealuri –
constituie un alt aspect interesant al acestei cercetãri (tabelul anexã 1); de
fapt, se constatã o mare diversitate de opþiuni, expresie a diferenþierii
acestor tineri elevi.

Spre exemplu, 16% din totalul celor intervievaþi au dat fiecare câte un
rãspuns care nu este comun cu niciun altul. Rãspunsurile a 33% din
intervievaþi se grupeazã în mai multe variante, dar fiecare variantã în parte
reprezintã opþiunea unui numãr mic de persoane ºi anume sub 1% din
eºantion. Diferenþa, respectiv 1% din eºantion, s-a grupat în variante de
rãspunsuri, fiecare cuprinzând între 1,1 ºi 6,2% din membrii eºantionului.
Variantele de rãspuns pentru care au optat cei mai mulþi (6,2% ºi 6,1%) sunt
urmãtoarele:

- condiþii bune de locuit
- familie fericitã

6,2% - a avea cât mai multe cãrþi
- profesia interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii

- condiþii bune de locuit
- hranã îndestulãtoare

6,1% - familie fericitã
- profesia interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii

Analiza fãcutã cu ajutorul cifrelor reci nu ne împiedicã sã nu
constatãm cã cele douã grupe se deosebesc printr-un singur element: a
avea cãrþi sau a avea hranã îndestulãtoare. Aceastã alternativã trece parcã
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de semnificaþia rece a cifrelor, fãrã a deveni patetici. Cum s-ar fi structurat
opþiunile acestor tineri, dacã în aceastã þarã nu existã, în ultimii ani,
problema hranei? Iatã o întrebare…

2.2. Pãrinþii ºi timpul liber

Aflaþi la vârsta afirmãrii personalitãþii, tinerii elevi intervievaþi nu sunt,
totuºi, pe deplin independenþi, ei mai sunt, în grade diferite, dependenþi de
pãrinþi. Existenþa sau neexistenþa acestei dependenþe în ceea ce priveºte
modalitãþile de petrecere a timpului liber, precum ºi natura dependenþei
constituie ultimul element, luat în consideraþie de noi, al cadrului în care se
desfãºoarã activitãþile de timp liber. Avem în vedere pe de o parte
intervenþia pãrinþilor, cu pãrerile lor referitoare la modalitãþile de petrecere a
timpului liber de cãtre fiii lor ºi atitudinea adoptatã cu aceastã ocazie, iar –
pe de altã parte – atitudinea copiilor, exprimatã prin a cere sau a nu cere
acordul pãrinþilor în legãturã cu anumite locuri ºi modalitãþi de a-ºi petrece
timpul liber, precum ºi prin respectarea sau nerespectarea pãrerii pãrinþilor.

În caracterizarea atitudinii pãrinþilor nu trebuie sã uitãm faptul cã
aceasta este fãcutã de copiii lor, din punctul lor de vedere. Atitudinea
tolerantã ºi cooperantã a pãrinþilor pare sã fie, totuºi, nota dominantã; spre
exemplu, 60,4% din elevii intervievaþi au afirmat cã pãrinþii intervin des ºi
numai 7,8% susþin cã pãrinþii lor nu intervin niciodatã. În cele mai multe
cazuri (71,4%) pãrinþii intervin cu moderaþie, încercând sã convingã; alteori
sunt chiar mai concilianþi, adaptându-se opiniilor copiilor (17,0%). Numai
11,6% din cei intervievaþi considerã cã pãrinþii lor au o atitudine autoritarã,
impunându-se cu orice preþ punctul lor de vedere. De fapt, care este
realitatea, aceea pe care cred cã o reprezintã pãrinþii sau aceea pe care o
resimt copiii?

În general, suntem datori sã þinem cont de ambele pãreri, deºi în
cazul de faþã avem numai o pãrere. Cercetãri ulterioare vor completa
imaginea asupra acestui subiect.

În ceea ce priveºte atitudinea copiilor faþã de pãrinþi credem cã
rãspunsurile reprezintã destul de bine realitatea, pentru cã ele sunt date
chiar de cãtre cei în cauzã. În condiþiile în care intervin, 59,3% din elevi au
declarat cã respectã pãrerea pãrinþilor de cele mai multe ori, iar cca 40% - o
respectã mai rar. Iniþiativa poate porni ºi de la copii, cerând acordul
pãrinþilor în legãturã cu diverse modalitãþi de petrecere a timpului liber.
Numai 7,2% afirmã cã nu cer niciodatã acest acord, ceilalþi cerându-l ºi încã
deseori (cca 55%).
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Din cele prezentate, rezultã cã raporturile pãrinþi-copii, referitoare la
timpul liber al celor din urmã nu sunt marcate de un autoritarism deosebit
din partea pãrinþilor, iar fiii lor manifestã independenþã moderatã,
corespunzãtor vârstei la care se aflã. De altfel, ºi atitudinea pãrinþilor este
determinatã de vârsta copiilor ºi de spiritul modern care a diminuat
autoritarismul pãrinþilor ºi pe care îl mai adoptã numai foarte puþini dintre ei.

Aceste consideraþii încheie ceea ce am considerat noi ca fiind
elemente de bazã în cadrul cãrora se desfãºoarã timpul liber al elevilor ºi
anume munca acestora, aspiraþii, idealuri precum ºi relaþiile lor cu pãrinþii.
Suntem conºtienþi cã acest cadru a fost tratat sumar, atât referitor la
elementele componente luate în consideraþie, cât ºi la tratarea fiecãrui
element în parte, care necesitã aprofundãri, poate îndeosebi prin cercetãri
complementare.

Dar, nu trebuie sã uitãm cã, fiecare început de drum este perfectibil,
de la etapã la etapã, ceea ce constituie una din trãsãturile demersului
ºtiinþific.

2.3. Timpul liber al elevilor

Cercetarea empiricã a abordat subiectul numai din perspectiva
modalitãþilor de petrecere a timpului liber, prezente cu frecvenþe diferite,
lipsind din cercetare elementele cantitative cât ºi motivaþiile cu privire la
aceste modalitãþi. Trebuie sã avem în vedere cã, modalitãþile de petrecere a
timpului liber sunt puternic influenþate ºi de oferta societãþii, de cadrul
socioeconomic ºi cultural în care trãim; chiar dacã nu vom prezenta acest
într-un capitol special, el trebuie sã fie prezent implicit în concluziile
cercetãrilor; de altfel, în prezentarea aspiraþiilor ºi idealurilor acestor tineri
am atras atenþia asupra posibilelor influenþe ale acestor condiþii.

Prezentarea modalitãþilor de a consuma timpul liber pentru tinerii elevi
va avea ca puncte nodale radioul, televiziunea, cinematograful, lectura º.a.

Este necesar sã avem în vedere faptul cã, simpla enumerare a
activitãþilor de timp liber spune prea puþin; de aceea, trebuie sã corelãm
aceste activitãþi cu problematica generalã a fiecãreia dintre activitãþi, cu
semnificaþiile acestora, cu efectul lor asupra indivizilor. Aceste probleme
sunt obiectul unor ramuri sau domenii ale sociologiei, psihologiei, culturii
ceea ce ne aratã cã timpul liber nu este o simplã problemã a alternativei la
timpul de muncã sau o simplã derulare de diverse activitãþi pentru care se
opteazã pur ºi simplu într-un fragment de viaþã cotidianã, cu o relativã
autonomie faþã de celelalte segmente ale vieþii noastre.
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A trata timpul liber – cu toate conexiunile, atât pe planul vieþii
concrete, cât ºi al disciplinelor ºtiinþifice – va constitui idealul nostru, al cãrui
început se va face în acest studiu.

Mai atragem atenþia, în mod deosebit, asupra accentului pe care l-am
pus pe dimensiunea culturalã a timpului liber, considerând cã, mai ales,
pentru tinerii elevi, acestei dimensiuni trebuie sã i se acorde importanþa
cuvenitã. Pânã la mijlocul secolului XX, dezvoltarea culturalã a individului
era asiguratã prin ºcoalã ºi profesie. Astãzi ea este asiguratã ºi prin timpul
liber. Analiza timpului liber din punct de vedere cultural presupune studierea
activitãþilor al cãror suport îl constituie interesele culturale. Paragrafele
urmãtoare vor încerca sã prezinte unele aspecte ale dimensiunii culturale a
timpului liber al elevilor participanþi la cercetarea efectuatã.

2.3.1. Radioul ºi televiziunea

Cu nostalgie ºi cu ironie s-a afirmat cã radioul, televiziunea (ca ºi
industria discului) au distrus, mai ales, în primul moment al apariþiei lor,
fanfara militarã ºi corul sãtesc. O datã cu radioul ºi televiziunea – cu modul
cum ne acapareazã ele – am intrat în domeniul culturii de masã ºi al
sociologiei comunicaþiilor de masã, domenii în care s-a scris foarte mult, ºi
de multe ori în termeni contradictorii. Pe bunã dreptate s-a spus cã
progresul tehnicii nu s-a limitat numai la amenajarea exterioarã, ci a pãtruns
în domeniul interior al omului.

Sociologia americanã, imediat dupã al doilea rãzboi mondial, a
detectat ºi a recunoscut a “treia culturã” pe care a numit-o mass-culture,
nãscutã din presã-radio-televiziune-cinema, care apare ºi se dezvoltã
“alãturi de culturile clasice – religioase sau umaniste – ºi naþionale” (E.
Morin). Este totuºi aceasta culturã? Unii au rãspuns cã da, alþii nu; cei mai
mulþi sunt primii, chiar dacã cu opinii de nuanþe diferite. Ei considerã, cultura
de masã fiind una din ele, cosmopolitã prin vocaþie ºi planetarã prin
extindere. La cealaltã extremã se aflã critica intelectualã sau critica
intelectualilor care resping cultura de masã consideratã divertisment ºi
barbarie plebeianã, deplâng invazia subproduselor culturale ale industriei
moderne; ºi nu trebuie uitat cã nu intelectualii i-au dat naºtere culturii de
masã, chiar dacã, ulterior, ei au fost atraºi de aceasta. Se protesteazã
împotriva industrializãrii spiritului, a determinãrii mercantile ºi a orientãrii în
funcþie de consum. Se considerã cã se distruge autonomia ºi ierarhia
esteticã, proprii culturii cultivate, valorile artistice nu se diferenþiazã calitativ
în consumul curent, radioul ºi televiziunea oferind un eclectism perfect.
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Nefiind în obiectivele noastre de a adera la una sau alta din opinii, ne
vom situa pe poziþia cã aceastã controversatã culturã de masã existã ºi cã,
paralel cu evoluþia lumii evolueazã ºi ea, concomitent contribuind la evoluþia
lumii ºi oglindind problemele acestei lumi plinã de contradicþii, din care
coexistã o viaþã mai bunã cu o insatisfacþie lentã, o muncã mai puþin
penibilã cu o muncã lipsitã de interes, o familie mai puþin ofensivã cu o
singurãtate mai apãsãtoare, o intensificare a relaþiilor de la om la om cu o
instabilitate a lor, o dragoste mai liberã ºi mai precarã, emanciparea cu
nevroza crescândã, mai puþinã inegalitate ºi mai mult egoism ºi multe altele!

ªi pentru cã ne situãm în planul culturii de masã, nu fãrã temei ºi-au
pus unii întrebarea pânã la ce limitã va putea fi doritã ºi apoi suportatã
existenþa închinatã actualului ºi superficialului, mitologiei fericirii, divertis-
mentului de mari proporþii ºi plãcerii fragmentare (pe care ni le oferã ºi
cultura de masã)? Individualismul modern va putea sã evite dezagregarea?

Am aºternut pe hârtie, aici, aceastã problematicã tocmai pentru cã
tânãra generaþie se aflã cel mai mult sfâºiatã de aceste probleme ºi influ-
enþatã de cultura de masã. Pentru cercetarea efectuatã de noi, mai precis
pentru interpretarea rezultatelor acesteia, ne sunt folositoare abordãrile
sociologiei comunicaþiilor de masã, expresia “comunicaþii de masã” desem-
nând ansamblul fenomenelor culturale inseparabile de radiodifuziune, televi-
ziune, cinematograf, discuri, presã. Sociologia comunicaþiilor de masã studi-
azã raportul dintre comunicaþiile de masã ºi societatea globalã, efectele co-
municaþiilor de masã, atitudinile, rolurile, funcþiile ºi nevoile cãrora le rãs-
pund precum ºi conþinutul acestora. Din perspectiva timpului liber, efectele,
funcþiile, conþinuturile ºi nevoile cãrora le rãspund prezintã un interes
deosebit, pentru cã numai din aceastã perspectivã putem judeca rolul lor în
cadrul timpului liber, opþiunile pentru ele în timpul liber, structurarea acestor
opþiuni ºi efectul lor asupra subiecþilor ºi a vieþii acestora.

Din perspectivele conþinuturilor ºi a nevoilor, ce oferã radioul ºi
televiziunea? Prin ce se deosebesc ele de alte mijloace ale comunicãrii de
masã? Prin ce se deosebesc între ele? Câteva din multele întrebãri la care
s-a încercat sã se rãspundã în lucrãri, unele pierdute în uitare, altele
rãmase de referinþã. În deceniul ºapte, Jean Cazeneuve este autorul unui
astfel de studiu, în care se încearcã prezentarea caracterului singular al
radioului ºi televiziunii. Spre deosebire de presã ºi cinematograf, radioul ºi
televiziunea se adreseazã indivizilor izolaþi în intimitatea lor absolutã sau
familialã, fiecare cu caracteristicile sale.

Sacha Guitry, în Cunoaºterea la televiziune, respingea termenul de
“telespectator” cu care “amabilele doamne ºi domni” se adreseazã unui
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public considerat ca o masã uniformã. “În realitate cei care îi ascultã, îi
privesc ºi îi observã, sunt medici, arhitecþi, muncitori, avocaþi, comercianþi,
industriaºi, artiºti, oameni de ºtiinþã”. Fiecare continuã sã îºi deschidã
televizorul “personal”. Radioul ºi televiziunea ar trebui sã îmbine, prin
conþinutul programelor lor, cultura, informaþia, divertismentul. Deºi, dupã
unii, pretutindeni în lume, televiziunea ºi radioul n-au fãcut pânã acum decât
sã acumuleze plictisealã, inculturã ºi incompetenþã, adresându-se unui
public incapabil de a înþelege arta ºi cultura majorã. Experienþa socialã
modificã mediul natural primordial, materializându-se în obiecte artificiale;
mai târziu, comunicarea de masã, dar mai ales radioul ºi televiziunea,
revãrsând un necontenit torent de sunete ºi imagini, creeazã un
pseudomediu înconjurãtor care tinde sã-l separe pe om nu numai de mediul
natural, ci ºi de mediul social.

În competiþia radio-televiziune, unii considerã televiziunea un
înlocuitor al radioului, alþii cã este un mijloc complementar; ambele
contribuie însã, în ciuda criticilor, la lãrgirea circuitului valorilor artistice,
oferind unui public eterogen o producþie tot mai eterogenã sub aspectul
valorii artistice. Pentru cã, în faþa acestor programe, intervine selecþia
receptorului înzestrat cu o experienþã anterioarã, structuratã în gusturi,
preferinþe, interese etc. Ideea unora cã fiecare îºi însuºeºte – din
programele oferite – ceea ce vrea, ceea ce confirmã pãrerile sale ºi rãmâne
indiferent la alte conþinuturi – a fost confirmatã doar parþial. Deosebirile
dintre radiodifuziune ºi televiziune provine, în primul rând, specificitatea
canalului auditiv ºi canalului vizual pe care se bazeazã, fiecare, în
transmiterea informaþiei. Semnalul sonor este mijlocul cel mai eficient, iar
capacitatea redusã a canalului auditiv nu este un inconvenient pentru cã, în
uzajul curent, creierul este susceptibil sã înregistreze numai a mia parte din
informaþia debitatã.

În schimb, canalul vizual poate transporta o cantitate de informaþie
superioarã, deºi este mai fragil, mai delicat ºi nu poate fi utilizat decât în
anumite condiþii.

Cine sunt cei atraºi mai mult de televiziune? Diversitatea rãspunsu-
rilor nu a lipsit nici aici. De exemplu S. Graham spunea cã televiziunea îi
intereseazã pe indivizii înclinaþi spre distracþii pasive. Unii psihiatri vãd în
aceastã seducþie a pasivitãþii un fel de involuþie a individului spre stadiul
oral, el comportându-se faþã de televiziune ca un prunc care îºi primeºte
hrana fãrã niciun fel de efort. Alþii considerã cã publicul televiziunii este
format din cei ce graviteazã spre evaziune pentru a se sustrage tensiunii
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emoþionale, sociale sau personale. Aproape toþi cei care s-au ocupat cu
studiul problemelor televiziunii considerã cã aceasta este creatoare de
mituri, dar ºi distrugãtoare de mituri. Multe sunt problemele legate de relaþia
radio ºi (sau) televiziune cu cinematograful, teatrul, literatura, lectura. S-a
considerat cã, mai ales televiziunea, este distrugãtoare a acestora, deºi
acest punct de vedere nu a fost confirmat pe deplin. René Claire afirmã cã
televiziunea are locul sãu distinct în lumea imaginii ºi cã ea se bucurã doar
de douã “privilegii” (intimitate ºi instantaneitate), prin televiziune începând o
a doua etapã în istoria “artelor cinetice”.

Punctarea câtorva probleme pe care le-a pus ºi le pun încã radioul ºi
televiziunea a fost fãcutã pentru a nu determina graba în interpretarea
rezultatelor cercetãrii empirice efectuate de noi, pentru a sublinia
complexitatea fenomenului, pentru a se evita simplismul, pentru a se
sublinia necesitatea completãrii cu alte tipuri de cercetare. Timpul liber ºi
diversele modalitãþi de petrecere a lui, inclusiv prin radio ºi televiziune,
necesitã abordãri din mai multe unghiuri de vedere pentru a i se putea gãsi
adevãratul conþinut, dar mai ales adevãrata semnificaþie a acestui conþinut.

Pânã în prezent, cercetarea noastrã s-a axat pe determinarea locului
radioului ºi televiziunii prin frecvenþe de ascultare/vizionare a programelor ºi
pe selecþia programelor acestora, ca expresie a unor interese ºi gusturi.

Efectele acestor frecvenþe ºi selecþii pot fi doar bãnuite parþial, fiind
necesare informaþii suplimentare în viitor.

La nivelul eºantionul pe care s-a efectuat cercetarea, în competiþia
(sau complementaritatea) dintre radio ºi televiziune, în programul cotidian
televiziunea este câºtigãtoare.

Frecvenþa Radioului Televiziunii
de ascultare/vizionare Total Din care: Total Din care:

a programelor 100,0 B F 100,0 B F
- în fiecare zi 63,7 43,1 56,9 73,8 47,0 53,0
- de câteva ori pe sãptãmânã 20,8 51,6 48,4 10,7 44,2 55,8
- mai ales sâmbãta ºi (sau) duminica 6,4 47,4 52,6 12,2 40,0 60,0
- mult mai rar 9,1 42,4 57,6 3,3 30,0 70,0

Considerãm cã ideea complementaritãþii între radiodifuziune ºi
televiziune este susþinutã, indirect, de motivaþia interesului pentru
programele acestora ºi anume prin intermediul preferinþelor explicite ale
elevilor participanþi la cercetare pentru diferite emisiuni (tabelele anexã 2 ºi
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3). Radioul atrage tinerii, în primul rând, prin muzicã (86,1%), pe care – sã
nu uitãm, cã o transmite pe tot parcursul zilei, la orice orã, pe diferite
lungimi de undã; numai în al doilea rând (48-50%) el atrage prin informaþiile
din actualitatea internã ºi internaþionalã ºi prin transmisii sportive. În schimb,
televiziunea oferã o diversitate mai mare de atracþii ºi anume: filme,
emisiuni muzicale, varietãþi, umor – 87-90%; emisiuni de informare ºtiinþificã
ºi desene animate – 67-72%; emisiuni sportive – aproape 65%; ºtiri din
actualitatea internã ºi internaþionalã – cca 59% emisiuni pentru învãþarea
limbilor strãine – cca 31%. Concertele simfonice, opera, baletul nu atrag
decât o micã parte (13,6%).

Diferenþierile între bãieþi ºi fete îºi gãsesc expresia în preferinþele
crescute ale bãieþilor pentru emisiunile sportive (tabelele anexã 4 ºi 5), în
timp ce toate celelalte tipuri de emisiuni sunt ascultate ºi vizionate într-o
mãsurã mai mare de fete, inclusiv emisiunile care se bucurã de o audienþã
redusã (teatru, concerte simfonice, operã, balet). În schimb, profesia
pãrinþilor – cu tot ceea ce implicã aceasta – nu diferenþiazã semnificativ
preferinþele pentru diferitele emisiuni radio sau de televiziune, cu excepþia
unui interes ceva mai mare al fiilor de intelectuali pentru informaþiile din
actualitatea internã ºi internaþionalã – tabelele anexã 6 ºi 7.

Care este geneza acestei situaþii? Ea trebuie cãutatã în uniformizarea
formelor culturii pe care o genereazã televiziunea ºi radioul sau mesajele lor
se adreseazã deja unui public omogen sau omogenizat de alþi factori? Am-
bele sunt valabile. Printre concluziile unei anchete sociologice, efectuatã de
H.L. Wilensky s-a aflat ºi extinderea uniformitãþii culturale ca urmare a mai
multor factori, printre care generalizarea instrucþiei obligatorii, rata înaltã a
mobilitãþii sociale ºi geografice, dezvoltarea reþelelor de comunicare în masã.

Conþinutul ºi semnificaþia preferinþelor pentru diferite emisiuni radio
sau de televiziune se va întregi, analizând preferinþele muzicale ºi pentru
film ale acestor tineri, în general, dar care se regãsesc ºi în aria preferinþelor
radiofonice sau de televiziune.

2.3.2. Muzica ºi filmul

Interesul pentru muzicã ºi film s-a vãzut deja în ierarhia preferinþelor
pentru diferite emisiuni audiate la radio sau vizionate pe micul ecran.
Preocupãrile pentru muzicã se exprimã ºi prin audierea acesteia la
magnetofon, casetofon sau picup, cât ºi, concret, prin genurile de muzicã
preferatã. În condiþiile în care 91,6% din elevii intervievaþi posedã
magnetofon, casetofon sau picup (cel puþin unul din ele), dotare care,
corelatã cu profesia pãrinþilor, nu înregistreazã diferenþe mari (între 86,7% la



582

fiii de þãrani ºi 93,5% la fiii de intelectuali), frecvenþa de ascultare a muzicii
la aceste aparate este urmãtoarea: 36% - în fiecare zi, 26,5% - de câteva
ori pe sãptãmânã, 16,4% - mai ales sâmbãta ºi (sau) duminica, 21,1% - mai
rar, cu precizarea cã bãieþii ascultã mai des muzicã la magnetofon,
casetofon sau pick-up. La aceste audiþii se adaugã acelea la radio ºi
televiziune, care au o frecvenþã mult mai mare. Spre ce se îndreaptã
preferinþele muzicale ale acestor tineri?

Preferinþele pentru diferitele genuri de muzicã

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Interes mare Interes mediu Lipsit de interes

- operã 4,9 39,3 55,8
- operetã 8,8 41,0 50,2
- muzicã uºoarã 78,6 15,9 5,5
- muzicã simfonicã 16,0 32,8 51,2
- muzicã popularã 9,2 39,0 51,8

Influenþa mediului familial, exprimat prin profesia pãrinþilor, se
manifestã prin aceea cã fiii de intelectuali preferã într-o mãsurã ceva mai
mare opera (deºi acest interes rãmâne mic ºi pentru ei) ºi muzica simfonicã
(cca 18% manifestã interes mare) – tabelul anexã 9.

Referitor la semnificaþia preferinþelor muzicale ale tinerilor, chiar
numai pe baza talentelor pe care le avem, ar fi mai multe de spus. Atracþia
faþã de muzica uºoarã nu a constituit o surprizã. ªtiut fiind faptul cã aceasta
se bucurã de mult succes în rândul tinerilor de pe toate meridianele.
Discuþiile se pot purta, însã, în jurul a douã aspecte: semnificaþia atracþiei
pentru muzica uºoarã ºi semnificaþia raportului cu celelalte genuri de
muzicã ale publicului în general, a celor tineri în special.

Despre funcþia socialã a muzicii s-au vorbit începând cu iluminismul,
aceasta provocând prima mare dezbatere culturalã despre muzicã. Cãci, pe
parcursul secolelor anterioare, interesul Occidentului s-a concentrat asupra
poeziei, tragediei, arhitecturii, picturii. O datã cu naºterea marii muzici, în
secolul XVIII, muzica va fi integratã în marea dezbatere culturalã
europeanã. Dar, de atunci au avut loc mutaþii considerabile, anumite genuri
de creaþii muzicale au cunoscut deja perioada de glorie ºi perioada de
declin, iar altele numai perioada de glorie. În primul caz, putem aminti
opera; referitor la criza actualã a acesteia, Adorno spunea cã între operã ºi
societate prãpastia este mare ºi iremediabilã, clasa socialã care o menþinea
a dispãrut sau se teme a se manifesta cu ostentaþie în faþa maselor care
observã, indiferente, un spectacol anacronic.
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ªi totuºi, acest gen de muzicã încearcã sã se înnoiascã, exemplul cel
mai evident fiind opera-rock. În situaþia a doua – de glorie –, se aflã mai ales
muzica uºoarã, un subiect foarte controversat. Fãrã îndoialã,
comportamentul în faþa diverselor genuri de muzicã nu poate fi decât diferit.
În Introducere în sociologia muzicii, Theodor Adorno fãcea o clasificare a
comportamentelor ascultãtorilor muzicii: expertul (profesioniºtii, care au o
manierã “structuralã” de ascultare), ascultãtorul bun (care înþelege muzica
precum cel care îºi înþelege propria limbã, chiar dacã îi ºtie foarte puþin sau
de loc gramatica), consumatorul de culturã, ascultãtorul emotiv, ascultãtorul
cu resentimente ºi ascultãtorul amator de divertismente. În faþa muzicii
uºoare nu poate fi decât amatorul de divertisment, ºi din aceastã
perspectivã trebuie sã privim locul ºi rolul acesteia în timpul liber; ºi mai
ales cã muzica uºoarã este muzica unor relaþii emoþionale imediate, care nu
pune niciun fel de probleme de înþelegere ºi care exprimã direct setea de
lirism sau vigoare adolescentinã. Aceastã muzicã – considerã Adorno – s-a
constituit într-un ciment social având ca liant distracþia, deturnarea de la
scopuri mai profunde, pseudosatisfacerea dorinþelor ºi dezvoltarea
pasivitãþii. ªi pentru cã radioul a fost ºi este încã o sursã pentru aceastã
muzicã, asupra lui s-au îndreptat multe aprecieri puþin mãgulitoare, dar nu
total lipsite de temei. El a fost acuzat cã a redus muzica la starea de
ornament al vieþii cotidiene (deci – toate genurile de muzicã); cã a vulgarizat
o falsã cunoaºtere muzicalã. Muzica masiv difuzatã – mai ales prin radio –
a dus la pierderea capacitãþii de audiþie diferenþiatã. Volumul real al
execuþiei ºi sentimentul de comunitate, de identificare efectivã pe care le
resimte cel care face parte dintr-un auditoriu în sala concertului au dispãrut.

Chiar dacã semnificaþiile ºi consecinþele exploziei muzicii uºoare, a
aderenþei ei la marele public, dar mai ales la cel tânãr, au fost prezentate de
unii autori în termeni duri, trebuie sã recunoaºtem cã fenomenul a fost
analizat de pe poziþii ºtiinþifice ºi nu putem nega concluziile lui. Nu ºtiu dacã
sunt argumente pentru contrazicerea lor.

În ceea ce priveºte reacþia tinerilor la muzica uºoarã, se poate
argumenta cã este vorba de o stare care trece o datã cu vârsta. ªi, în plus,
tinerii elevi care reprezintã eºantionul pe care am efectuat cercetarea,
depun un intens efort intelectual, deci au nevoie de destindere. Nevoia de
destindere poate fi un argument; dar, în ceea ce priveºte aderenþa
trecãtoare la un gen “uºor” trebuie sã ne gândim în contextul dimensiunii
culturale a existenþei prezentate a acestor tineri, precum ºi în contextul
dimensiunii culturale a personalitãþii lor ºi a existenþei lor viitoare, ca adulþi.

Nu trebuie nimeni sã uite rolul culturii în viaþa individului, a
colectivitãþilor, a naþiunilor; nu este locul aici pentru argumente ºi pledoarii
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pentru acest fapt. ªi nu trebuie uitat cã aceºti tineri sunt elevi de liceu care,
în proporþie de aproape 70% doresc ferm sã urmeze cursurile instituþiilor de
învãþãmânt superior. ªi prin aceasta se poate considera cã atinserã deja, la
data efectuãrii sondajului, un program de autonomie educaþionalã (care le
dã posibilitatea sã deschidã în continuare, prin eforturi proprii, noi domenii
de cunoaºtere ºi un prag de autonomie culturalã ºi competenþã axiologicã
care constituie punctul de pornire ºi izvorul comportamentului cultural. Dar,
dacã la aceastã datã sunt constituite sau în curs de constituire obiºnuinþe
culturale orientate spre facil, spre emoþii primare, intuitive, cu impact
imediat, fãrã a stimula problematizarea la nivel ideatic, nãscându-se astfel
comportamentul Kitsch, este greu de crezut cã mai târziu, când oricum viaþa
îi va pune pe aceºti tineri în faþa unor solicitãri complexe, ei vor avea baza
cultural – axiologicã sã producã o mutaþie în comportamentele lor culturale.

Considerãm cã este locul, aici, sã amintim un factor foarte important
în determinarea atât a conþinutului timpului liber, cât ºi a profilului cultural al
fiecãruia din noi: oferta societãþii atât sub aspectul instituþiilor existente, cât
ºi sub aspectul conþinutului programelor acestor instituþii. Obiceiurile,
gusturile, comportamentele nu se formeazã numai datoritã educaþiei
familiale. Din pãcate, aceºti factori externi nu au putut fi benefici nici pentru
elevi intervievaþi de noi; este suficient sã ne gândim numai la programele
radioului, televiziunii, dar chiar ºi cele ale cinematografelor, sãlilor de
concert, programe care au constituit fondul cultural al copilãriei ºi
adolescenþei lor, pentru a recunoaºte obstacolul obiectiv pe care l-au avut
mulþi dintre ei atât din perspectiva informãrii, cât ºi a culturii în general.
Oferta societãþii a fost (ºi mai este încã) deficitarã ºi din perspectiva
inexistenþei unor instituþii culturale, în oraºele mai mici care sã contribuie la
formarea unor gusturi ºi preferinþe culturale. Cu aceste rezerve trebuie sã
privim ºi rezultatele cercetãrii noastre referitoare la obiºnuinþa de a
frecventa diverse instituþii culturale, muzicale sau nonmuzicale, care se
prezintã dupã cum urmeazã:

Obiºnuiesc sã frecventeze
Cel puþin o

datã pe lunã
Ocazional Niciodatã

- operã 2,7 40,2 57,1
- operetã 2,9 42,0 55,1
- concert muzicã uºoarã 6,9 31,5 61,6
- concert muzicã simfonicã 28,4 56,9 14,7
- concert muzicã popularã 6,2 29,9 63,9
- cinematograf 60,6 35,4 4,0
- muzee, expoziþii 14,2 70,0 15,8
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La informaþiile prezentate mai sus trebuie sã adãugãm cã, fetele sunt
mai interesate în frecventarea diverselor instituþii culturale ºi a programelor
acestora ºi, cu excepþia cinematografului, unde merg mai ales bãieþii –
tabelul anexã 10.

Existenþa cinematografelor în fiecare oraº, indiferent de mãrimea
acestuia, a constituit un factor favorizant pentru ca tinerii elevi sã-l
frecventeze cel mai des; dar, având în vedere cã, în programele televiziunii,
filmul se aflã pe primul loc în ierarhia preferinþelor lor, cred cã aceasta aratã
cã de fapt, filmul - pe marele sau micul ecran - reprezintã atracþia propriu-
zisã, chiar dacã vizionarea în cele douã situaþii are niºte particularitãþi. Aºa-
zisa pierdere de public a cinematografului nu se converteºte într-o
recesiune a culturii cinematografie, pentru cã filmele se vând ºi la televizor.

De ce filmul (cronologic – în primul rând cinematograful) atrage
publicul, inclusiv pe cel tânãr? Pentru cã “ceea ce descoperã cinematograful
este capacitatea de a reda în faþa noastrã elementele cele mai simple ºi
cele mai uºor de exprimat ale relaþiilor umane: cinematograful, de la Fellini
la Antonioni ºi de la Trauffant la Lunz, ajunge aproape spontan la capãtul
unei îndelungi transformãri. Filme ca “Aventura”, “Opt ºi jumãtate”, “Jules ºi
Jim”, “Pierrot nebunul” sau “Inimile verzi” nu sunt pur ºi simplu filme care
descriu aspecte ale vieþii cotidiene sunt încercãri vizând sã facã din
elementele cele mai greu de exprimat ale vieþii cotidiene un spectacol (Jean
Dubignand). Cinematograful, afirmã Artaud, este un limbaj care asigurã,
pentru prima oarã în istoria artei, unitatea dintre gândire ºi viaþã, în afara
reprezentãrii sau a expresiei simbolice; oferind un limbaj direct ºi rapid este
evident de ce atrage atât de mult (nu dispunem pânã în prezent de date
comparative între diferite segmente de vârstã ale populaþiei referitor la
preferinþele pentru cinematograf, pentru filme în general). De fapt, implicã
un limbaj audiovizual, discursul în sine nu este un discurs verbal, ci un
discurs filmic. Încã un factor de atracþie este combinaþia idealã de vis ºi
realitate pe care o realizeazã, într-un limbaj de esenþã nouã; elementele
acestei noi esenþe sunt ritmul, acþiunea, persoanele (exaltarea neobiºnuitã a
feþei ºi fenomenul magic al monºtrilor sacri), natura ºi visul. Sunt elemente
care, parcã, au trecut dincoace de ecran, în viaþa noastrã, cu care se
împleteºte. Prin cinematograf se realizeazã o formidabilã rapiditate a
percepþiei; de aceea, Pudovkin vorbea de un “timp cinematografic”. Într-o
prelegere þinutã la Sorbona în 1930, Eisenstein a spus: “Am suferit de un
teribil dualism între gândirea filosoficã purã, pe de o parte, ºi sentiment,
emoþie, pe de altã parte. Cred cã doar cinematograful este capabil sã
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realizeze aceastã mare sintezã de a reda elementului intelectual rãdãcinile
lui vitale, concrete, emotive.”

Impactul cinematografului (al filmului) asupra publicului trebuie vãzut
ºi din perspectiva intenþionalitãþii oratorului; fãrã aceastã intenþionalitate nu
poate fi gânditã valoarea limbajului filmic ºi prin ea se produc spectatorului
anumite reacþii, emoþii ºi stãri sufleteºti. Nici o artã nu face evidentã cu atâta
intensitate valoarea ºi forþa acestei intenþionalitãþi. Artã a iluziei care
înlocuieºte durata cu momentul, dã sentimentul cã orice fenomen este o
constelaþie trecãtoare ºi unicã, o undã fugarã a râului în care nu te poþi
scãlda (G. Uscãtescu); care face ca limitele dintre spaþiu ºi timp sã fie
fluctuante spaþiul devenind dinamic, fluid ºi nelimitat. Într-un film “relaþiile
temporale capãtã un caracter aproape spaþial la fel cum spaþiul se
actualizeazã ºi capãtã unele caracteristici temporale” (Arnold Hauser).
Dispare continuitatea temporalã a realitãþii empirice.

În condiþiile în care arta se manifestã astãzi în lume în forme
fragmentare, în care viziunea sistemicã se dovedeºte puþin relevantã, iar noi
suntem bombardaþi de “flash-ul” dezordonat al unei realitãþi care respinge
sinteza integratoare, filmul a reuºit sã ofere un conþinut esenþial coerent.

Dar, pentru a nu ocoli consecinþele negative invocate nu de puþini, sã
amintim cã producþia giganticã ºi industrializatã la maximum, de imagini de-
venite realitate socioculturalã au determinat o reîntoarcere la un primitivism
colectiv în care imaginea proclamã obiectivitatea realitãþii, pãtrunde în
cotidianul individual, încât conºtiinþa se confundã cu trãiri magice, se
înstrãineazã prin contemplarea permanentã a dublurii sale artificiale, omul
fãurindu-ºi o nouã imagine a sa. În relaþia dintre realitate ºi reprezentare, de
multe ori se renunþã la reprezentare ºi se rezumã la imaginar.

Aceastã prezentare eterogenã a unor aprecieri ºi concluzii cu privire
la cinematograf (film) – limbaj direct ºi rapid, combinaþie de vis ºi realitate,
ritm ºi acþiune, rapiditatea percepþiei, intenþionalitatea limbajului, noi relaþii
spaþio-temporale, trãiri magice, care acapareazã conºtiinþa ºi ideea cã totul
este trecãtor ºi unic – deºi departe de a epuiza problematica, a fost fãcutã
pentru a privi cinematograful (filmul) nu numai ca un simplu element în
inventarul preocupãrilor de timp liber, ci – pornind de la specificul acestei a
ºaptea arte – sã încercãm a vedea ce oferã publicului, ce efecte are în
rândurile acestuia. Corelarea acestor aspecte cu preferinþele concrete
pentru diferite genuri de filme pot oferi o imagine mai completã asupra
locului ºi rolului filmului în viaþa noastrã, a tuturor. Pentru cã aceste
preferinþe adaugã un conþinut – în egalã mãsurã – uman ºi cultural aceste
arte, acestei preocupãri (de a viziona filme).
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Pentru elevii care i-am intervievat, aceste preferinþe se structureazã în
modul urmãtor:

Genuri de filme Preferã:
Mult Puþin Deloc

- istorice 37,4 51,2 11,4
- poliþiste, aventuri, western 83,4 14,0 2,6
- comedii 90,9 7,3 1,8
- de dragoste 66,9 25,9 7,2
- cu probleme sociale 21,5 49,3 29,2
- politice 17,1 39,0 43,9

Interpretarea acestor preferinþe este însoþitã de certitudini ºi întrebãri,
momentan fãrã rãspuns certitudinile se referã la faptul cã preferinþa pentru
comedii, aventuri, westernuri ºi filme poliþiste este o expresie a tinereþii
subiecþilor intervievaþi care, potrivit vârstei, gãsesc în aceste filme, atât
divertismentul pe care-l cautã, cât ºi ritmul ºi acþiunea, limbajul direct ºi
rapid, “flash-ul” sclipitor proprii nevoilor lor adolescentine întrebãrile fãrã
rãspuns, deocamdatã se referã la amprenta asupra gusturilor, a modului lor
de a gândi ºi de a simþi valorile societãþii trecute în care s-au format, cât ºi a
calitãþii propriu-zise a filmelor prezentate pe ecranele cinematografelor sau
televiziunii. Rãspunsul presupune o urmãrire în timp a evoluþiei preferinþelor,
cãci problema pusã în discuþie este în egalã mãsurã, a trecutului ºi
viitorului. ªi în structurarea acestor preferinþe existã unele diferenþe între
bãieþi ºi fete precum ºi în cele determinate de profesia pãrinþilor, ºi anume:
fetele preferã, mai mult decât bãieþii, filme de dragoste ºi cu probleme
sociale; ierarhia preferinþelor se pãstreazã pentru toþi elevii intervievaþi, dar
se poate remarca faptul cã la fiii de intelectuali se înregistreazã o scãdere a
ponderii celor cu preferinþe pentru comedii, poliþiste, westernuri sau filme de
aventuri în paralel cu o creºtere a ponderii celor care manifestã interes
pentru filme cu probleme sociale, politice ºi istorice. ªi poate cã o apropiere
mai mare de filme cu astfel de tematicã, pentru toate vârstele se va face ºi
cu ajutorul creatorilor (scenariºtii ºi regizori în primul rând), dat fiind faptul
cã specificul acestei arte presupune o receptare mai uºoarã ºi mai la
îndemânã decât alte arte. În acest domeniu, educaþia culturalã stã pe
acelaºi plan cu oferta din punct de vedere a forþei de determinare a unor
gusturi. Din pãcate, elementul economic (comercial), într-o þarã cu probleme
economice, nu cred cã va avea influenþe benefice asupra ofertei filmice
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(cinematografice sau de televiziune). ªi, tot din pãcate, a încerca sã spui cã
în anumite domenii, pentru anumite þãri, se poate renunþa la primatul
economicului în favoarea celui cultural, te transformã într-un nou Don
Quijote.

2.3.3. Lectura

A decide lectura unei cãrþi este o afacere personalã. ªi, totuºi, când
se decide aceasta, ce motivaþii stau la baza deciziei? Pentru a umple timpii
morþi ai existenþei, este un episod pasager, un “consum nonºalant” (R.
Hoggart) sau este informare pentru perfecþionarea profesionalã, pentru
formare culturalã? Depinde de la persoanã la persoanã, de la situaþie la
situaþie. De aici ºi comportamentele diferite, pe care unii au încercat sã le
clasifice; se vorbeºte, de exemplu, de comportament obiectiv (când citesc
ca sã mã instruiesc, sã mã documentez, sã mã informez, sã mã cultiv, sã
mã educ) ºi comportament proiectiv (îmi place, mã pasioneazã, mã
captiveazã, mã intereseazã, mã emoþioneazã, pentru evadare etc.).

Inventatã cu peste patru mii de ani în urmã, cartea este un admirabil
mecanism de comunicare. ªi, tocmai de aceea, pentru a face faþã noilor
cerinþe de comunicare, societatea industrialã a apelat tot mai mult la carte,
deci la tipar. Iniþial prin tipar, comunicarea cuvântului scris a trecut la nivelul
iniþiatic la nivelul elitar: clerul iniþiat în decodarea documentului scris, a fost
înlocuit de cãtre învãþat, de cãtre umanist: s-a constituit o elitã care
dispunea de cãrþi (“literaturã”) ºi practica lectura.

De un secol încoace trãia, însã, dificila trecere de la nivelul elitar la
nivelul de masã. În societatea contemporanã, cartea a devenit un mijloc de
comunicare în masã care, contrar unor pãreri ce afirmã cã, de fapt cartea
pierde din viteza de pãtrundere în lume (Marschall Mc Luhan, Galaxia
Gutenberg), realitatea pare sã confirme alte pãreri (Robert Escarpit, De la
sociologia literaturii la teoria comunicãrii) ºi anume acelea conform cãrora
mijloacele audiovizuale acordã sprijin cãrþii ºi au dat posibilitatea acesteia
sã îºi recâºtige o parte din specificitatea sa culturalã.
Lectura, impunând iniþiativa din partea receptorului, este un puternic factor
de progres de care lumea contemporanã nu se poate dispensa; lectura este
punctul de plecare în formarea ºi afirmarea personalitãþii umane.

Acesta este, de fapt, motivul principal pentru care, în cercetarea
empiricã efectuatã asupra elevilor, am acordat o atenþie mare (deºi cred cã
nu suficientã) lecturii ºi comportamentului faþã de carte. De precizat cã, ne
referim la lectura cãrþilor în afara celor legate de programa ºcolarã. Fãrã
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îndoialã cã o delimitare foarte precisã între activitatea lor de bazã ºi lectura
în afara acestei activitãþi este dificilã de fãcut. Având în vedere faptul cã,
legat de activitatea ºcolarã, elevii fac o lecturã pentru a învãþa sau dintr-o
obligaþie “profesionalã” sau din conºtiinþã “profesionalã”, în afara activitãþii
ºcolare ei pot face lecturã din curiozitate ºtiinþificã sau de plãcere, deºi
ultimele tipuri de lecturã, mai ales cel din curiozitate ºtiinþificã, este greu sã
fie total separate de unele preocupãri ºcolare. Din aceastã perspectivã
trebuie privitã ºi corelaþia dintre lecturã ºi funcþiile timpului liber; în ce
mãsurã lectura elevilor poate contribui la funcþia de divertisment, dar în
acest caz ea fiind un consum marginal sau contribuie, alãturi de alte forme
de petrecere a timpului liber, la dezvoltarea personalitãþii? Existã, desigur, ºi
o necesitate de odihnã, divertisment, evadare ca rãspuns la oboseala
nervoasã pe care o înregistreazã elevii precum ºi o necesitate (sau dorinþã,
voinþã) de a completa pregãtirea culturalã, de a rotunji cu lecturi diferite pe
cele la care îi obligã activitatea ºcolarã sau le-o sugereazã aceasta.

În legãturã cu aceste aspecte trebuie privit atât obiectul lecturii (în
afara activitãþii de pregãtire ºcolarã), cât ºi preferinþele pentru diferite
tematici sau genuri de cãrþi.

Obiºnuinþa de a lectura îi împarte pe elevii participanþi la cercetare în
douã categorii: cei care citesc “ori de câte ori am timp liber” (77%) ºi cei
care nu au obiºnuinþa lecturii (citesc “întâmplãtor” sau “foarte rar”), respectiv
(23%). Când se dedicã acestei activitãþi?

Obiºnuinþa Citesc mai mult
de a lectura În cursul

sãptã-
mânii

Sâmbãta
ºi (sau)

duminica

Atât în cursul
sãptãmânii, cât
ºi sâmbãta ºi

(sau) duminica

În va-
canþã

- ori de câte ori am timp liber 8,7 10,1 40,1 41,1
- întâmplãtor 16,0 10,9 19,9 53,2
- foarte rar 16,3 8,2 4,1 71,4

Este evident cã, cei care lectureazã “ori de câte ori au timp liber”
gãsesc acest timp liber fie pe parcursul anului ºcolar (58,9%), fie în vacanþã
(41,1%); cei care citesc “foarte rar” sunt mai mult cititori de vacanþã
(71,4%).

Prelucrarea rezultatelor cercetãrii a arãtat cã, între preocuparea
pentru pregãtirea ºcolarã ºi obiºnuinþa de a lectura nu este o legãturã
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simplã de determinare ci, dimpotrivã, slaba preocupare pentru pregãtirea
ºcolarã (exprimatã prin numãrul mic de ore acordat pregãtirii lecþiilor) este
însoþitã ºi de o mai slabã preocupare pentru lecturã; în acelaºi timp, când
preocuparea pentru pregãtirea lecþiilor ocupã un timp zilnic foarte mare
(peste 5 ore) se diminueazã preocuparea pentru lecturã, din motive care pot
fi bãnuite.

Timp acordat Obiºnuiesc sã citeascã
pregãtirii lecþiilor Ori de câte ori au timp liber Întâmplãtor Foarte rar

- pânã la 1 orã 70,8 17,7 11,5
- 1-3 ore 74,2 20,9 4,9
- 4-5 ore 84,5 11,9 3,6
- peste 5 ore 74,6 16,4 9,0

Modul în care timpul acordat pregãtirii lecþiilor determinã localizarea
obiºnuinþei de a lectura este ilustrat, în primul rând, de rezultatele cifrice ale
cercetãrii efectuate:

Timp acordat CITESC MAI MULT:
pregãtirii lecþiilor În cursul

sãptã-
mânii

Sâmbãta
ºi (sau)

duminicã

Atât în cursul sãptãmânii,
cât ºi sâmbãta ºi (sau)

duminica

În
vacanþã

- pânã la 1 orã 21,9 5,2 39,6 33,3
- 1-3 ore 12,2 10,0 34,6 43,3
- 4-5 ore 4,7 13,8 33,7 47,8
- peste 5 ore 3,6 1,8 30,9 63,8

Aºa cum ne aºteptam, cei care se preocupã mai mult, în timpul anului
ºcolar, de pregãtirea lecþiilor, acordã lecturii mai mult timp în vacanþã, iar cei
ce se preocupã mai puþin de învãþãturã citesc (atât cât citesc ei) mai mult pe
parcursul anului ºcolar (având timp liber) decât în vacanþã.

Considerãm interesante corelaþiile dintre lecturã, pe de o parte, ºi
ascultat/vizionat radioul, televiziunea, magnetofon-casetofon-pick-up, pe de
altã parte (tabelul anexã 14):

– cei care ascultã/vizioneazã mai des (zilnic sau de câteva ori pe
sãptãmînã) citesc într-o mãsurã mai mare decât în cursul
sãptãmânii, cât ºi sâmbãta ºi (sau) duminica, deci pentru aceºtia
activitãþile respective nu se exclud;
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– cei care ascultã/vizioneazã mai ales sâmbãta sau (ºi) duminica, tot
atunci ºi citesc ceva mai mult;

– diferenþierea apare pentru cei care ascultã/vizioneazã mai rar, dar
care, în completare, citesc mai mult pe parcursul sãptãmânii,
aceastã diferenþã fiind mai pregnantã în cazul vizionãrii
programului televiziunii (cca 35% din cei care vizioneazã rar, citesc
mai mult pe parcursul sãptãmânii); pentru aceºtia este evident cã,
prin vizionarea mai rarã a programului de televiziune disponibili-
zeazã un timp care se acordã lecturii.

Ne aflãm, cu aceste rezultate ale cercetãrii noastre, pe terenul unor
dezbateri legate de efectele televiziunii în planul lecturii, respectiv efectele
televiziunii în planul lecturii, respectiv efectele funcþionale, disfuncþionale ºi
nonfuncþionale. Din pãcate, elementele pe care le avem pânã în prezent nu
ne permit sã tragem concluzii pertinente despre acest subiect, dar cercetãri
ulterioare vor putea îmbogãþi informaþiile ºi sperãm sã avem posibilitatea
unui punct de vedere.

Cine sunt cei care pot influenþa actul de lecturã al acestor tineri? Cum
se face informarea cu privire la cãrþile care sunt apoi citite?

Sursa de informare   %

- colegi, prieteni................................................... 66,8
- singur, prin biblioteci ºi librãrii ........................... 49,0
- pãrinþi ................................................................ 32,3
- profesori............................................................ 26,5
- fraþi, surori ......................................................... 17,7
- recomandãrile criticilor literari, prin reviste........   8,2

Rezultatele cercetãrii noastre confirmã eficacitatea presiunii
anturajului (colegi, prieteni), aducându-se un argument în plus la ideea cã
lectura este un aspect al unui întreg ansamblu de comunicãri ºi interacþiuni
sociale. În ceea ce priveºte ponderea celor care se informeazã singuri, nu
putem spune dacã este mare sau este micã, neavând pânã în prezent date
comparative, nici pe alte segmente de populaþie, nici din alte þãri. Referitor
la rolul criticii ºi al criticilor în opþiunea pentru lecturã, se pare cã ne situãm
cam la acelaºi nivel existent în alte þãri. Cercetãrile mai vechi efectuate în
Franþa au arãtat cã, în achiziþionarea de carte, critica ºi publicitatea erau
responsabile numai pentru cca 10% din vânzarea de carte.
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Motivaþia, scopul ºi efectele lecturii pot fi mai bine explicate dacã se
analizeazã ºi spre ce teme, genuri de cãrþi se îndreaptã preferinþele elevilor
participanþi la cercetare.

Preferã:
Mult Puþin Deloc

- poezie 24,0 57,6 18,4
- prozã (romane, nuvele, schiþe) 74,6 19,9  5,4
- istorie 26,8 55,4 17,8
- artã 12,7 44,8 42,4
- ºtiinþifico-fantastice 58,5 26,6 14,9
- tehnice 15,9 35,9 48,2

Corelarea datelor de mai sus cu cele prezentate în tabelele anexã 15-
17 ne permite sã tragem urmãtoarele concluzii:

– se preferã, în primul rând, proza (romane, nuvele, schiþe) ºi, într-o
mãsurã ceva mai micã, literatura ºtiinþifico-fantasticã; pentru cei
care citesc mai puþin (“întâmplãtor” sau “foarte rar”) prima
preferinþã sunt cãrþile aparþinând literaturii ºtiinþifico-fantastice;

– deosebirile dintre sexe apar pregnant în sensul cã, bãieþii citesc
mai multã literaturã ºtiinþifico-fantasticã ºi tehnicã, iar fetele citesc
mai multã poezie, romane, nuvele, artã; fetele ºi bãieþii se apropie,
în ceea ce priveºte preferinþa pentru literaturã, cu tematicã istoricã;

– profesia tatãlui nu modificã ierarhia preferinþelor pentru lecturã, ci
doar niºte diferenþe de ponderi, spre exemplu: fiii de funcþionari ºi
intelectuali manifestã un interes sporit pentru cãrþile tehnice, iar
cãrþile de artã sunt citite cu interes mai mare de fiii intelectualilor.

O primã modalitate de a procura cãrþile pentru lecturã este
împrumutul de la cunoºtinþe sau de la biblioteci, ceea ce au declarat cã
obiºnuiesc 87,1% din elevii participanþi la cercetare, cu urmãtoarele
diferenþieri:

Obiºnuiesc sã citeascã Împrumutã cãrþi (%)

- ori de câte ori are timp liber .... 92,3
- întâmplãtor.............................. 72,3
- foarte rar ................................. 63,0

Sexul persoanei intervievate

B ............................................... 41,1
F................................................ 58,6
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Profesia tatãlui

- þãran.......................................... 1,6
- muncitor .................................. 33,9
- funcþionar ................................ 12,1
- intelectual................................ 44,6
- altele ......................................... 7,8

Existenþa, acasã, a unei biblioteci constituie ºi o sursã pentru
satisfacerea nevoii ºi plãcerii de lecturã. Trebuie sã menþionãm cã, în viitor,
este necesar sã obþinem informaþii ºi cu privire la numãrul cãrþilor ºi
domeniul sau profilul acestora, ºtiut fiind faptul cã simpla existenþã, în casã,
a unei biblioteci – ca simplu suport material pentru cãrþi – poate constitui, în
unele cazuri, doar o simplã imitare, o modã.

Cu aceste rezerve faþã de informaþiile obþinute din cercetarea
efectuatã, trebuie totuºi sã remarcãm cã numai 2,1% din cei intervievaþi nu
au acasã o bibliotecã; 7,7% au numai o bibliotecã proprie, ceea ce
reprezintã situaþiile în care interesul întregii familii faþã de carte nu existã;
90,2% este ponderea celor care au fie o bibliotecã a întregii familii, fie atât
una a întregii familii cât ºi una personalã. Profesia pãrinþilor determinã, în
acest caz, diferenþieri mai mari – tabelul anexã 18 – ºi anume: în timp ce toþi
fiii de intelectuali au bibliotecã acasã (a întregii familii, în cele mai multe
cazuri, fiii de þãrani ºi muncitori sunt în situaþia de a avea – într-o proporþie
mai mare – numai o bibliotecã proprie, a elevului, iar unii chiar de a nu avea
deloc, chiar dacã aceºtia nu sunt numeroºi.

ªi, pentru cã existenþa acasã a unei biblioteci înseamnã ºi
cumpãrarea de cãrþi, din cercetare s-au obþinut ºi informaþii referitoare la
acest aspect. A rezultat cã, din totalul celor care au bibliotecã acasã, 67,2%
din cazuri cãrþile sunt cumpãrate de toþi membrii familiei, existând deci o
preocupare a tuturor faþã de carte ºi lecturã. Acolo unde pãrinþii nu sunt
preocupaþi de acest fapt (þãrani ºi muncitori), cãrþile sunt cumpãrate numai
de fiii lor. Acolo unde pãrinþii se preocupã de cumpãrarea cãrþilor
(intelectuali), fiii lor nu cumpãrã cãrþi decât într-o mãsurã micã, ceea ce
înseamnã cã ei “primesc” aceste cãrþi, “beneficiazã” de ele, fãrã efortul de
procurare (ºi chiar de informare), ceea ce credem cã poate avea consecinþe
alãturi de alþi factori, pe planul unei “psihologii” care îi diferenþiazã pe copiii
ai cãror pãrinþi aparþin diverselor categorii socioprofesionale.

Numãrul cãrþilor citite în primele cinci luni ale anului 1990 reprezintã
singurul element cantitativ luat în considerare în cercetare, în legãturã cu
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lectura; valoarea acestuia este relativã pentru cã nu am obþinut ºi alte
informaþii, cum ar fi domeniul, titlurile, autorii, pentru a se putea contura mai
bine rolul lecturii, locul ei în raport cu funcþiile timpului liber. Elementul
cantitativ, în acest caz, trebuie privit cu multe rezerve. În acest context, din
cercetare s-a reþinut cã 41% din elevi au citit, în primele cinci luni ale anului
care a trecut, cel mult o carte la trei sãptãmâni; cca 31% au citit cel mult o
carte la douã sãptãmâni; 18% au citit pânã la o carte pe sãptãmânã ºi 10%
au citit chiar mai mult.

2.3.4. Alte activitãþi

La activitãþile cu nuanþã predominant culturalã pe care elevii le
desfãºoarã în timpul liber, se mai adaugã ºi faptul cã unii învaþã sã cânte la
un instrument muzical (13,3%), mai ales la chitarã ºi pian, iar alþii picteazã
sau sculpteazã (7,2%), frecventeazã un cerc (cenaclu) literar (6,1%),
frecventeazã un cerc de creaþie tehnicã (5,7%).

Nevoia ºi plãcerea de miºcare se exprimã prin faptul cã cca 52%
dintre cei intervievaþi au afirmat cã practicã un sport, în mod deosebit fotbal
ºi tenis, dar ºi volei, baschet, karate, handbal, înot, atletism – acestea fiind
sporturile cu o pondere mai mare. Din pãcate, sportul este practicat mai
mult de bãieþi decât de fete (69,2% faþã de 37,3%). ªi am spus din pãcate
pentru cã, probabil, ar trebui sã se depãºeascã o mentalitate învechitã, iar
activitãþile sportive sã fie deºfãºurate în egalã mãsurã de bãieþi ºi fete,
mãcar pentru rolul lor pozitiv în menþinerea sãnãtãþii, având în vedere faptul
cã în mediul urban nu sunt condiþii pentru activitãþi fizice de altã naturã. Dar,
în ce mãsurã sunt condiþii ºi pentru practicarea unor sporturi vom vedea
atunci când cei intervievaþi îºi vor spune pãrerea cu privire la dotãrile
existente în acest sens.

O ultimã concluzie în legãturã cu acest subiect este aceea cã fiii
intelectualilor practicã sportul în timpul liber mai puþin decât fiii de muncitori,
funcþionari ºi alte categorii.

Specific aproape exclusiv tinereþii, dansul nu putea lipsi din timpul
liber al celor tineri, cca 69% obiºnuind sã participe la seri de dans cu
urmãtoarea frecvenþã: 12,1% - sãptãmânal, 15,4% - la douã sãptãmâni,
27,9% - lunar ºi 44,6% - mai rar. Participarea la aceste seri de dans se
coreleazã în mod interesant cu numãrul de ore acordat zilnic pregãtirii
lecþiilor sau, altfel spus, cu preocuparea mai mare sau mai micã pentru
pregãtirea ºcolarã:
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Numãrul de ore acordat   Participarea la seri
zilnic pregãtirii lecþiilor: de dans (%):
- pânã la 1 orã..........................................70,8
- 1-3 ore ...................................................69,8
- 4-5 ore ...................................................65,2
- peste 5 ore.............................................65,5

Nu ºtim dacã cei care acordã mai mult timp pregãtirii lecþiilor participã
ceva mai puþin la seri de dans datoritã oboselii sau este vorba de o anumitã
nuanþã a preocupãrilor lor.

Miºcarea ºi natura, ca douã plãceri ºi tentaþii pentru tineri, îºi gãsesc
expresia în plimbãrile, mai ales prin parcuri, în interiorul localitãþii de
domiciliu, cât ºi în excursiile în afara oraºului. În interiorul oraºului,
asemenea plimbãri se fac cel puþin o datã pe lunã de cãtre cca 3/4 din cei
intervievaþi ºi numai cca 4% nu obiºnuiesc sã facã asemenea plimbãri,
fetele fiind cele cãrora le plac mai mult aceste plimbãri. În ceea ce priveºte
excursiile, în anul ºcolar 1989-1990 cca 82% din elevi au fãcut astfel de
excursii în afara oraºului, numai în vacanþã, numai pe parcursul trimestrului
sau atât în vacanþã, cât ºi pe parcursul trimestrului; o pondere mai mare a
celor care au efectuat excursii se înregistreazã în rândul bãieþilor, precum ºi
în rândul fiilor de intelectuali ºi funcþionari; predominã cei care fac aceste
excursii cu familia, sau atât cu familia cât ºi cu prietenii (63%); cei care
merg numai cu colegii sau prietenii, fie dintr-un spirit de independenþã faþã
de familie, fie pentru cã ceilalþi membrii ai familiei nu obiºnuiesc sã meargã
în excursii, reprezintã 27% din eºantion.

2.4. Timpul liber – sursã de satisfacþie

Satisfacþia declaratã în legãturã cu modalitãþile de a petrece timpul
liber nu este echivalentã cu a spune cã existã timp liber suficient de mare,
cã societatea oferã o mare diversitate de posibilitãþi, accesibile tuturor, de a
petrece timpul liber. La fel de greu este de fãcut o legãturã între aceastã
satisfacþie, funcþiile timpului liber ºi modalitãþile concrete de petrecere a
timpului liber. Pe un plan mai larg, ºtim – ºi a fost confirmat de cercetãri –
cã sãracii sunt mai fericiþi decât bogaþii! Satisfacþia nu poate fi privitã decât
în raport cu dorinþele, cu gradul de împlinire a acestor dorinþe. Dorinþele, la
rândul lor, sunt determinate de mai mulþi factori, endogeni ºi exogeni, factori
care pot stimula dorinþele sau le pot frâna, limita. Dacã le stimuleazã,
problema îndeplinirii dorinþelor devine mai complexã ºi mai greu de realizat;
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dacã le frâneazã, determinând o configuraþie limitatã ºi simplã de dorinþe,
atunci împlinirea acestora este mai uºor de realizat, iar satisfacþia mai uºor
de obþinut.

Pe planul timpului liber, factorii endogeni sunt, în primul rând,
educaþia, valorile ºi aspiraþiile proprii, orizontul cultural, specificul muncii
depuse; factorii exogeni sunt reprezentanþi de oferta societãþii, din punct de
vedere cantitativ, calitativ al accesibilitãþii.

ªi, în plus, trebuie sã subliniem cã pe terenul dorinþelor ºi a
satisfacerii acestora nu avem un criteriu unic ºi absolut dupã care sã
judecãm aceste fenomene subiective. Numai þinând cont de aceste
consideraþii generale trebuie sã apreciem ºi rãspunsurile elevilor la
întrebarea dacã ei considerã cã reuºesc sã îºi petreacã timpul liber conform
dorinþelor lor:

%
- în foarte mare mãsurã..................16,0
- în mare mãsurã............................33,3
- în micã mãsurã ............................39,0
- în foarte micã mãsurã ....................3,7

Din rãspunsurile primite rezultã cã aproape jumãtate din ei sunt
mulþumiþi de modalitãþile de petrecere a timpului liber, modalitãþi care sunt
conform dorinþelor lor “în foarte mare mãsurã” sau “în mare mãsurã”, iar
cealaltã jumãtate o reprezintã cei nemulþumiþi, în grade diferite, de
modalitãþile de petrecere a timpului liber. Cã satisfacþia sau insatisfacþia nu
sunt simplu determinate de mãrimea timpului liber ne-o demonstreazã ºi
tabelul urmãtor:

Învaþã Petrecerea timpului liber conform dorinþelor
zilnic în foarte mare

mãsurã
în mare
mãsurã

în oarecare
mãsurã

în micã
mãsurã

în foarte micã
mãsurã

- pânã la 1 orã 22,9 26,0 35,4 10,4 5,3
- 1-3 ore 15,7 33,6 39,8 6,2 4,7
- 4-5 ore 12,6 38,6 39,7 7,6 1,5
- peste 5 ore 23,6 16,4 34,5 21,8 3,7

Modul în care oferta societãþii a contribuit ºi contribuie la împliniri ºi
neîmpliniri în ceea ce priveºte dorinþele de petrecere a timpului liber, se
poate vedea – chiar dacã parþial – din opiniile elevilor cu privire la dotãrile
existente în localitatea de domiciliu, destinate consumãrii acestui timp liber.
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Sunt suficiente Total Din care:
Bãieþi Fete

- cinematografe 80,2 75,1 84,9
- teatre 69,5 68,5 70,3
- cluburi, discoteci 61,0 56,2 65,1
- muzee, sãli expoziþii 63,5 61,3 65,4
- cafenele, baruri 60,6 57,9 62,7
- cofetãrii 62,9 59,3 66,0
-terenuri sportive 49,1 43,3 53,8
-cluburi (cercuri) tehnice 43,5 43,3 43,8
- biblioteci, sãli de lecturã 55,8 54,7 56,8

Constatãm, din rãspunsurile lor, cã aceºti tineri duc lipsã de locuri
(cluburi) unde preocupãrile lor în domeniul tehnicii sã gãseascã condiþii de
aprofundare, de terenuri sportive ºi biblioteci, sãli de lecturã. Pe lângã
dotãrile enunþate explicit în chestionar ºi în legãturã cu care ºi-au exprimat
opinia, ei au mai precizat ºi alte dotãri care lipsesc total sau parþial ºi care
ar fi necesare pentru timpul lor liber ºi anume: parcuri, parcuri de distracþii,
ºtranduri, piscine, case de culturã.

2.5. Concluzii

Atât conþinutul cercetãrii, cât ºi rezultatele acesteia, poartã pecetea a
doi factori: vârsta celor intervievaþi, cu efect asupra întregului lor mod de
existenþã, ºi specificul muncii lor.

Cantitativ, pe fondul unei lipse de timp liber pe parcursul sãptãmânii,
pentru cei care doresc sã se pregãteascã bine sau foarte bine pentru
ºcoalã, problema rãmâne la acest nivel, nefiind cazul sugerãrii micºorãrii
timpului de muncã, care în 1990 s-a mai micºorat datoritã sãptãmânii de
lucru reduse la nivelul întregii þãri.

Problemele rãmân discutabile la nivel calitativ. Dar, în acest caz, nu
ne situãm pe terenul unanimitãþii de opinii ºi comensurarea nu spune totul.
Judecãþiile de valoare trebuie fãcute pornind de la funcþiile timpului liber în
general, ºi de la modalitãþile de petrecere a timpului liber, care sunt expresie
a personalitãþii, a nivelului de instrucþie ºi educaþie, a mediului familial, a
societãþii, exprimate prin valorile ºi ofertele ei economice ºi culturale.
Personalitatea ºi meniul familial sunt elemente ce conþin posibilitãþi de
diferenþiere mai mari, în timp ce nivelul de instrucþie, în cadrul eºantionului
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cercetat, diferenþiazã mai puþin, deºi nu este lipsit de importanþã faptul cã
subiecþii erau elevi ai liceelor de diferite profiluri, ceea ce include atât unele
deosebiri în profilul pregãtirii ºcolare, cât ºi nivelul acesteia, ºtiut fiind cã, în
unele licee, nivelul de pregãtire era (ºi este încã) superior nivelului din alte
licee.

Referitor la funcþiile timpului liber, nu încape îndoialã cã ºi elevii au
nevoie de odihnã care sã-i elibereze de oboseala muncii lor; pe de altã
parte, datoritã vârstei ºi nivelului lor de instrucþie, nu putem sã nu ne
întrebãm cât de amplã este latura de divertisment ºi cât de consistente sunt
activitãþile cu efect asupra dezvoltãrii personalitãþii, din timpul liber.
Momentan, concluziile nu sunt decât parþiale ºi pentru cã nu avem
posibilitatea sã facem comparaþie cu alte segmente de populaþie, mai ales
cu tineri.

Considerãm cã recreerea ºi divertismentul reprezintã nota dominantã
în timpul liber, pentru cei mai mulþi din elevii participanþi la cercetare.
Cauzele nu pot fi enunþate decât sub formã de ipoteze: solicitarea nervoasã
a muncii lor, vârsta, educaþia în familie, oferta societãþii. Diferenþa dintre
interesul pentru tot ceea ce înseamnã divertisment (ca de exemplu muzica
uºoarã, filme de aventuri º.a.) ºi ceea ce se finalizeazã pe planul îmbogãþirii
personalitãþii este mare. Faptul cã oferta societãþii nu îi ajutã este exprimat
ºi de cei în cauzã, care solicitã, pentru timpul lor liber mai multe baze
sportive, parcuri de distracþii dar ºi mai multe, în primul rând, biblioteci, sãli
de lecturã ºi cluburi unde sã-ºi valorifice aptitudinile tehnice, adicã ceea ce
poate contribui la manifestarea personalitãþii fiecãruia, la polul opus
consumului pasiv la care îi îndeamnã radioul, televiziunea ºi cinematograful.
Altfel, hrãniþi mai ales de cultura de masã, prin tehnici de rãspândire masivã
care se adreseazã unui segment, fiecare, în lipsa unor suficiente mijloace
(obiceiuri culturale pentru dezvoltarea personalitãþii), se va comporta în
aceastã masã la fel cu ceilalþi ºi se va depersonaliza. ªi atunci când
personalitatea va dori, totuºi, sã se exprime o va face fie numai pe alte
planuri (deci trunchiat), sau chiar în modalitãþi nebenefice nici pentru individ,
nici pentru societate.

Pentru aceºti tineri (subiecþii pe care i-am investigat) se pune ºi o
problemã de transformãri, care îi va afecta însã, mai ales pe ei, cei foarte
tineri. ªi ar fi pãcat ca aceastã traversare sã fie fãcutã cu o personalitate
trunchiatã sau cu indiferenþã culturalã. Pentru aceasta ei trebuie ajutaþi cu
oferte concrete din partea societãþii.



Tabele anexã

Tabelul anexã 1

Principalele variante de rãspuns
cu privire la “cele mai importante lucruri în viaþã”

- condiþii bune de locuit
- familie fericitã

6,2% - a avea cât mai multe cãrþi
- profesie interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii

- condiþii bune de locuit
- hranã îndestulãtoare

6,1% - familie fericitã
- profesie interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii

- condiþii bune de locuit
- îmbrãcãminte modernã

4,3% - hranã îndestulãtoare
- mai multe prilejuri de distracþii
- familie fericitã

- condiþii bune de locuit
- mai multe prilejuri de distracþii

3,6% - familie fericitã
- profesie interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii

- condiþii bune de locuit
- îmbrãcãminte modernã

3,6% - hranã îndestulãtoare
- familie fericitã
- profesie interesantã

- condiþii bune de locuit
- îmbrãcãminte modernã

3,6% - familie fericitã
- profesie interesantã
- posibilitatea de a face cãlãtorii
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Tabelul anexã 2

Preferinþe pentru diferite emisiuni radio

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni ascultate Frecvenþa de ascultare

Des Rar Niciodatã
- informaþii, ºtiri din actualitatea internã ºi internaþionalã 47,9 43,3 8,8
- muzicã 86,1 11,7 2,2
- informaþii ºi transmisii sportive 50,0 36,0 14,0
- teatru 20,9 54,4 24,7
- emisiuni ºtiinþifice 24,3 47,9 27,8
- alte emisiuni 25,5 16,7 57,8

Tabelul anexã 3

Preferinþe pentru diferite emisiuni de televiziune

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni vizionate Frecvenþa de vizionare

Des Rar Niciodatã
- ºtiri din actualitatea internã ºi internaþionalã 58,7 34,7 6,6
- film 89,2 9,8 1,0
- teatru 49,5 41,4 9,1
- varietãþi, muzicã, umor 87,1 10,5 2,4
- desene animate 66,9 27,6 5,5
- concerte muzicã simfonicã, operã ºi balet 13,6 41,5 44,9
- emisiuni sportive 64,8 29,4 5,8
- emisiuni de informare cultural-ºtiinþificã 72,6 21,3 6,1
- emisiuni pentru învãþarea limbilor strãine 30,6 54,8 14,6
- alte emisiuni 22,2 13,5 64,3
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Tabelul anexã 4

Preferinþele pentru diferite emisiuni radio
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni ascultate Des Rar Niciodatã

B F B F B F
- informaþii, ºtiri din actualitatea internã
ºi internaþionalã 21,9 26,0 18,9 24,4 4,6 4,2

- muzicã 37,0 49,1 6,4 5,4 1,9 0,2
- informaþii ºi transmisii sportive 29,1 21,0 11,8 24,1 4,3 9,7
- teatru 4,6 16,4 25,6 28,6 15,1 9,7
- emisiuni ºtiinþifice 11,5 12,8 21,4 26,5 12,4 15,4

Tabelul anexã 5

Preferinþele pentru diferite emisiuni de televiziune
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni vizionate Des Rar Niciodatã

B F B F B F
- ºtiri din actualitatea internã ºi internaþionalã 26,2 32,4 15,5 19,3 3,6 3,0
- film 39,8 49,5 4,8 4,9 0,7 0,3
- teatru 16,7 32,7 23,0 18,4 5,7 3,5
- varietãþi, muzicã, umor 38,7 48,4 5,6 4,9 1,0 1,4
- desene animate 28,7 38,3 13,6 13,9 3,0 2,5
- muzicã simfonicã, operã, balet 4,0 9,5 13,3 28,3 28,0 16,9
- emisiuni sportive 36,1 28,7 7,2 22,2 1,9 3,9
- emisiuni de informare cultural-ºtiinþificã 30,2 42,5 11,7 9,5 3,3 2,8
- emisiuni pentru învãþarea limbilor strãine 7,2 23,4 27,9 27,0 10,2 4,3
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Tabelul anexã 6

Emisiunile radio audiate des
- în funcþie de profesia pãrinþilor -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni:

Informaþii,
ºtiri

Muzicã Sport Teatru Emisiuni
ºtiinþifice

Profesia tatãlui
- þãran 20,0 40,0 17,1 8,6 14,3
- muncitor 18,4 39,7 23,6 10,1 8,2
- funcþionar 20,5 35,3 21,7 8,6 13,9
- intelectual 22,8 37,2 20,4 8,4 11,2
- altele 19,7 32,9 24,3 11,0 12,1

Profesia mamei
- þãran 21,4 40,0 22,9 5,7 10,0
- muncitor 19,5 37,1 21,3 12,2 9,9
- funcþionar 20,6 40,2 21,8 7,8 9,6
- intelectual 22,7 37,5 21,3 7,8 10,7
- altele 18,1 34,7 24,3 9,7 13,2
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Tabelul anexã 7

Emisiunile radio vizionate des
- în funcþie de profesia pãrinþilor -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Tipul de emisiuni:

ªtiri Filme Teatru Umor,
muzicã,
varie-

tãþi

Dese-
ne

ani-
mate

Muzicã
simfonicã,

operã,
balet

Emi-
siuni
spor-
tive

Infor-
mare

cultural-
ºtiinþificã

Pentru
învãþarea
limbilor
strãine

Profesia tatãlui
- þãran 5,6 16,9 9,9 16,9 18,3 2,8    8,5 14,1 7,0
- muncitor 10,6 17,0 10,0 16,9 13,1 1,6 12,3 13,4 5,1
- funcþionar 9,5 16,4 9,5 16,7 13,2 2,8 12,3 12,7 6,9
- intelectual 12,1 16,5 8,5 15,9 11,8 3,2 11,9 14,2 5,9
- altele 10,3 16,8 10,3 16,0 12,8 2,2 13,6 12,2 5,7
Profesia mamei

- þãran 8,1 15,4 10,1 17,4 14,0 4,0 12,8 13,4 4,8
- muncitor 10,7 16,9 10,0 16,9 12,9 1,6 12,2 13,8 5,0
- funcþionar 10,7 17,1 9,6 16,4 11,9 2,9 12,5 12,5 6,4
- intelectual 11,5 16,6 8,5 16,0 12,4 2,9 11,7 14,7 6,2
- altele 11,3 16,7 9,9 16,0 12,7 2,5 13,2 13,1 4,6

Tabelul anexã 8

Preferinþe pentru diferite genuri de muzicã
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

Interes mare Interes mediu Lipsit de interes
B F B F B F

- operã 1,5 7,7 27,1 49,3 71,4 43,0
- operetã 2,7 13,6 24,6 54,6 72,7 31,8
- muzicã uºoarã 68,6 87,2 24,5 8,8 6,9 4,0
- muzicã simfonicã 11,8 19,6 26,8 37,7 61,3 42,7
- muzicã popularã 7,9 10,4 39,2 38,9 52,9 50,7
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Tabelul anexã 9

Genuri de muzicã ascultate cu mare interes
- în funcþie de profesia pãrinþilor -

Genuri de muzicã
Operã Operetã Uºoarã Simfonicã Popularã

Profesia tatãlui
- þãran - 27,8 50,0 - 22,2
- muncitor 3,3 6,1 69,0 8,9 12,7
- funcþionar 3,7 10,3 72,0 9,3 4,7
- intelectual 5,9 7,1 63,5 18,5 5,0
- altele - 11,8 73,8 10,5 3,9
Profesia mamei
- þãran - - 65,0 10,0 25,0
- muncitor 3,9 7,8 69,8 8,2 10,3
- funcþionar 3,4 8,4 66,5 12,8 8,9
- intelectual 5,2 6,5 64,9 18,0 5,4
- altele 3,7 10,3 69,2 13,1 3,7

Tabelul anexã 10

Obiºnuinþa de a frecventa diverse instituþii ºi programe culturale
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Sexul Frecventeazã

Cel puþin o
datã pe lunã

Ocazional Niciodatã

- operã B 2,0 30,3 67,7
F 3,3 48,3 48,4

- operetã B 1,2 25,7 73,1
F 4,1 55,4 40,5

- concert muzicã simfonicã B 6,6 23,4 70,0
F 7,1 38,1 54,8

- concert muzicã uºoarã B 26,6 56,1 17,2
F 29,9 57,4 12,7

- concert muzicã popularã B 7,1 30,0 62,8
F 5,3 25,6 65,1

- cinematograf B 62,6 32,8 4,6
F 58,8 37,7 3,4

- muzee, expoziþii B 13,8 65,7 20,5
F 14,3 73,7 12,0
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Tabelul anexã 11

Preferinþe pentru diferite genuri de filme
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Genuri de filme Sexul Preferã

Mult Puþin Deloc
- istorice B 38,7 49,0 12,3

F 36,3 53,2 10,5
- poliþiste, aventuri, western B 88,9 8,9 2,2

F 78,8 18,3 2,9
- comedii B 91,1 7,1 1,8

F 90,6 7,5 1,9
- de dragoste B 53,0 36,5 10,5

F 78,4 17,1 4,5
- cu probleme sociale B 20,2 46,3 33,5

F 22,4 52,0 25,6
- politice B 19,0 37,2 43,8

F 15,7 40,5 43,8
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Tabelul anexã 12

Preferinþe pentru diferite genuri de filme
- în funcþie de profesia tatãlui -

- în % faþã de totalul fiecãrui rând -
Profesia tatãlui/ Preferã
Genuri de filme Mult Puþin Deloc

Þãran
- istorice 13,3 60,0 26,7
- poliþiste, aventuri, western 66,7 26,7 6,6
- comedii 100,0 - -
- de dragoste 66,7 33,3 -
- cu probleme sociale 13,3 53,3 33,4
- politice 13,3 26,7 60,0
Muncitor
- istorice 34,1 55,2 10,7
- poliþiste, aventuri, western 87,2 9,7 3,1
- comedii 94,5 3,4 2,1
- de dragoste 74,2 17,9 7,9
- cu probleme sociale 16,6 53,4 30,0
- politice 11,7 38,3 50,0
Funcþionar
- istorice 32,0 59,0 9,0
- poliþiste, aventuri, western 86,0 13,0 1,0
- comedii 89,0 8,0 3,0
- de dragoste 63,0 28,0 9,0
- cu probleme sociale 18,2 45,4 36,4
- politice 19,0 39,0 42,0
Intelectual
- istorice 41,2 46,0 12,8
- poliþiste, aventuri, western 80,4 17,2 2,4
- comedii 87,6 10,7 1,7
- de dragoste 64,6 28,6 6,8
- cu probleme sociale 26,2 47,5 26,3
- politice 21,5 39,7 38,8
Altele
- istorice 42,4 51,5 6,1
- poliþiste, aventuri, western 86,4 12,1 1,5
- comedii 95,5 4,5 -
- de dragoste 57,6 36,4 6,0
- cu probleme sociale 19,7 51,5 28,8
- politice 13,6 43,9 42,5
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Tabelul anexã 13

Ajutorul dat pãrinþilor în funcþie de profesia pãrinþilor
ºi sexul persoanei intervievate

Ajutã Ajutã pentru cã Ajutã la
Dese-

ori
Rar Nicio-

datã
I se
cere

Este
nevoie

Îi
place

Cumpã-
rãturi

Curãþe-
nie, spã-
lat etc.

Îngrijiri
fraþi mai

mici

Altele

Profesia tatãlui
- þãran 66,7 33,3 - 11,4 60,0 28,6 - 42,8 28,6 28,6
- muncitor 75,2 24,5 0,3 9,0 69,2 21,8 46,4 48,0 1,4 4,2
- funcþionar 69,0 31,0 - 6,1 68,4 25,5 58,0 37,0 4,0 1,0
- intelectual 51,3 45,3 3,4 16,3 66,4 17,3 61,3 33,2 1,0 4,5
- altele 54,3 45,5 - 19,7 60,6 19,7 60,0 30,3 - 9,1
Profesia mamei
- þãran 80,0 20,0 - 7,1 67,9 25,0 27,6 37,9 20,7 13,8
- muncitor 75,5 24,5 - 8,6 67,0 24,4 47,2 48,9 1,3 2,6
- funcþionar 59,7 39,0 1,3 9,6 71,2 19,2 51,0 42,6 1,9 4,5
- intelectual 51,1 45,7 3,2 18,0 65,2 16,8 62,5 31,4 1,1 5,0
- altele 66,7 33,3 - 14,3 62,2 23,5 61,2 32,7 - 6,1
Sexul persoanei intervievate

B 51,0 46,3 2,7 18,8 68,0 13,2 69,4 22,5 1,3 6,8
F 70,5 28,5 1,0 8,7 65,6 25,8 43,4 51,2 2,3 3,1
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Tabelul anexã 14

Obiºnuinþa de a lectura corelatã cu frecvenþa de ascultare/vizionare
ºi a audiþiilor muzicale la magnetofon, casetofon ºi pick-up

Ascultare/vizionare În cursul
sãptãmânii

Sâmbãta
(sau) ºi

duminica

În cursul sãp-
tãmânii, cât ºi
sâmbãta (sau)

duminica

În vacanþã

Programe radio
- în fiecare zi 10,2 8,8 36,0 45,0
- de câteva ori pe sãptãmânã 7,5 13,0 38,4 41,1
- mai ales sâmbãta ºi (sau) duminica 10,5 19,3 21,1 49,1
- mai rar 16,7 7,6 24,2 51,5
Muzicã la magnetofon, casetofon, pick-up
- în fiecare zi 11,3 10,3 40,0 38,4
- de câteva ori pe sãptãmânã 10,9 12,6 32,4 44,1
- mai ales sâmbãta ºi (sau) duminica 5,4 11,6 27,2 55,8
- mai rar 14,6 4,6 31,1 49,7
Programe de televiziune
- în fiecare zi 9,2 11,3 36,8 42,7
- de câteva ori pe sãptãmânã 9,2 4,3 36,2 50,0
- mai ales sâmbãta ºi (sau) duminica 12,7 10,0 23,6 53,7
- mai rar 34,6 - 23,1 42,3
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Tabelul anexã 15

Preferinþele pentru lecturã corelate cu obiceiul de a lectura

Citesc Preferã
Mult Puþin Deloc

Ori de câte ori are timp liber
- poezie 27,6 58,7 13,7
- prozã (romane, nuvele, schiþe) 81,1 14,5   3,7
- istorie 29,2 56,1 14,7
- artã 14,3 48,8 36,9
- ºtiinþifico-fantastice 57,9 27,0 15,1
- tehnice 14,2 36,3 49,5
Uneori, întâmplãtor
- poezie 12,7 56,1 31,2
- prozã (romane, nuvele, schiþe) 56,1 35,0 31,2
- istorie 23,6 54,1 22,3
- artã 7,6 34,4 58,0
- ºtiinþifico-fantastice 63,1 25,5 11,4
- tehnice 22,9 35,0 42,1
Foarte rar
- poezie 10,2 46,9 42,9
- prozã (romane, nuvele, schiþe) 32,7 49,0 18,3
- istorie  4,1 49,0 46,9
- artã  6,1 22,4 71,5
- ºtiinþifico-fantastice 51,0 24,5 24,5
- tehnice 18,4 32,6 49,0
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Tabelul anexã 16

Preferinþele pentru lecturã
- în funcþie de sexul persoanei intervievate -

Sexul Preferã
Mult Puþin Deloc

- poezie B   9,6 60,8 29,6
F 36,0 54,8 9,2

- prozã (romane, nuvele, schiþe) B 61,3 29,6 9,1
F 85,7 11,8 2,4

- istorie B 29,1 53,4 17,5
F 24,8 57,0 18,2

- ºtiinþifico-fantastice B 70,9 18,2 10,9
F 48,1 33,6 18,3

- tehnice B 30,5 39,9 29,6
F   3,7 32,6 63,7

- artã B   7,6 41,6 50,8
F 16,9 47,3 35,8

Tabelul anexã 17

Preferinþele pentru lecturã
- în funcþie de profesia tatãlui -

Profesia Poezie Prozã Istorie
tatãlui Mult Puþin Deloc Mult Puþin Deloc Mult Puþin Deloc

- þãran - 66,7 33,3 76,7 10,0 13,3 26,7 53,3 20,0
- muncitor 26,6 58,3 15,6 72,4 21,7 5,9 26,7 52,8 20,7
- funcþionar 27,0 57,0 16,0 72,0 23,0 5,0 27,0 56,0 17,0
- intelectual 23,5 56,9 19,6 76,5 18,6 4,9 25,9 58,8 15,3
- altele 19,7 59,1 21,2 80,3 16,7 3,0 33,3 45,5 21,2

Profesia Artã ªtiinþifico-fantasticã Tehnicã
tatãlui Mult Puþin Deloc Mult Puþin Deloc Mult Puþin Deloc

- þãran 10,0 36,7 53,3 53,3 20,0 26,7 - 60,0 40,0
- muncitor 7,2 45,2 47,6 56,2 32,1 11,7 11,4 36,6 52,0
- funcþionar 12,0 47,0 41,0 65,0 18,0 17,0 23,0 34,0 43,0
- intelectual 17,2 44,8 38,0 57,2 25,2 16,9 17,7 36,8 45,5
- altele  9,2 44,6 46,2 69,2 21,2 9,1 16,7 27,3 56,0
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Tabelul anexã 18

Înzestrare cu bibliotecã

Posedã Nu
Numai una

proprie
Numai a

întregii familii
Atât proprie, cât ºi a

întregii familii
posedã

Profesia tatãlui
- þãran 20,0 53,3 20,0 6,7
- muncitor 14,1 47,6 33,0 5,2
- funcþionar 8,0 51,0 40,0 1,0
- intelectual 3,2 36,9 60,0 -
- altele 4,5 36,4 59,1 -
Profesia mamei
- þãran 13,3 40,0 30,0 16,7
- muncitor 17,2 45,5 33,0 4,3
- funcþionar 3,1 53,5 42,1 1,3
- intelectual 3,5 34,6 61,9 -
- altele 6,0 45,5 46,6 2,0
Sexul persoanei intervievate

B 7,4 44,3 2,2
F 7,8 40,4 2,0
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