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Prin evolu�iile economico-sociale �i politice 
mondiale, ultimul deceniu al secolului al XX-
lea a eviden�iat o nou� tendin�� a devenirii 
istorice. Capitalul, cunoa�terea �i tehnologia, 
în sine, nu mai sunt suficiente pentru a 
asigura, în plan economic, triada cre�tere – 
dezvoltare – progres. Propulsarea societ��ii 
este condi�ionat� de creativitate, inova�ie, 
experiment, descoperire �i nu în ultimul rând 
de asumarea riscului. Procesul creativ este o 
parte inalienabil� a ordinii economice �i 

sociale occidentale, implicit a celei mondiale 
�i, mai mult, este fundamentul �i în acela�i 
timp cheia în�elegerii lor. În zilele noastre, 
pozi�ia ocupat� de procesul de creativitate �i 
inova�ie contureaz� societatea informa�ional� 
în care primordial� este informa�ia, dar mai 
ales viteza �i impactul acesteia în toate 
sferele activit��ii �i existen�ei umane. 

O anume parte a economiei mondiale, 
respectiv aceea care generic o numim 
Occident, evolueaz� c�tre altceva, principial 
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diferit �i în�eles ca o reconsiderare a 
modalit��ii de combinare a factorilor de 
produc�ie. Informa�ia produce valoare 
ad�ugat� cu mult mai mult decât factorii de 
produc�ie numi�i, adesea, tradi�ionali. “Când 
valoarea la burs� a lui Microsoft a dep��it-o 
pe cea a firmei General Motors în 1998, s-a 
marcat începutul unei noi ere, trecându-se de 
la o perioad� dominat� de industria grea, la 
cea dominat� de informa�ie”. Aceast� 
apreciere, a lui Lester R. Brown, reprezint� 
una din provoc�rile secolului actual, care 
constituie sensul major al evolu�iei 
economice. 

Pentru unele din ��rile Europei Centrale �i de 
Est, ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
are cu totul alt� semnifica�ie. Numitorul 
comun pentru acestea îl constituie “vântul 
schimb�rii”. Modelul socialist de dezvoltare 
economic�, aplicat diferit �i cu rezultate 
diferite în ��rile care au format “lumea 
socialist�”, v�de�te incapacitatea de a 
gestiona mecanismul economico-social. Iar 
Moscova, privit� drept centru de putere, 
fr�mântat� de propriile probleme �i 
sl�biciuni, accept� ideea c� men�inerea 
controlului asupra unor ��ri europene impune 
costuri care îi dep��esc posibilit��ile 
economice, politice �i militare. 

Începutul anilor ’90 le surprinde pe unele din 
��rile central �i est europene în plin proces de 
tranzi�ie. Acest proces genereaz� o vie 
dezbatere atât sub aspect conceptual, cât �i 
sub cel al practicilor �i modalit��ilor de 
înf�ptuire a tranzi�iei, se concretizeaz� într-o 
vast� literatur�, din �i/sau despre ��rile în 
tranzi�ie. F�r� inten�ia de a minimaliza 
nuan�ele teoretice subliniate ori numai 
amintite de diver�i autori, se cuvine a preciza 
faptul c� înlocuirea structurilor institu�ionale 
�i economice specifice modelului socialist de 
dezvoltare cu altele, specifice – fie �i numai 
conceptual – economiei moderne de pia�� 
reprezint� un sens inedit al devenirii unei 
p�r�i a continentului european. La Conferin�a 
anual� a B�ncii Mondiale din 28-30 aprilie 
1999, Joseph Stiglitz, economist proeminent, 
î�i exprima opinia c� procesul de tranzi�ie sus 

amintit “…este unul din cele mai mari 
experimente din toate timpurile”. 

Finalitatea tranzi�iei, respectiv noua 
configura�ie institu�ional� �i economic� spre 
care se îndreapt� ��rile ex-comuniste, 
cunoa�te numeroase accep�iuni: economie de 
pia�� social�, economie de pia�� 
concuren�ial� sau concuren�ial-func�ional� 
�.a. La rândul ei, modalitatea de realizare a 
acestui deziderat cunoa�te �i ea, în literatura 
de specialitate numeroase solu�ii, care, în 
esen��, pot fi grupate în dou� categorii: 
terapie “de �oc” sau terapie “gradual�”. 

Indiferent de nuan�ele prezentate mai sus, 
f�r� preten�ia unei enumer�ri exhaustive, sunt 
evidente trei planuri ale devenirii economiei 
de pia�� în ��rile respective. Economic, este 
indispensabil� preponderen�a propriet��ii 
private în raport cu proprietatea public�. 
Politic, este indispensabil� democra�ia, 
respectiv statul de drept. Iar mental este 
indispensabil spiritul de întreprinz�tor, libera 
ini�iativ� �i asumarea riscului. 

Explozia social�, care marcheaz� începutul 
ultimului deceniu al secolului al XX-lea, 
mersul faptelor, evenimentelor �i proceselor 
desf��urate ulterior, particularizeaz� tranzi�ia 
din România în raport cu celelalte ��ri ex-
socialiste. 

Ruptura brutal� a ordinii preexistente 
evenimentelor din decembrie ’89 a generat 
confuzie în rândul popula�iei �i numeroase 
contradic�ii între for�ele politice insuficient 
constituite, încropite chiar în timpul 
evenimentelor �i angajate tot atât de rapid în 
lupta pentru putere. Necesitatea tranzi�iei este 
în�eleas� �i acceptat� de toat� lumea, dar 
derularea ei este marcat� de o adânc� 
încrâncenare politic�, m�surile adoptate 
având caden�a calendarului electoral �i un 
mare dezavantaj pentru c� ele nu erau 
rezultatul unui consens general. Numeroasele 
m�suri economice �i/sau politice, adoptate 
sub presiunea str�zii, populiste, pasionale sau 
interesate, au fost, în mare m�sur�, 
antieconomice pe termen lung �i lipsite de 
pragmatism. Ca urmare, ele au impus costuri 
sociale �i economice suplimentare, care se 
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adaug� celor inerente tranzi�iei. Pentru 
exemplificare, ar�t�m c� numai pentru 
privatizare, în�eleas� ca fundament al 
reformei, în perioada 1991-2000, au fost 
elaborate �i au intrat în vigoare 301 acte 
normative, sub form� de legi, hot�râri de 
guvern sau ordonan�e de urgen��. Frenezia 
legislativ� a condus adesea la subiectivisme, 
echivocuri �i lips� de responsabilitate în 
administrarea propriet��ii. Proasp�tul 
proprietar, rezultat al privatiz�rii române�ti – 
atât cât s-a f�cut aceasta – a în�eles c� are în 
exclusivitate numai drepturi, nu �i obliga�ii 
sociale. 

Urmare a politicii voluntariste din anii ’80, 
societatea româneasc� a acumulat imense 
frustr�ri care au determinat a�tept�ri 
deosebite la cet��eni pentru epoca post-
decembrist�. Popula�ia, în cea mai mare parte 
lipsit� de cuno�tin�e elementare privind 
mecanismul de func�ionare al economiei de 
pia��, marcat� psihologic de planificarea �i 
cooperativizarea socialist� nu a oferit, în 
toate situa�iile, suportul social necesar pentru 
înf�ptuirea reformelor, s-a manifestat haotic, 
inconsecvent �i, în mare parte, a fost folosit�, 
direct sau implicit drept câmp de manevr� 
electoral� în caden�a ciclului electoral. 

La scara ansamblului societ��ii române�ti se 
agraveaz� criza moral� deja existent� în 
momentul decembrie ’89. Aceasta complic� 
mersul tranzi�iei în care reg�sirea de sine a 
comunit��ii necesit� recuperarea sau înt�rirea 
unor valori fundamentale ce �in de etic�. 
Asemenea valori sunt esen�iale în perioade 
de rupturi �i de incertitudine, când 
dificult��ile materiale pot induce 
comportamente antisociale care se manifest� 
adesea pe scar� larg�. 

Marea provocare pentru politica economic� a 
��rilor ex-socialiste aflate în tranzi�ie, ar fi 
aceea, credem, a concilierii cerin�elor de 
eficien�� economic� cu cele izvorâte din 
nevoia de realizare a unui grad acceptabil de 
coeziune social�. Instabilitatea social� devine 
o nox� periculoas� într-un mediu care 
produce sistematic “exclu�i sociali”, 
respectiv indivizi marginaliza�i. 

Calea spre economia de pia�� nu poate fi 
decât una liberal�, dar nu cu pre�ul 
marginaliz�rii unei pari p�r�i a membrilor 
societ��ii. Se impune deci, atât pentru 
oamenii politici cât �i pentru factorii de 
decizie, g�sirea acelui “pasaj de trecere” între 
cerin�ele economice �i sociale, f�r� de care 
nu poate fi asigurat� stabilitatea economico-
social�, �i cre�terea economic� pe termen 
lung. 

�tiin�a economic� este definit� adeseori ca 
�tiin�a alegerii alternativelor. Cre�terea 
economic� rapid�, sus�inut� �i durabil�, este 
un deziderat al ��rilor în tranzi�ie, dar �i o 
provocare pentru faptul c� nu exist� un 
panaceu universal. 

O privire retrospectiv� a primului deceniu de 
dup� decembrie ’89 ne conduce la ideea c� 
politica economic� româneasc�, prin 
m�surile adoptate a fost, în general, de tip 
reactiv, operând rezolv�ri ad-hoc, în absen�a 
unei strategii viabile, realiste �i consensuale. 
Ceea ce a lipsit a fost în primul rând un 
“plan” articulat al priorit��ilor economice ce 
trebuiau respectate de toate guvernele 
perindate la cârma ��rii, care s� exprime 
interesul general, acesta din urm� fiind 
reflectat de logica economiei de pia��. El ar 
modela  interac�iunile dintre principalii actori 
ai vie�ii economice, cu efectele scontate �i în 
rela�iile economice ale ��rii cu partenerii 
externi. 

Comparând evolu�ia �i implicit performan�ele 
��rilor ex-socialiste în tranzi�ie nu credem c� 
proced�m, în toate cazurile în mod obiectiv. 
Subestim�m astfel rolul factorilor structurali, 
dar �i al istoriei mai vechi sau mai recente în 
explicarea performan�elor diferite. Este 
cunoscut faptul c� unele ��ri – Cehia, 
Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria �.a., au 
un relativ avans fa�� de România, sub aspect 
institu�ional, economic �i func�ional în 
privin�a ritmului înnoirilor c�tre normalitatea 
economiei de pia��. De exemplu, în cazul 
Poloniei s-a aplicat “terapia de �oc” în 
domeniul liberaliz�rii pre�urilor, dar �i a altor 
reforme radicale. Ungaria este un caz tipic de 
“terapie gradual�”, întrucât performan�ele 



Jurnalul Economic 

 

Anul VI, nr. 11-12  Iulie 2003 
 

54  

sale se datoreaz� – în mare m�sur� – 
rezultatului reformelor par�iale cu mult 
înainte de 1989. În Cehia s-a aplicat tot o 
“terapie de �oc”, axat� îns�, în principal, pe 
privatizarea de mas�, aceasta îns� având ca 
suport o deosebit� “cultur� industrial� �i 
politic�”. Referindu-se la modalit��i de 
înf�ptuire a reformelor în ��rile men�ionate, 
un cunoscut ziarist român, la un nocturn talk-
show, spunea c� pân� �i “…comuni�tii lor au 
fost mai de�tep�i decât ai no�tri”. 

Desigur, cele câteva reflec�ii referitoare la 
tranzi�ie �i dimensiunile ei contemporane nu 
epuizeaz� aspectele �i/sau fa�elele acesteia. 
Cu toate acestea, în loc de concluzii, se 
impune întrebarea, fie ea �i retoric�, 
“România – încotro?”. Dac� ne propunem un 
ra�ionament asem�n�tor lui Alvin Töffler, 
potrivit c�ruia lumea de ast�zi se afl� în etapa 
de trecere de la al doilea val, reprezentat de 
industrialism, la cel de-al treilea, care este 
societatea informa�ional� nu este prea greu 
de întrev�zut r�spunsul. Cu alte cuvinte, 
tranzi�ia actual� a economiei române�ti 
trebuie sau ar trebui s� fie postindustrial� �i 
postcapitalist�. Pare a se repeta, în alt plan �i 
cu alte �inte, ordiseea economiei române�ti 
din secolul al XIX-lea. Atunci, cu lumini �i 
umbre, a reu�it: “a ars etapele”. Acum este 
doar o întrebare care î�i a�teapt� r�spunsul �i 
î�i caut� solu�iile de a accede la viitor. 
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