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Criza managementului românesc  
în perioada de tranzi ie 

dr. Ioan BRATU 

Din studiul efectuat1 rezult  c  mana-
gementul românesc s-a confruntat cu o 
criz  ampl  i profund . 

1. Criza managementului 
românesc se prezint  sub mai 

multe fa ete 
1.1. Criza de direc ie 

Fiind un proces amplu i complex de 
remodelare a întregii structuri mo tenite, 
de creare a unei economii racordate 
organic la cerin ele actuale i de perspec-
tiv  ale pie ei interne i externe, reforma 
economic  trebuie riguros conceput , 
condus  i controlat . 

Reforma a fost îns  declan at  i 
continuat  de guvernele care s-au 
perindat la putere f r  o strategie 
adecvat , f r  un program realist, viabil, 
recurgându-se la practica “v zând i 
f când”, neglijându-se dificult ile imen-
se ale tranzi iei i desf urându-se f r  
posibilitatea unui control riguros, fapt ce 
nu putea s  nu provoace efecte seismice 
la scara întregii societ i, inclusiv la 
nivelul întreprinderilor. 

S-a ignorat faptul c  reforma 
presupune nu numai cunoa terea apro-
fundat  a mecanismelor i institu iilor 
economiei de pia , ci i cunoa terea 
situa iei reale a economiei române ti, 
pentru a se putea asigura o jonc iune 
optim  între cele dou  sisteme, preci-
zarea fiec rui pas care trebuie f cut în 
acest sens i a consecin elor pozitive 
                                                          
1 “Managementul românesc: exigen e, parti-

cularit i, limite” IEN, 2000, p. 175,. 

sau negative pe care fiecare dintre 
acestea le are. Precizarea acestor pa i 
i evitarea pe cât posibil a consecin elor 

nefavorabile presupunea îns  ca în 
aparatul de conducere la toate nivelurile 
i, îndeosebi, în Guvern s  fie numi i cei 

mai buni conduc tori profesioni ti, 
indiferent de vârst  i de culoarea 
politic . 

În activitatea managerial  de la toate 
nivelurile organizatorice nu s-au avut în 
vedere urm toarele: 
 s  tim cu claritate direc ia spre care 

ne îndrept m; 
 s  avem competen ele care s  

permit  realizarea în practic  a 
obiectivelor stabilite; 

 s  se creeze premisele necesare 
schimb rilor preconizate; 

 s  se pun  în centrul activit ii dez-
voltarea economiei reale, respectiv a 
produc iei de bunuri i servicii. 
Datorit  lipsei unor strategii sectoriale 

coerente i realiste numeroase între-
prinderi cu capital integral sau majoritar 
de stat i, nu numai, nu au elaborat i 
aplicat strategii i programe proprii de 
dezvoltare. 

Elaborarea i aplicarea strategiilor la 
nivelul întreprinderilor nu reprezint  un 
scop în sine, ci constituie un instrument 
managerial deosebit de important pentru 
cre terea competitivit ii i a eficien ei 
întreprinderilor române ti. Prin strategie 
se traseaz  direc ia de evolu ie a între-
prinderii pentru o perioad  relativ înde-
lungat  de timp, asigurându-se salaria-
ilor – manageri i executan i – o direc-
ionare ra ional  a eforturilor, o consis-
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ten  i o secven ionalitate a deciziilor i 
ac iunilor subordonate îndeplinirii unor 
obiective strategice, precis i riguros 
stabilite. Strategia permite i o reducere 
substan ial  a riscurilor care înso esc 
inerent orice activitate economic . 

În absen a unei strategii, numeroase 
întreprinderi ac ioneaz  conjunctural la 
întâmplare - f r  s  in  cont de cerin ele 
specifice ale pie ei, de concuren  i, 
uneori, chiar de posibilit ile reale 
existente – un asemenea comportament 
nu poate fi decât nociv pe termen mediu 
i lung. 

F r  obiective strategice i strategii 
orice sistem economic deschis func io-
neaz  iner ial, haotic. 

1.2. Criza de legitimitate 
Legitimitatea managerilor este dat , 

pe de o parte, de calitatea normelor 
privind selec ionarea i promovarea lor i 
de aplicarea riguroas  a acestora, iar, pe 
de alt  parte, de metodele folosite pentru 
desemnarea acestora. 

Manifestarea crizei de legitimitate a 
luat amploare în primii ani de tranzi ie o 
dat  cu alegerea managerilor de c tre 
salaria i. În multe cazuri salaria ii nu au 
inut seama de criterii profesionale i de 

moralitate, ci de criterii politice. Astfel, 
sub presiunea masei de salaria i au fost 
înlocuite cadre de conducere, valoroase, 
cu o bogat  experien  în acest dome-
niu, cu altele mai pu in competente i 
exigente, dispuse la compromisuri. Noile 
cadre de conducere alese au preferat s  
evite confrunt rile cu salaria ii, 
acceptând cu u urin  revendic ri nejus-
tificate, tolerând acte de indisciplin . 

Managerilor le revine misiunea de a 
asigura buna gestionare i conducere a 
valorilor încredin ate de ac ionari, 
ordinea i disciplina în conducere i în 
ultim  instan  eficien a activit ii 
economice. Legitimitatea managerilor nu 

poate fi asigurat  decât de ac ionarii 
întreprinderii, care î i investesc banii în 
activele întreprinderii, în vederea satis-
facerii unor nevoi concrete ale societ ii 
i ob inerii de profit. 

În acest scop, a fost adoptat  de 
c tre Parlament, Legea privind con-
tractul de management nr. 66 din 
7.08.1993, potrivit c reia promovarea i 
demiterea directorului nu se poate face 
decât de c tre consiliile de administra ie, 
cu acordul proprietarilor. Selec ia 
managerilor pentru unit ile cu capital 
integral sau majoritar de stat se face pe 
baz  de concurs. Prin adoptarea acestei 
legi s-au redus considerabil hot rârile 
arbitrare, în ceea ce prive te numirea i 
men inerea în func ie a administratorilor. 

Dac  în privin a condi iilor de 
participare la concurs i a criteriilor de 
selec ie valabile în prezent (Ordonan a 
de Urgen  nr. 49 din 22.04.1999 privind 
administrarea companiilor, societ ilor 
na ionale, la care statul sau o unitate a 
administra iei publice locale este 
ac ionar majoritar), precum i a regulilor 
autonome, (prin Hot rârea Guvernului 
nr. 364/10.05.1999 s-au aprobat Nor-
mele metodologice de aplicare a acestei 
ordonan e) se poate aprecia c  acestea 
satisfac, în bun  m sur , cerin ele unei 
desemn ri judicioase a administratorilor, 
nu acela i lucru se poate afirma despre 
crearea tuturor condi iilor necesare i a 
derul rii riguroase a procesului de 
selec ie i alegere dintre participan i a 
celui mai bun administrator (constituirea 
comisiei de selec ie din persoane cu 
înalt  calificare profesional  i conduit  
moral , aprecierea corect  a fiec rui 
candidat etc.). 

Legisla ia ap rut  în acest domeniu 
vizeaz  reglementarea competen elor i 
r spunderile manageriale i îmbun t irea 
organiz rii, gestion rii i conducerii 
întreprinderilor. Totu i, activitatea în acest 
domeniu nu a contribuit suficient la 
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solu ionarea crizei i la atingerea 
performan elor a teptate, din cauz  c  
patronii sau ac ionarii (Guvernul, FPS) nu 
au urm rit îndeaproape activitatea i 
rezultatele managerilor i nu au luat la 
timp m surile care se impuneau. 

În acest context, de i administratorul 
unei unit i potrivit legisla iei în vigoare 
nu poate fi schimbat decât în condi iile 
stabilite prin contractul de administrare 
totu i sindicatele au intervenit în nume-
roase cazuri pentru schimbarea adminis-
tratorilor, datorit  rezultatelor necores-
punz toare ob inute de respectivele 
întreprinderi i pentru motive de abuz i 
corup ie s vâr ite de ace tia. 

1.3. Criza de autoritate 

Men ion m existen a unei profunde 
crize de autoritate, la toate nivelurile 
organizatorice. Criza de autoritate se 
concretizeaz  în lipsa de încredere a 
executan ilor în competen a managerilor, 
în capacitatea acestora de a solu iona la 
timp i cu costuri minime problemele ridi-
cate de reforma economic  i social  i 
neparticiparea sau neîndeplinirea de 
c tre ace tia a deciziilor adoptate. 

Criza a fost declan at  o dat  cu 
dispari ia vechilor structuri, sisteme de 
autoritate i responsabilitate, a unor 
instrumente de îndrumare i control, f r  
a fi înlocuite concomitent cu altele noi, 
specifice pie ei. Descentralizarea rapid  
i insuficient preg tit  a dus la 

dezarticularea general  a leg turilor de 
produc ie, de cooperare, inclusiv a celor 
contractuale, ca suport legal i garan ie 
a temeiniciei acestor rela ii, a avut efecte 
dezastruoase asupra activit ii econo-
mice. Surescitarea revolu ionar  i, mai 
apoi, diferite interese de natur  politic , 
au impus pe scara ierarhic  indivizi cu 
un grad de profesionalism, moralitate i 
onestitate discutabil i contestabil. Astfel, 
subordona ii i-au pierdut încrederea i 

respectul fa  de ace ti noi manageri, 
închistându-se în dezinteres i apatie. 
Aceast  criz  se reflect  negativ în 
activitatea economic  i social . În 
sistemul productiv ea îmbrac  forma 
degrad rii ordinii i disciplinei, a cre terii 
dezinteresului i a diminu rii respectului 
fa  de munc , “fa  de lucrul bine f cut”, 
u urarea artificial  a normelor de munc , 
nesocotirea corela iei dintre rezultatele 
ob inute i recompensele acordate, utili-
zarea incomplet  i ineficient  a progra-
mului de lucru. 

Lipsa de autoritate s-a manifestat i la 
nivelul Guvernului, fapt care poate fi 
ilustrat, de exemplu, prin existen a unor 
mari discrepan e între rezultatele eco-
nomice ale unor regii, societ i na ionale, 
b nci comerciale etc. i salariile 
acordate directorilor, în special i 
salaria ilor, în general. 

De i numeroase regii i chiar societ i 
na ionale, ob in pierderi în loc de profituri 
totu i salariile directorilor ajung la sume 
deosebit de mari, în raport cu salariul 
mediu pe economie, fiind o adev rat  
sfidare la adresa popula iei rii. Acest 
fenomen a fost patronat de Guvern. 
Astfel, prin Ordonan a nr. 49/1999 se d  
posibilitatea ca salariile managerilor din 
companiile na ionale, regiile autonome i 
societ ile cu capital majoritar de stat s  
ajung , dup  unele aprecieri, la nivele 
cuprinse între 64 i 160 milioane lei pe 
lun . 

Obi nuin a cu o atitudine pasiv  a 
statului, face ca orice interven ie a 
Guvernului în administrarea mai bun  a 
propriet ii publice, de i legitim  i 
absolut necesar , s  par  nefireasc  i 
s  provoace reac ii de respingere din 
partea celor afecta i. 

Prin Ordonan a de Urgen  a 
Guvernului nr. 58/2000 se încearc  s  
se asigure o mai bun  corelare între 
rezultatele unit ilor economice cu 
capital integral sau majoritar de stat i 
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salariile directorilor. 
Obiectivul ordonan ei a urm rit s  

pun  în imposibilitate regiile autonome i 
societ ile comerciale cu capital majori-
tar de stat cu probleme financiare, de a 
majora salariile în cazul cre terii 
volumului de datorii i al ubrezirii 
pozi iei lor financiare. Guvernul dorea s  
nu mai permit  ca m ririle de venituri i 
salarii s  se realizeze pe seama cre terii 
datoriilor. Punerea în aplicare a acesteia 
urm rea s  determine reducerea ariera-
telor, pe un fond de austeritate salarial  
general . Aceasta nu a fost aplicat  îns  
de c tre agen ii economici i ministerele 
tutelare. La 31 decembrie 2000 respec-
tiva ordonan  i-a pierdut valabilitatea 
fiind modificat  la insisten a sindicatelor 
prin Ordonan a de Urgen  nr. 117/2000. 
Practic, începând din luna iulie regiile 
autonome i societ ile cu capital majori-
tar de stat trebuia s  ia m suri de înt -
rire a disciplinei salariale i financiare, 
fiind obligate s - i schimbe atitudinea 
fa  de plata datoriilor c tre stat. Pro-
gramul de lucru stabilit nu a fost respec-
tat din start, de nimeni, termenele fiind 
decalate pentru majoritatea ac iunilor. 

1.4 Criza de comportament 
Propor iile comportamentului nee-

conomic sunt cunoscute din perioada 
predecembrist , mai ales în rela ia cu 
str in tatea. Pu ine au fost întreprin-
derile care au avut un management croit 
pe ideea de parteneriat performant, 
specific economiei de pia . Din p cate 
i în prezent, numero i manageri, în loc 

s  fie ini iatorii schimb rii, se mul umesc 
s  tr iasc  în trecut, dup  acelea i vechi 
reguli, obiceiuri i mentalit i. Se mul u-
mesc cu aceast  situa ie pentru c  se 
simt în siguran . Ace ti oameni ar trebui 
s  fie motorul adapt rii la coordonatele 
dinamice ale societ ii în care tr im. 

Conservatorismul, blocajul, birocra ia 
i alte forme specifice vechiului sistem 

de conducere, cer o lupt  deschis  i 
tenace pentru schimbarea i promovarea 
ac iunilor noi. 

Schimbarea mentalit ii este vital  
pentru ridicarea performan elor eco-
nomiei române ti. 

Criza de mentalitate se manifest , în 
principal, prin rezisten a la schimb ri a 
celor care au putere de decizie i de 
antrenare a executan ilor pentru 
înf ptuirea transform rilor preconizate. 

Este cunoscut c  orice transformare 
sau schimbare care afecteaz  interesele 
unor oamenii sau grupuri umane întâm-
pin  rezisten  la aplicarea lor în 
practic . 

Schimb rile nu se realizeaz  lin, de la 
sine, f r  nici un fel de manifest ri, 
convulsii sau dificult i. 

În procesele supuse schimb rilor, mai 
ales în cele sociale, de tipul celor de 
management, apar neîn elegeri, deza-
corduri, pân  la rezisten a fa  de ele-
mentul nou adus de schimbare. 

Rezisten a la schimb ri este i ea 
fireasc  omului, deci subiectiv  de cele 
mai multe ori fiind un fenomen complex. 
Ea se manifest  foarte diferit i provoac  
întârzieri i costuri neprev zute, 
destabilizând procesul de schimbare. Pe 
parcursul procesului, rezisten a se mani-
fest  în diverse forme: 
 temporizare i întârzieri în declan-

are; 
 termene de realizare nestabilite, care 

întârzie i fac schimbarea mai costisi-
toare; 

 tentativa de a înlocui schimbarea cu 
alte priorit i. 
Rezisten a este cu atât mai mare, cu 

cât este înso it  de o ruptur  în structura 
puterii. Ea demonstreaz  existen a unor 
motiva ii i ra iuni diferite, care generea-
z  interac iunea grupurilor i indivizilor. 
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Un studiu privind comportamentul 
managerial, respectiv rezisten a la 
schimbare (O. Catan , Al. Catan , 
Economistul nr. 446 din 13.04.1994) 
arat  în esen a c : 
 managerii români sunt lipsi i de 

preg tire practic  în conducerea 
schimb rii i sunt într-o stare de stres 
cognitiv i decizional, dar sunt 
deschi i spre schimbare; 

 principalele forme ale rezisten ei 
managerilor români fa  de schimbare 
sunt: iner ia, frica de schimbare i 
slaba lor implicare; 

 analiza surselor de rezisten  relev , 
în primul rând, c  managerii care 
ac ioneaz  pentru o schimbare 
eficient  a întreprinderilor sunt cei 
care au cel mai mult de pierdut, iar în 
al doilea rând, c  managerii trebuie 
s  ac ioneze pentru transformarea 
unor întreprinderi care î i vor schimba 
proprietarul prin privatizare, precum i 
conducerea. 
Managerii se opun, de asemenea, 

schimb rii, în cazurile când puterea lor 
este amenin at , când se tem s - i vad  
diminuate veniturile sau când au im-
presia c  schimbarea le va reduce influ-
en a asupra deciziilor, controlului resur-
selor, prestigiul personal i reputa ia. 

În consecin , pentru o anumit  
schimbare în structura puterii, rezisten a 
managerilor depinde de t ria convin-
gerilor, de voin a de a se ap ra, de încli-
na ia pentru putere. 

Comportamentul managerial a fost 
unul dintre factorii determinan i, care a 
dus la crearea situa iilor financiare 
dificile la multe întreprinderi i, mai ales, 
la b ncile comerciale. 

În pres  sunt frecvent semnalate 
situa ii în care managerii au dus 
întreprinderile spre faliment. Însu i 
premierul Mugur Is rescu aprecia c  
situa ia dificil  în care a ajuns Sidexul se 
datoreaz  erorilor de management i 

incorectitudinii celor mai multe contracte 
încheiate. 

Men ion m de asemenea, c  nume-
ro i manageri de societ i comerciale au 
s vâr it infrac iuni de abuz în serviciu i 
în el ciune contra intereselor publice, 
prin dep irea atribu iilor de serviciu sau 
prin executarea lor în mod abuziv, cu 
prilejul încheierii sau derul rii unor 
contracte, prejudiciind întreprinderile 
respective. 

Ast zi mul i oamenii nu mai cred în 
nimic sau nu mai tiu ce ar fi util s  
cread , aproape nimeni nu mai face ce ar 
fi necesar pentru a ie i din criz , ba dim-
potriv , comportamentele sunt anormale, 
agravând i mai mult criza.  

Ansamblul de crize suprapuse 
interdependente, prin efectele lor 
negative care se amplific , afectând 
nivelul de trai al majorit ii popula iei, au 
p truns în psihologia i comportamentul 
oamenilor. 

Înc  nu se în elege suficient, c  
economia de pia  nu se poate realiza i 
nu poate produce efecte pozitive, în 
condi iile men inerii dogmelor economiei 
centralizate. 

Schimbarea mentalit ii managerilor 
reprezint  o condi ie de baz  pentru 
ridicarea performan elor activit ii econo-
mice i sociale din ara noastr . 

Studiul realizat a permis desprinderea 
unui set de concluzii i propuneri. 

Speciali tii americani i japonezi 
afirm  c  nu exist  ri bogate i s race 
sau ri în curs de dezvoltare i ri 
dezvoltate, ci doar ri gestionate i 
conduse necorespunz tor. 

2. Analiza provoc rilor i 
reac iilor manageriale în 

economia de tranzi ie  
a României  

 În cei peste zece ani de tranzi ie 
au ac ionat o serie de factori obiectivi i 
subiectivi care au contribuit la declinul 
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economiei române ti în general i a 
industriei în special, între care, un rol 
important l-au avut caren ele manifestate 
în domeniile managementului politic, 
economic i social. 

2.1. Necesitatea unor politici 
favorabile dezvolt rii 

Interdependen ele dintre economic i 
politic, în plan na ional i interna ional, 
sunt o realitate obiectiv , c reia nici o 
entitate statal  nu i se poate sustrage. 
Pretutindeni în lume, ra iunea de a fi a 
politicului este aceea de a formula, 
adopta i sus ine politici publice credi-
bile, reformatoare favorabile dezvolt rii 
economico-sociale, în virtutea c rora 
accede la putere. 

În general, toate abord rile oficiale 
actuale sunt “partizane” datorit  unei 
excesive înc rc turi politicianiste care se 
îndep rteaz  de solu iile pragmatice, 
echilibrate, armonizate i consensuali-
zate pe baza interesului na ional vital, 
dar nu exclusivist. Nici un guvern 
postdecembrist, n-a dus reforma pân  în 
punctul în care incep s  apar  avantajele 
ei, fapt pentru care oamenii se tem de 
reform  i se opun realiz rii ei. 

Elaborarea strategiilor, politicilor i 
programelor pe termen lung ale dez-
volt rii economice i sociale, reprezint  
prerogative obligatorii ale statului, 
respectiv ale guvernului. Absen a unei 
concep ii unitare asupra reformei, a unor 
strategii, politici i programe coerente, 
coordonate i realiste referitoare la 
procesul de tranzi ie, în care s  fie 
înscrise obiectivele finale i intermediare 
i resursele destinate realiz rii lor, este o 

cauz  major  a declinului economiei i a 
stadardului de via  al popula iei, a 
derutei i nesiguran ei. În lipsa acestora, 
au fost înscrise în programele guvernelor 
care s-au perindat la conducerea rii, 
obiective generale i nebuloase, nedis-

cutate deschis cu speciali tii, cu organis-
mele de dialog social, cu popula ia, pentru 
ca ace tia s  se poat  pronun a asupra 
lor, în cuno tin  de cauz . 

În condi iile lipsei, mul i ani, a unor 
strategii, politici, programe globale, 
sectoriale, teritoriale, coerente i realiste 
etc., pe termen lung i mediu manage-
mentul macroeconomic s-a m rginit la 
conducerea economiei pe baza legisla-
iei adoptate i a instrumentelor i 

pârghiilor economico-financiare. 

2.2. Reexaminarea rolului statului în 
perioada de tranzi ie 

De la începutul tranzi iei, s-a apreciat 
gre it de c tre politicieni rolul statului, 
admi ându-se ideea reducerii progresive 
a implic rii acestuia pe m sura liberali-
z rii i democratiz rii vie ii economice. 
Or, rolul statului nu ar trebui redus, ci 
schimbat, fapt care presupune din ce în 
ce mai mult  competen . 

Statul român nu s-a comportat ca un 
adev rat proprietar i reprezentant al 
proprietarilor, nu a urm rit cum este 
administrat  proprietatea public , nu a 
tras la r spundere pe cei pe care i-a 
mandatat s  dispun  în numele s u de 
aceast  proprietate, atunci când au 
desf urat o activitate necorespunz -
toare, iar pierderile înregistrate nu sunt 
suportate de cei ale i sau numi i, ci de 
to i cet enii rii. 

Degradarea autorit ii institu iilor 
statului i aducerea lor într-o stare de 
contemplare vecin  cu complicitatea se 
datore te, îndeosebi, declinului constant 
al capacit ii de control exercitat de 
autorit ile publice, sc derii continue a 
legitimit ii deciziilor, incompeten ei, 
dezinteresului i inabilit ii conduc torilor 
institu iilor publice în a asigura func-
ionarea eficient  i în limitele legalit ii a 

acestora. În perioada de tranzi ie verigile 
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administrative, atât la nivel central, cât i 
pe plan local, s-au multiplicat devenind 
un instrument de blocare sau t r g nare 
a dezvolt rii. Verigile birocratice s-au 
transformat în uria e noduri de corup ie. 

2.3. Ra ionalizarea structurilor 
manageriale  

Dac  în rile dezvoltate, structurile 
economiei de pia  func ioneaz  sinergic, 
în timp real, în România, aceste structuri 
func ioneaz  la o capacitate redus . 

Structurile manageriale afirmate în 
perioada de tranzi ie, au fost înso ite 
adesea, de lipsa de competen , r spun-
dere, transparen , generând birocra ie 
i corup ie. De asemenea, inconse-

cven a i inconsisten a managementului 
reformei au fost determinate atât de 
modelul economic atipic unei reflect ri 
informa ionale pertinente, cât i de 
neîmplinirile organiza ional-institu ionale. 

F r  structuri manageriale institu-
ionale eficiente i performante nu se 

poate asigura realizarea în bune condi ii 
a reformei. 

2.4. Folosirea capitalului productiv 
existent 

România nu a reu it s - i pun  în 
mi care capitalul s u productiv, ac io-
nându-se practic pentru blocarea i 
subutilizarea acestora. 

Managerii au neglijat gestionarea 
responsabil  i eficient  a ceea ce au 
mo tenit. 

Cauzele care au dus la acumularea i 
agravarea problemelor din sistemul 
productiv sunt: 
 distorsiunile din economia real , 

întârzierile legate de restructurare i 
privatizare; 

 fluctua iile mari ale ratei dobânzii, din 
cauza repetatelor macrostabiliz ri; 

 deteriorarea continu  a cursului de 

schimb; 
 cre terea puternic  a pre urilor 

bunurilor i serviciilor de consum. 
România mai dispune înc  de un 

capital productiv uria , de o competen  
tehnologic  capabil  s  realizeze, în 
condi ii performante, o varietate mare de 
produse industriale. 

Un factor important al redres rii 
economice este restructurarea i reorga-
nizarea unei cantit i imense de active, 
astfel încât acestea s  devin , într-o 
perioad  relativ scurt , active care s  
poat  fi folosite eficient în economia de 
pia . 

Principalele probleme care frâneaz  
accesul întreprinderilor la competitivitate 
nu se datoreaz  în mod hot râtor 
competen ei “hard” a poten ialului tehno-
logic, ci, mai ales, a competen ei “soft”, 
respectiv elementelor de organizare i 
conducere a proceselor de produc ie. 

2.5. Îmbun t irea procesului  
de privatizare 

Procesul de privatizare a întreprin-
derilor române ti, s-a situat într-un cerc 
vicios. Scopul privatiz rii nu a fost înc  
atins, cât  vreme pia a nu este func io-
nal , iar concuren a în unele sectoare 
este slab .  

În procesul de privatizare, nu s-a inut 
seama de ac iunea legilor cererii i 
ofertei. Astfel, oferta a fost deosebit de 
mare în anii 1993-2000, fa  de cerere 
care s-a men inut la un nivel foarte 
sc zut. Aceste dezechilibre se dato-
reaz , pe de o parte, volumului foarte 
redus al capitalului lichid autohton, iar pe 
de alt  parte, capitalul str in cu pu ine 
excep ii, a ocolit ara noastr  din cauze 
multiple, între care men ion m: declinul 
continuu al produc iei na ionale, infra-
structurile slabe, degringolada din sis-
temul financiar bancar, birocra a i 
corup ia, dimensiunea redus  a venitu-
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rilor interne pentru consum i investi ii. 
Dezechilibrul dintre cerere i ofert  a 

determinat ca pre ul activelor i ac iunilor 
s  se situeze mult sub nivelul valorii 
reale, iar prin vânz rile la acest pre , a 
fost grav afectat  produc ia na ional , 
oferind posibilitatea cump r torilor s  
dezafecteze multe capacita i de produc-
ie, întrucât din fierul vechi rezultat i 

vândut pe pia a extern  se ob in sume 
mai mari decât cele efectiv pl tite pe 
activele respective. De asemenea, unele 
unit i au suferit prin reducerea masiv  a 
obiectului de activitate, înl turându-se 
astfel concuren a româneasc  pe pia a 
intern  i mai ales, pe cea extern . 

În acest context, deosebit de 
nefavorabil pentru România, politicieni i 
func ionari publici din verigile superioare 
ale administra iei statului, precum i 
organismele financiare interna ionale 
elaborau legi i programe de accelerare 
a privatiz rii sau exercitau presiuni în 
acest sens, agravând i mai mult situa ia 
economic  i social  a rii noastre. 

2.6. Armonizarea deciziilor i 
ac iunilor managementului 
macro i microeconomic 

Înc  din primii ani ai tranzi iei, 
sistemul managerial general a fost 
desp r it artificial în cele dou  paliere 
structurale ale lui, cel al managementului 
macroeconomiei i cel al manage-
mentului microeconomiei.  

Atitudinea fa  de aceste paliere a 
fost diferit , de la o perioad  la alta, dar 
niciodat  nu au fost tratate ca re-
prezentând p r i ale aceluia i sistem. 

Liberalismul economic ajuns la gra-
ni a anarhiei, nu poate autoregla prin 
pârghiile financiar-bancare func ionarea 
economiei i restructurarea ei. 

Guvernele care s-au perindat la 
conducerea rii au abandonat contactul 
direct cu cei afla i în economia real , 

conducând indirect prin instrumente 
financiare i monetare macroeconomice, 
valabile doar par ial pentru unele 
economii de pia  a ezate, normale, nu 
i într-o economie ca a noastr , aflat  în 

tranzi ie. 
Neglijat  i tratat  f r  suficient  

inteligen , economia real  se sufoc  tot 
mai mult. Cramponându-se de câteva 
dogme i idei fixe, guvernan ii nu fac 
decât s  cronicizeze sl biciunile eco-
nomiei române ti. 

Întreprinderile cu profil productiv sunt 
puse în situa ia de a nu putea relua ciclul 
de produc ie, pârghiile despre care am 
vorbit au frânat activitatea productiv  i 
au stimulat activitatea comercial  i 
speculativ . 

Atâta vreme cât problemele eco-
nomiei reale sunt sistematic pierdute din 
vedere, în virtutea unor abstracte prin-
cipii ale economiei de pia , cât nu se 
elaboreaz  i aplic  politici industriale 
selective de dezvoltare a produc iei nu 
se va putea opri definitiv declinul 
economic. 

În decursul anilor s-a f cut sim it  o 
perseverent  i regretabil  ignorare a 
realit ii române ti, însu indu-ne cvasi-
exclusiv opiniile i recomand rile unor 
organisme financiare interna ionale. 

Evolu ia economiei, spre dezechilibre 
profunde i persistente, demonstreaz  
c  participarea guvernului, a institu iilor 
sale pe baza legisla iei adoptate, cu 
metodele, instrumentele i pârghiile 
economico-financiare, prin decizii i 
ac iuni – este numai par ial recep ionat  
de c tre întreprinderi. 

2.7. Feti izarea rolului reglator al 
pie ei în perioada de tranzi ie 

În perioada de tranzi ie, pârghiilor 
economico-financiare folosite în practic , 
li s-a atribuit un rol determinant, de i ele, 
nu i-au demonstrat capacitatea de 
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reglare i dinamizare a activit ii 
economice.  

Blocajele ap rute se datoreaz  
faptului c  m surile adoptate nu au inut 
seama, deseori, de situa ia real  
existent  i anume: 
 s-a feti izat rolul reglator al pie ei în 

perioada de tranzi ie; a ap rut chiar 
un paradox; se dore te construirea 
economiei de pia  prin m suri care 
restrâng cererea i oferta (reducerea 
continu  a veniturilor popula iei, lipsa 
de sprijin i protec ie a produc iei 
na ionale); 

 nu s-au evaluat atent i prompt 
evolu iile reale, negative, atât 
economice, cât i sociale (astfel a 
continuat într-un ritm rapid i în 
propor ii exagerate, devalorizarea 
monedei na ionale; s-a între inut o 
politic  de liberalizare total  a 
pre urilor etc.), în condi iile în care în 
România nu au fost create i nu 
func ioneaz  mecanismele unei 
economiei de pia  autentice, pentru 
sus inerea unui asemenea proces 
(privatizarea în propor ii de mas , 
starea concuren ial , pie ele de valori 
mobiliare, reglarea fluxurilor prin 
cerere i ofert  .a.); 

 liberalizarea celei mai mari p r i a 
pre urilor produselor i serviciilor, f r  
s  se asigure un control riguros al 
evolu iei nivelului acestora, a condus 
la includerea de c tre agen ii eco-
nomici în pre urile de vânzare, a 
costurilor care deriv  din proasta 
organizare, risipa de resurse 
materiale i de munc , precum i o 
rentabilitate exagerat ; 

 politica monetar  bazat  pe 
promovarea unei rate real pozitive a 
dobânzilor bancare, de i reprezint  
un instrument bun de alocare a 
resurselor, men inut  pe termen lung, 
a generat blocarea investi iilor i a 
moderniz rii produc iei; 

 politicile financiare i fiscale pro-
movate de Guvern au determinat 
frânarea activit ii productive, des-
curajarea ini iativei  economice 
presupus  de reform , cu consecin e 
negative pe termen mediu i lung; 

 ingerin ele politice în managementul 
microeconomic, constituie o surs  a 
deturn rii finalit ii proceselor econo-
mice; 

 preocup ri reduse pentru normarea 
diferitelor consumuri, cre terea pro-
duc ivit ii, modernizarea constructiv  
i tehnologic  a produselor; 

 nefolosirea unei p r i importante din 
capacit ile de produc ie, vânzarea de 
active, închirierea de spa ii, casarea 
de mijloace fixe poten ial folosibile; 

 atitudinea fa  de schimbare r mâne, 
în multe cazuri, la nivel declarativ, 
pentru c  îns i abilit ile managerilor 
de a provoca i conduce schimbarea 
sunt limitate. 

2.8. Insuficienta coordonare a 
ac iunilor i responsabilit ilor 
principalelor centre de decizie 

În România exist  mai multe centre 
de putere executiv  independente 
(Guvernul, Fondul Propriet ii de Stat, 
Banca Na ional  a României, Consiliul 
Concuren ei, ministere, agen ii na ionale 
etc.), fiecare cu preten iile i orgoliile 
sale, f r  s  existe o coordonare 
riguroas  a obiectivelor i ac iunilor 
acestora i f r  o r spundere clar  
asupra deciziilor adoptate, fapt care are 
efecte distructive asupra economiei 
române ti. În multe cazuri, decizii impor-
tante referitoare la privatizarea, 
restructurarea, finan area întrepinderilor 
au fost amânate sau viciate, datorit  
lipsei unei corel ri între Guvern i 
celelalte institu ii de stat (FPS, BNR 
etc.). 

Diluarea r spunderii, în primul rând, 
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la nivelul Guvernului i institu iilor sale, 
sunt cauze majore ale situa iei 
economice i sociale actuale. În lipsa 
unor prevederi legale clare, precise i, 
relativ stabile, cei ale i sau numi i s  
gestioneze avutul public, s  realizeze 
reforma se consider  apriori exonera i de 
r spunderea de a ac iona tenace, de a 
se implica în realizarea obiectivelor 
stabilite i de obliga ia de a da socoteal  
pentru situa ia creat . În absen a unor 
prevederi legale corespunz toare nu 
exist  nici vin , nici vinova i, nici 
sanc iuni pentru consecin ele negative 
ale deciziilor adoptate. Astfel, cei abilita i 

cu putere decizional  se mul umesc doar 
s  ia decizii f r  s  analizeze 
consecin ele acestora, rezumându-se s  
monitorizeze situa ia, s  pun  pe seama 
dificult ilor tranzi iei dezechilibrele 
existente. 

Numero i manageri dau de obicei 
vina pe legile “sacre” ale economiei de 
pia , pe dificult ile tranzi iei, reparti-
zând costurile exorbitante ale propriilor 
gre eli asupra majorit ii popula iei. În 
schimb, ei pun pe primul plan interesele 
personale preocupându-se permanent 
s  valorifice în interes propriu diversele 
oportunit i ap rute. 
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