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TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

1.1. Noul concept
al Organizaþiei Naþiunilor
Unite cu privire
la securitatea umanã

Dezvoltarea umanã în conceptul ONU
este descrisã ca un proces al lãrgirii gamei
de opþiuni a oamenilor printre cele pe care
ei le preþuiesc. Aceastã extindere este ba-
zatã pe consolidarea capabilitãþilor de bazã
ale oamenilor, precum aceea de a putea
citi ºi scrie, de a avea cunoºtinþe, de a fi
sãnãtoºi ºi bine hrãniþi, de a avea adãpost
ºi de a fi mobili.

În conformitate cu conceptul dez-
voltãrii umane existã patru componente
de bazã: egalitatea cât priveºte accesul
echitabil la oportunitãþi, durabilitatea cât
priveºte responsabilitatea pentru generaþiile
viitoare care trebuie sã aibã aceleaºi ºanse
de dezvoltare ca ºi cele pe care le posedã
generaþia de acum; productivitatea priv-
ind investiþiile în resursele umane ºi în
crearea acelui mediu macroeconomic care
ar permite persoanelor sã-ºi  atingã
potenþialul maxim; simþul deciziei - în sen-
sul cã oamenii trebuie sã atingã un nivel
de dezvoltare individualã care le-ar per-
mite sã exercite opþiuni bazate pe dorinþele
lor proprii, dintr-un cadru mai larg al
oportunitãþilor existente.

Axarea atenþiei asupra dezvoltãrii
umane reflectã tendinþa spre o reorientare
principialã a scopurilor, în conformitate
cu care se adoptã reformele sociale în lu-
mea contemporanã. Omul ºi necesitãþile
sale vitale se considerã fundamentale, ca
o valoare supremã, pe când factorii mate-
riali, veniturile bãneºti sau majorarea con-
sumului nu mai reprezintã o condiþie sine
qua non, ci doar un mijloc de asigurare a
dezvoltãrii umane durabile.

Este remarcabil cã aceastã revizuire a
corelaþiei dintre scopurile ºi mijloacele
dezvoltãrii sociale constituie doar o reîn-

CAPITOLUL 1.

SECURITATEA UMANÃ ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTÃRII UMANE DURABILE

�Suntem oameni.
Deci purtarea
noastrã trebuie
sã fie umanã.�

Euripide

toarcere spre acel gen de orientare a
concepþiilor generale despre lume care sunt
caracteristice pentru cultura umanã în gen-
eral, inclusiv pentru cultura europeanã, dar
care, din cauza unor circumstanþe social-
istorice, s-a diluat ºi chiar s-a distorsionat
în sec. XX.

Dezvoltarea umanã nu poate fi reali-
zatã fãrã asigurarea securitãþii umane. �Se-
curitatea umanã implicã de obicei o
condiþie în care oamenii îºi pot exercita
opþiunile în siguranþã ºi libertate, fãrã tea-
ma cã oportunitãþile de care se bucurã astã-
zi vor fi pierdute sau retrase mâine. Secu-
ritatea înseamnã cã beneficiile pe care le-
au atins oamenii în extinderea oportuni-
tãþilor lor ºi perfecþionarea capabilitãþilor
sunt protejate de aranjamentele curente
sociale, economice ºi politice. Securitatea
se bazeazã pe o acceptare socialã largã -
bazatã pe instituþii stabile - a drepturilor ºi
obligaþiunilor oamenilor. În final, drep-
turile ºi obligaþiunile persoanei sunt ba-
zate pe aceea cã dacã existã accesul la
activele productive - fizice, naturale sau
capital uman - direct, dacã persoana
posedã active, sau indirect, dacã alþi oa-
meni, comunitatea sau statul posedã ac-
tivele� (Transition 1999: Human Devel-
opment Report for Central and Eastern
Europe & the CIS).

În ideologia activitãþii ONU, trecerea
la o nouã înþelegere a securitãþii umane a
avut loc la începutul anilor �90, odatã cu
sistarea rãzboiului rece ºi a confruntãrilor
ideologice între supraputeri. Pericolul ex-
terminãrii atomice a omenirii a slãbit ºi
noþiunea securitãþii umane ce  s-a depla-
sat din domeniul militar în sfera umani-
tarã � cea a vieþii ºi demnitãþii umane.

Dacã anterior noþiunea securitãþii se
referea în mare mãsurã la state, acum se
concentreazã la nivelul oamenilor. Ast-
fel, a avut loc o deplasare de accente: de
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la securitate prin înarmare spre o securi-
tate prin dezvoltare umanã durabilã.

În plan metodologic, introducerea cat-
egoriei �securitatea umanã� este indiscut-
abil un factor pozitiv, deoarece categoria
datã apare ca o caracteristicã integralã în
cadrul cãreia sunt uniþi parametrii ce re-
flectã atât aspectele obiective, cât ºi cele
subiective ale vieþii sociale ale omului.

Conceptele �dezvoltarea umanã� ºi
�securitatea umanã� sunt înrudite, inter-
dependente, dar nu sunt identice. Desig-
ur, între dezvoltarea umanã ºi securitatea
umanã existã o interconexiune: progre-
sul dintr-un domeniu extinde posibilitãþile
pentru progresul celuilalt, ºi vice versa.
Cât priveºte conceptul securitãþii umane,
ca ºi în cazul altor noþiuni fundamentale
(precum libertãþile omului), este mult mai
uºor de a depista lipsa securitãþii, decât
existenþa ei.

Securitatea umanã s-a aflat întotdeau-
na în atenþia ONU începând cu declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului (1948):
�Orice om are dreptul la viaþã, la libertate
ºi la securitate personalã� (Art. 3); �Orice
persoanã, în calitatea sa de membru al
societãþii, are dreptul la securitatea socialã;
ea este îndreptatã ca prin efortul naþional
ºi colaborarea internaþionalã, þinându-se
seama de organizarea ºi resursele fiecãrei
þãri, sã obþinã realizarea drepturilor eco-
nomice, sociale ºi culturale indispensabile
pentru demnitatea sa ºi libera dezvoltare a
personalitãþii sale� (Art. 22).

Problema securitãþii umane are douã
aspecte: în primul rând ea implicã lipsa
unor pericole precum foametea, îmbol-
nãvirea, represaliile; în al doilea rând,
implicã protejarea individului contra unor
evenimente nedorite ale vieþii cotidiene
(îmbolnãvire, accidente la locul de muncã,
în societate).

Este cunoscut faptul cã pericolele
securitãþii umane pot apãrea la orice niv-
el al dezvoltãrii sociale, atât în þãrile bo-
gate, cât ºi în cele sãrace. Însã în þãrile
cu instituþii de stat  slabe, în situaþii de
crizã economicã ºi spiritualã, pericolul
securitãþii umane pentru populaþia aces-
tora creºte. În acest caz, pericolul poate
proveni nu doar din partea unor anumite
persoane sau grupuri de oameni (crimi-
nalitatea, conflictele inter-etnice, xeno-
fobia), sau a partidelor politice, dar ºi din
partea statului însuºi.

În istorie existã multe exemple când
statul, în care se acumuleazã �o masã crit-
icã� de probleme de gen politic, economic
sau securitate personalã, adicã statul cu
un mare risc de crizã naþionalã, fie  ape-
leazã la ajutor extern, fie comite acte de
violenþã împotriva propriului popor.

În ambele cazuri voluntarismul de stat
ºi violenþa nu schimbã reformele sociale
ºi cele economice. Practica mondialã de-
monstreazã de asemenea cã asistenþa ex-
ternã de scurtã duratã (creditele, asistenþa
umanitarã) pot slãbi tensiunile, dar nu
pot schimba o concentrare de eforturi pe

Caseta 1.1.1

�Securitatea umanã nu constã doar în grija de existenþa
armelor � ci în preocuparea faþã de viaþa ºi demni-
tatea umanã �

Securitatea umanã se axeazã pe individualitatea umanã.
Se preocupã de modul în care oamenii trãiesc ºi cât
de liber se simt în societate, cât de liber îºi pot exer-
cita multitudinea de opþiuni, în ce mãsurã au acces la
piaþã ºi oportunitãþile sociale � ºi dacã trãiesc în stare
de conflict sau în pace�

Conceptul securitãþii umane evidenþiazã faptul cã oa-
menii trebuie sã fie în stare sã aibã grijã de ei: toþi
oamenii trebuie sã dispunã de oportunitatea de a-ºi
satisface necesitãþile esenþiale ºi de a-ºi câºtiga
existenþa.  Acest fapt le va oferi libertatea ºi va asigura

contribuþia lor completã la procesul de dezvoltare �
dezvoltarea personalã ºi a comunitãþii, a þãrii lor ºi a
omenirii în ansamblu.

Securitatea umanã e un component vital al dezvoltãrii
participatorii.

Existã, desigur, o legãturã între securitatea umanã ºi
dezvoltarea umanã: progresul într-un domeniu   amel-
ioreazã ºansele progresului în celãlalt.  Dar eºecul în
unul din aceste domenii sporeºte riscul eºecului în
celãlalt, ºi istoria cunoaºte astfel de exemple din
abundenþã.�

Sursã: New Dimensions of Human Security.
Human Development Report. 1994,  pp.22-24
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termen lung a þãrii date, a populaþiei ei
în asigurarea dezvoltãrii durabile.

Fiecare þarã, conform tradiþiilor ºi
condiþiilor proprii, va trebui sã elaboreze
mecanisme specifice de tip legislativ ºi
sociale pentru asigurarea securitãþii umane
ºi dezvoltãrii potenþialului uman - �a avea
acces la cunoºtinþe ºi resurse�, �a duce
un mod de viaþã activ ºi sãnãtos�.

Prin securitatea umanã se subînþelege
un fenomen cu multe componente: secu-
ritatea economicã, securitatea alimentarã,
securitatea ocrotirii sãnãtãþii, securitatea
ecologicã, securitatea personalã, securitatea
publicã, securitatea politicã.

Elementele structurale menþionate ale
securitãþii umane, sunt deosebit de im-
portante pentru om în orice þarã, în orice
situaþie socialã. Dat fiind cã între aceste
componente existã o inter-conexiune, se
pune întrebarea: care securitate este mai
importantã? La o examinare mai în de-
taliu a acestor componente se pot identi-
fica douã grupuri: libertatea de necesitãþi
ºi  libertatea de fricã.

Este semnificativ, bunãoarã, faptul cã
în þãrile cu un nivel înalt de dezvoltare
programele de dezvoltare durabilã, elabo-
rate în anii �90 în conformitate cu
Declaraþia ONU �Agenda-21� (Rio de
Janeiro, 1992), tot mai intensiv se com-
plementeazã cu conþinut ecologic.

În acelaºi timp, în þãrile afectate de criza
economiei (þãrile în tranziþie), de violenþa
în societate, prin încãlcarea libertãþilor civ-
ile, sau prin acutizarea problemelor îmbol-
nãvirilor în masã a populaþiei (SIDA într-
un ºir de þãri din Africa), pe primul plan se
plaseazã alte accente în asigurarea dez-
voltãrii umane ºi securitãþii umane.

În acest context, sunt justificate ur-
mãtoarele întrebãri: care este legãtura din-
tre securitatea economicã ºi dezvoltarea
umanã? Cum interacþioneazã securitatea
economicã ºi securitatea personalã, pub-
licã, politicã?

La prima vedere pericolul dezvoltãrii
umane durabile (posibilitatea oamenilor
de a alege) ºi al bunãstãrii, sunt generate
de starea de crizã a economiei ºi efectele
sociale care derivã din acestea: inflaþia,
ºomajul, veniturile joase, subnutriþia,

activitãþile riscante (inclusiv în economia
subteranã), sãrãcia, starea precarã a
sãnãtãþii, nivelul scãzut al educaþiei, pol-
uarea mediului ambiant, criminalitatea,
sinuciderile, lipsa mijloacelor financiare
ale statului pentru susþinerea celor
defavorizaþi.

Din istorie este cunoscut cã atunci
când securitatea oamenilor este pusã în
pericol, ei devin mai puþin toleranþi. De
aceea, securitatea politicã, care la prima
vedere pare a fi întrucâtva deosebitã de
securitatea economicã, în realitate nu este
atât de distanþatã.

Se ºtie de asemenea cã regimurile
totalitare, cataclismele politice etc., sunt
generate de regulã de anarhie în econ-
omie, de disperarea socialã a populaþiei
þãrii, când statul ºi instituþiile sale, bugetul
de stat, balanþa de plãþi a þãrii, etc. sunt
într-o stare criticã. Acþiunile preventive
ale statului în astfel de situaþii pot fi dif-
erite. Ele pot fi politice, legislative, eco-
nomice, organizatorice, de forþã, etc.

Se cunoaºte, bunãoarã cã în perioa-
da �Marii depresiuni� în SUA, pe tim-
pul preºedintelui Franklin D. Roosevelt,
a fost creat Comitetul Securitãþii Eco-
nomice (1934), cu orientare preponder-
entã spre rezolvarea problemelor sociale:
a ºomajului, stãrii precare a pensionar-
ilor, etc. Preºedintele SUA Franklin D.
Roosevelt a declarat cã �libertatea veri-
tabilã a persoanei nu poate exista fãrã
securitatea economicã�. În continuare
Congresul SUA a adoptat legea cu priv-
ire la protecþia socialã. Ulterior, rapoartele
anuale ale Comitetului pentru Securitatea
Economicã, subordonat Preºedintelui
SUA, au fost dedicate diferitor aspecte
ale securitãþii umane.

În Rusia, spre exemplu, în cadrul
Consiliului de Securitate activeazã o
comisie interdepartamentalã pentru secu-
ritatea economicã. Aceasta, cu concursul
instituþiilor de cercetare ºtiinþificã ºi a
structurilor de stat, a elaborat �Strategia
de stat privind securitatea economicã a
Federaþiei Ruse�, care a fost pusã în apli-
care prin decret prezidenþial în anul 1996.

Consilii de securitate naþionalã ex-
istã practic în toate þãrile, inclusiv în
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Republica Moldova. Monitorizarea indi-
catorilor securitãþii economice, elaborar-
ea ºi realizarea mãsurilor preventive rep-
rezintã funcþiile principale ale acestora.

Având în vedere situaþia criticã din
þarã, Consiliul pentru Securitatea
Naþionalã al Republicii Moldova, în luna
decembrie 1998, pentru prima datã dupã
declararea independenþei a abordat prob-
lema securitãþii economice ºi sociale, pre-
cum ºi pericolele care au apãrut atât în
plan extern (dependenþa energeticã, da-
toria externã mare, pericolul unui default),
cât ºi în plan intern, generate de dificul-
tatea consolidãrii statalitãþii, economiei
în tranziþie ºi formarea societãþii civile.

In aceastã ordine de idei ar fi necesar
de menþionat cã în economiile capitaliste
avansate existã o tendinþã de înlocuire a
conceptului de �securitate a angajãrii în
muncã� cu cel de �securitate a posibilitã-
þilor de angajare în muncã�. Aceastã mod-
ificare deplaseazã accentele în economia
mondialã de la situaþii când angajaþii ar
putea aºtepta pe bunã mãsurã sã fie angajaþi
pe viaþã de aceeaºi companie, deseori
fãcând acelaºi lucru. În condiþiile di-
namice, generate de impactul dublu al
competiþiei globale ºi progresul tehnic în
accelerare, tot mai puþini oameni pot
aºtepta sã facã toatã viaþa acelaºi lucru. În
noile condiþii ale globalizãrii, când sec-
toarele industriale totalmente noi par a se
concentra momentan asupra unor anumite
avantaje, doar cu scopul final de a se con-
tracta ºi dispãrea imediat dupã ce aceste
avantaje sunt epuizate, inovaþiile ºi flexi-
bilitatea au o importanþã crucialã pentru a
supravieþui, aceasta referindu-se atât la
angajaþi precum ºi întreprinderi. Securi-
tatea posibilitãþilor de angajare în muncã
implicã atât o mai mare flexibilitate a forþei
de muncã, care ar fi gata, doritoare ºi ca-
pabilã de a schimba locurile de lucru ºi a
învãþa noi metode de lucru pe parcursul
întregii vieþi, cât ºi o economie în care
întreprinderile permanent se adapteazã la
noile condiþii pentru a-ºi menþine ºi re-
stabili poziþia competitivã, chiar dacã
aceasta ar implica unele modificãri radi-
cale în activitatea lor de bazã. De aseme-
nea ar fi nevoie de investiþii publice con-

siderabile în învãþãmântul general ºi
capacitãþile de recalificare a lucrãtorilor
care trebuie sã treacã dintr-un sector în
altul. Þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile
în tranziþie trebuie sã ia în considerare
aceastã tendinþã, care are pentru ele
implicaþii importante în ceea ce priveºte
politica pe termen lung.

Summitul mondial pentru dezvoltar-
ea socialã (Copenhaga, 1995) a sugerat
introducerea concepþiei securitãþii umane
în lista problemelor prioritare ale secolu-
lui XXI. Se subliniazã cã �Dezvoltarea
socialã este inseparabilã de cea a mediu-
lui cultural, ecologic, economic, politic
ºi spiritual în care acestea se deruleazã.
Dezvoltarea socialã este clar legatã de
consolidarea pãcii, libertãþii, stabilitãþii ºi
securitãþii, atât pe plan naþional, cât ºi
internaþional� (Programul de Acþiuni al
Summitului Mondial pentru Dezvoltarea
Socialã. Copenhaga, 1995).

Dupã cum a fost remarcat în Raportul
Dezvoltãrii Umane (PNUD, 1999), glo-
balizarea a creat noi pericole pentru secu-
ritatea umanã în þãrile bogate ºi cele sãrace,
care se reflectã prin instabilitatea financiarã
(crizele globale ºi regionale), insecuritatea
la locurile de muncã (migraþia, muncitorii
fãrã de contracte), amplificarea morbiditãþii
(SIDA, rãspândirea rapidã a maladiilor).
De asemenea globalizarea a deschis oame-
nilor acces spre diverse culturi, însã actual-
mente fluxurile culturale nu sunt echilibrate
(filmele hollywoodiene, extinderea reþelelor
globale de mass media etc.). Pericolele pen-
tru securitatea personalã sunt create de el-
ementele criminale ºi legate de comerþul
ilicit (drogurile, armele, spãlarea banilor).
Globalizarea a dat noi caracteristici con-
flictelor, fapt demonstrat ºi de evenimen-
tele din Kosovo care au avut o rezonanþã
nu doar în Europa de Sud-est, ci ºi în în-
treaga lume.

În pofida acestor neajunsuri, era glo-
balizãrii deschide noi posibilitãþi pentru
milioane de oameni din întreaga lume.
Extinderea comerþului, noile tehnologii,
investiþiile strãine, extinderea reþelelor de
comunicare, ideile globale ºi solidaritatea
globalã alimenteazã vieþile oamenilor de
pe glob, lãrgind considerabil opþiunile lor.



19

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

Caseta 1.1.2.

Pericolul pentru securitatea umanã

Pânã în anii �90 þãrile Europei Centrale ºi de Est ºi din
CSI s-au manifestat prin acordarea populaþiei a unui
grad înalt al securitãþii de bazã. Libertatea, democraþia
ºi participarea politicã veritabilã erau insuficiente, iar
securitatea, bazatã pe protejarea drepturilor politice ºi
civile de bazã, de asemenea lipseau. Însã cât priveºte
multe drepturi economice ºi sociale, oamenii erau în
siguranþã relativã privind activitãþile lor. Dreptul oa-
menilor la un loc de muncã pe viaþã, era garantat.
Deºi veniturile în numerar erau joase, ele erau stabile
ºi sigure. Multe mãrfuri de consum ºi servicii de bazã
erau subsidate ºi livrate cu regularitate. Oamenilor li
se asigurase securitatea alimentarã ºi ei erau asiguraþi
cu îmbrãcãminte ºi locuinþe. Ei aveau acces liber ga-
rantat la învãþãmânt ºi ocrotirea sãnãtãþii. Li se asig-
urau pensii la retragerea din câmpul muncii ºi bene-
ficii primite regulat din multe alte forme de protecþie
socialã.

Perioada de tranziþie a alterat dramatic aceastã situaþie.
Oamenii se bucurã de mult mai multã libertate � cât
priveºte gândirea, exprimarea ºi organizarea � ºi ei
încep sã beneficieze de la acele progrese în domeniul
libertãþii umane de bazã. Va fi greu pentru orice regim
sã întoarcã înapoi aceste progrese. Totuºi, într-o serie
de þãri câºtigurile din democraþia politicã, deºi destul
de semnificative, rãmân vulnerabile. Mai mult decât
atât, o bazã economicã sigurã pentru exercitarea

libertãþii este erodatã odatã cu intensificarea poverii ºi
lãrgirea inegalitãþilor de venituri ºi bogãþie. În pofida
multor progrese, pierderile în securitatea umanã s-au
dovedit a  fi mari. Câºtigurile în libertate au fost însoþite
de pierderea multor drepturi economice ºi sociale de
bazã de care populaþia se bucura ºi pe care le aºtepta
pe parcursul deceniilor. Milioane de oameni în re-
giune sunt ºomeri ºi parþial angajaþi.

Oamenii continuã sã primeascã pensiile dar tot ce pot
asigura aceste mijloace acum este o vârstã înaintatã
însoþitã de mizerie ºi sãrãcie.

Întregul sistem precedent de protecþie socialã s-a dez-
integrat. Multe servicii sociale de bazã acum necesitã
achitarea de plãþi sau au fost privatizate parþial.
Învãþãmântul public ºi ocrotirea sãnãtãþii s-a deterio-
rat treptat, în timp ce serviciile private au apãrut în
special pentru cei bogaþi care pot achita asemenea
servicii.

Punerea unui nou fundament pentru securitatea umanã
trebuie sã devinã un obiectiv prioritar pentru politicile
economice, sociale ºi politice în þãrile în tranziþie.
Vechiul fundament era evident inadecvat. Nu trezeºte
dubii faptul cã una din sarcinile cele mai importante
este reconstruirea unui sistem de securitate umanã care
sã fie compatibil cu libertatea umanã ºi sã o susþinã.

Sursã: Transition 1999: Human Development Report
for Central and Eastern Europe & the CIS

1.2. Economia în tranziþie:
pericolele pentru securitatea
umanã

A trecut un deceniu dupã derularea
evenimentelor politice ºi economice ale
anilor 1989/90 în þãrile Europei Centrale,
de Est ºi CSI. Aceste þãri, adoptând calea
reformelor democratice ºi a trecerii la
economia de piaþã, sunt definite prin ter-
menul �þãri în tranziþie�.

�În pragul noului mileniu regiunea
Europei de Est ºi CSI reflecteazã asupra
realitãþilor ultimului experiment în do-
meniul ingineriei sociale. Iarãºi oamenii
devin obiecte în loc de a fi participanþi la
formarea politicilor ce le afecteazã viaþa
de fiecare zi.� (Human Development Re-
port for Central and Eastern Europe &
the CIS, p. 3).

�Dies diem docet
/ Ziua urmãtoare
se învaþã de la cea
trecutã.�

Din latina veche

În prezent circa 30 de þãri din Eu-
ropa ºi Asia sunt antrenate în realizarea
unor  schimbãri sistemice vaste. Tranziþia
spre democraþie ºi economie de piaþã este
un proces de lungã duratã, care cuprinde
diverse sfere ale activitãþii umane. Argu-
mentul de bazã în favoarea tranziþiei este
dorinþa de a plasa þãrile în discuþie pe
calea democraþiei, libertãþii, dezvoltãrii ºi
creºterii economice durabile.

Într-adevãr, în perioada de tranziþie
aceste þãri au obþinut o serie de atribute
ale democraþiei - o presã liberã, instituþiile
emergente ale societãþii civile ºi un respect
mult mai mare faþã de libertatea persoanei
ºi drepturile omului. Cât priveºte transfor-
marea sistemelor economice, eficienþa
aºteptatã nu a fost atinsã. Mai mult decât
atât, pe baza economicã au apãrut prob-
leme vizând asigurarea securitãþii umane.
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Ritmurile dezvoltãrii sociale ºi eco-
nomice în þãrile în tranziþie s-au dovedit
a fi diferenþiate, doar unele din ele au
reuºit sã se relanseze, apropiindu-se dupã
volumul PIB, de nivelul anului 1989. În
timp ce în majoritatea acestor þãri scãde-
rea PIB-ului a variat între 30-60%,
populaþia s-a confruntat cu o creºtere
continuã a stresului social.

În Europa Centralã ºi de Est ºi
þãrile CSI, pe parcursul trecerii dificile
spre stabilizarea economiilor moderne de
piaþã, milioane de oameni au suferit o
agravare acutã a condiþiilor de trai. Dacã
în 1989 circa 14 mil. de oameni din þãrile
în tranziþie ale CSI trãiau sub nivelul

sãrãciei - de 4 US$ pe zi, atunci cãtre
mijlocul anilor �90 numãrul acestora con-
stituia 147 mil., sau fiecare a 3-a per-
soanã. În majoritatea acestor þãri inegal-
itatea s-a aprofundat rapid, au apãrut in-
certitudini mari în domeniul educaþiei ºi
protecþiei sãnãtãþii, s-au acutizat prob-
lemele ce þin de consumul de energie ºi
mediul ambiant.

Specificul proceselor care au loc în
þãrile tranzitorii a fost reflectat în docu-
mentele ONU, inclusiv în Raportul Dez-
voltarea Umanã. Dupã 1995, aproape
toate þãrile în Europa Centralã ºi de Est
ºi CSI, inclusiv Moldova, au elaborat rap-
oarte anuale pentru dezvoltarea umanã.
Începând cu 1996, Biroul Regional pen-
tru Europa Centralã ºi de Est ºi CSI emite
publicaþii sub denumirea �Dezvoltarea
umanã în perioada de tranziþie: Europa
ºi CSI�, care a constituit un sumar al
tendinþelor în dezvoltarea umanã în þãrile
din regiunea respectivã.

În acelaºi context se pune întrebar-
ea: ce loc ocupã þãrile în tranziþie în
comunitatea mondialã a statelor ºi care
sunt tendinþele indicatorilor dezvoltãrii
durabile?

Aceasta este reflectat în fig. 1.2.1,
unde este arãtatã legãtura dintre PIB ºi
Indicatorul Dezvoltãrii Umane (IDU)
pentru þãrile membre ale ONU. Potrivit

Fig. 1.2.1.

Corelaþia generalã a IDU - PIB real anual per capita,
în baza datelor Raportului Dezvoltãrii Umane

Caseta 1.2.1

Þãrile în tranziþie: aritmia economiei (modificãrile anuale în procente ale PIB)

În mediu        Pronosticuri
1998-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002

În ansamblu pe Glob 3.4 1.8 2.7 2.7 4.0 3.7 4.3 4.2 2.5 2.3 3.4

l Statele cu economii 3.1 1.2 1.9 1.2 3.2 2.6 3.2 3.2 2.2 2.0 2.3
avansate

l Statele în curs 4.2 4.9 4.7 6.5 6.8 6.1 6.5 5.7 3.3 3.1 4.5
de dezvoltare

l Statele în tranziþie 2.1 -7.4 -11.7 -6.4 -7.5 -1.1 -0.3 2.2 -0.2 -0.9 2.5

Europa Centralã ... -9.9 -8.5 -3.7 -2.9 1.6 1.6 3.1 2.4 2.0 3.7
ºi de Est

Rusia ... -5.0 -14.5 -8.7 -12.6 -4.1 -3.5 0.8 -4.8 -7.0 ...

Asia Centralã ... -7.0 -14.4 -9.6 -10.4 -4.4 1.6 2.4 2.0 1.8 3.1
ºi Transcaucazia

Sursã: World Economic Outlook. International Monetary Fund, April,  1999.
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clasificaþiei, adoptatã în rapoartele
PNUD, toate þãrile-membre ale ONU se
divizeazã în 3 grupe: þãrile cu nivel supe-
rior al dezvoltãrii umane (IDU > 0,8),
mediu (0,5 < IDU < 0,8) ºi nivel inferior
(IDU < 0,5). Majoritatea þãrilor în
tranziþie sunt atribuite la categoria þãrilor
cu nivel mediu. Doar Slovenia, Cehia,
Slovacia ºi Polonia se atribuie la catego-
ria þãrilor cu nivel superior.

Trebuie menþionat cã toate þãrile
în tranziþie, potrivit acestei corelaþii,
aparþin þãrilor care �transformã în cel mai
eficient mod bogãþiile materiale în
produse finite � indicatorii dezvoltãrii
umane�, deoarece toate se aflã în partea
superioarã a graficului. Aceastã concluz-
ie este însã relativã, deoarece amplasa-
mentul lor nu aratã atât eficacitatea
�prelucrãrii� bogãþiilor în indicatorii dez-
voltãrii umane, ci doar determinã indi-
catorii relativ buni, care reflectã longevi-
tatea medie a populaþiei acestor þãri �
aceste cifre, însã, sunt asociate cu
condiþiile din trecut ºi s-au redus mai lent
ca PIB pe cap de locuitor (Tabelul 1.2.2).

Dacã s-ar folosi acelaºi principiu de
calcul atât pentru IDU, cât ºi pentru com-
ponentele acestuia � indicele speranþei de
viaþã (ISV), indicele educaþiei (IE) ºi in-
dicele bunãstãrii materiale (IPIB), ºi s-ar
diviza ca ºi în cazul IDU dupã nivelurile
superior, mediu ºi inferior, atunci s-ar ve-
dea cã toate þãrile din Europa Centralã ºi
de Est ºi din CSI au practic aceiaºi indici
ai stãrii sãnãtãþii populaþiei, care permit
în baza acestuia sã fie atribuite la þãrile cu
nivel mediu, indicatori educaþionali înalþi
(cu excepþia Albaniei) (0,89±0,02), dar
indicii bunãstãrii materiale sunt extrem de
scãzuþi (cu excepþia a câtorva þãri).

În majoritatea þãrilor în tranziþie nive-
lul de educaþie ºi ocrotire a sãnãtãþii
rãmâne a fi relativ înalt. Situaþia lor eco-
nomicã nefavorabilã constituie factorul ce
limiteazã realizarea unor indici mai înalþi
ai dezvoltãrii umane. Pe termen lung in-
dicele speranþei de viaþã ºi cel al educaþiei
ar putea sã se dezvolte negativ ( sau sã
evolueze mai lent) dacã problemele eco-
nomice vor rãmânea la fel aºa de severe
cum sunt în prezent.

Tabelul 1.2.2

Indicatorii dezvoltãrii umane pentru þãrile Europei
Centrale ºi de Est ºi ex-URSS

Ra- Þara Indicele Indicele Indicele IDU    PIBR*-
tingul speranþei educaþiei PIB IDUR
IDU

Nivel superior al dezvoltãrii umane

33 Slovenia 0,82 0,91 0,80 0,845 5

36 Cehia 0,81 0,91 0,78 0,833 3

42 Slovacia 0,80 0,91 0,73 0,813 9

44 Polonia 0,79 0,92 0,70 0,802 18

Nivel mediu al dezvoltãrii umane

47 Ungaria 0,76 0,91 0,71 0,795 8

54 Estonia 0,73 0,93 0,66 0,773 15

55 Croaþia 0,79 0,88 0,65 0,773 18

60 Belarusi 0,72 0,93 0,65 0,763 15

62 Lituania 0,75 0,91 0,62 0,761 22

63 Bulgaria 0,77 0,89 0,62 0,758 23

68 România 0,75 0,88 0,63 0,752 13

71 Rusia 0,69 0,92 0,63 0,747 8

73 Macedonia 0,80 0,86 0,58 0,746 28

74 Letonia 0,72 0,90 0,61 0,744 15

76 Kazahstan 0,71 0,91 0,60 0,740 15

85 Georgia 0,80 0,90 0,50 0,729 37

87 Armenia 0,76 0,90 0,53 0,728 26

 91 Ucraina 0,73 0,92 0,52 0,721 27

92 Uzbekistan 0,71 0,91 0,54 0,720 19

96 Turkmenistan0,67 0,95 0,51 0,712 24

97 Kirgizstan 0,71 0,88 0,52 0,702 19

100 Albania 0,80 0,79 0,51 0,699 19

103 Azerbaidjan 0,75 0,88 0,46 0,695 34

104 Moldova 0,71 0,89 0,45 0,683 35

108 Tadjikistan 0,70 0,89 0,40 0,665 46

119 Mongolia 0,68 0,74 0,43 0,618 26

* Ratingul PIB minus ratingul IDU; cifra pozitivã aratã cã ratingul
IDU este mai înalt decât ratingul PIB-ului real pe cap de locuitor.

Sursã: Raportul Mondial al Dezvoltãrii Umane, 1999, calculele experþilor
ONU.

Tendinþa de bazã a proceselor dez-
voltãrii umane în þãrile tranzitorii, este
din pãcate descreºterea IDU. Atrage
atenþia faptul cã în toate þãrile în tranziþie
s-a agravat discrepanþa distribuirii veni-
turilor, exprimatã prin coeficientul Gini.
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Tabelul 1.2.3

Distribuirea veniturilor în þãrile în tranziþie (coeficientul Gini)

Þara 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996      Modifi-
     carea, %

Nivel superior al dezvoltãrii umane

Slovenia 0,219 0,232 0,273 0,260 0,275 0,275 0,358 0,298 36
Cehia 0,204 - 0,212 0,214 0,258 0,260 0,271 - 33
Ungaria 0,268 0,293 - 0,305 0,315 0,337 - - 28
Polonia 0,207 - 0,239 0,247 0,256 0,281 0,290 - 40

Nivel mediu al dezvoltãrii umane

Belarusi 0,234 - - 0,341  0,399 - - - 70
Lituania 0,260 - - 0,372 - 0,349 0,341 0,350 34
Bulgaria - 0,212 0,262 - 0,251 - - 0,291 37
România 0,155 - 0,204 - 0,226 0,276 0,278 0,303 95
Rusia 0,271 0,269 0,325 0,371 0,461 0,446 0,471 0,483 78
Macedonia 0,223 0,267 0,235 0,272 0,253 0,270 0,250 - 12
Letonia 0,244 - 0,247 0,333 0,283 0,325 0,346 0,349 43
Georgia 0,301 - - 0,369 0,400 - - - 33
Armenia 0,258 - 0,296 0,355 0,366 0,321 0,381 - 48
Ucraina 0,249 - - 0,251 0,364 - - 0,413 66
Kirgizstan 0,260 - - 0,300 0,445 0,443 0,395 0,428 65
Moldova 0,250 - - 0,411 0,437 0,379 0,390 - 56

Sursã: Raporturile dezvoltãrii umane, PNUD, 1991-1999

Majoritatea problemelor vizând secu-
ritatea umanã care au apãrut în perioada
de tranziþie au fost generate de slãbirea rolu-
lui statului. Guvernele, inclusiv în Moldo-
va, au comis o serie de greºeli grave în po-
litica economicã. Ca rezultat, liberalizarea
preþurilor a dus la un nivel înalt al sãrãciei;
privatizarea în masã a avut o eficienþã so-
cialã ºi economicã scãzutã, �transparenþa�
frontierelor a stimulat contrabanda etc.

În þãrile în tranziþie problemele ce þin
de securitatea umanã trebuie abordate atât
la nivel naþional, cât ºi la nivel individual
ºi grup social. De ce este important acest
lucru?

�Experienþa aratã cã acolo unde existã
multe probleme legate de securitatea per-
sonalã, economicã, politicã sau ecologicã,
existã riscul unei crize naþionale. Deter-
minarea þãrilor crizei potenþiale nu reprez-
intã în sine o acuzare, ea serveºte ca un
segment important al diplomaþiei preven-
tive ºi al unei politici active de pace. O
selecþie bine definitã a indicatorilor ºi sis-
temul de preîntâmpinare rapidã, bazat pe
aceºtia, ar putea ajuta aceste þãri de a evita
atingerea punctului de crizã.� (Raportul
pentru Dezvoltarea Umanã, 1994, p. 38).

Pentru evaluarea fenomenului securi-
tãþii umane într-o þarã în tranziþie este im-
portantã utilizarea atât a indicilor care
caracterizeazã securitatea economicã în
ansamblu, cât ºi a celor care se folosesc,
de regulã, la monitorizarea proceselor dez-
voltãrii umane.

Securitatea economicã a þãrii consti-
tuie un ansamblu de condiþii ºi factori
care asigurã competitivitatea ºi durabili-
tatea economiei naþionale, abilitatea aces-
teia de a se autodezvolta ºi progresa prin
inovaþii ºi investiþii, prin ridicarea nive-
lului educaþional, profesional  ºi cultural
al populaþiei. La nivel micro - menaj, fam-
ilie ºi individ � aceastã problemã se
modificã prin realizarea intereselor
fiecãrui cetãþean al þãrii.

Securitatea economicã a þãrii se eval-
ueazã, de regulã, cu parametri de tipul
urmãtor: nivelul ºi calitatea vieþii; ocupaþia;
eficienþa sistemului protecþiei sociale; sta-
rea sectorului financiar � inflaþia, defici-
tul bugetar, datoria de stat, etc.

În majoritatea þãrilor în tranziþie la
începutul anilor �90 au apãrut pericole
pentru securitatea economicã, pericole ce
au un impact direct asupra proceselor
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dezvoltãrii umane. Criza sectorului de
producþie, dezmembrarea potenþialului
tehnico-ºtiinþific, creºterea datoriei ex-
terne, au dus la apariþia ºomajului ºi scã-
derea veniturilor populaþiei. În acest fel,
a apãrut problema sãrãciei.

În majoritatea þãrilor CSI  a avut loc
o permanentizare a datoriei de stat faþã
de angajaþii sferei bugetare (profesori,
medici, funcþionari), ceea ce în esenþã
constituie un deficit bugetar ce generea-
zã majorarea datoriei publice. S-a redus
capacitatea statului în planul protecþiei
sociale, de acordare a subvenþiilor buge-
tare pentru învãþãmânt, protecþia sãnãtãþii,
ºtiinþã, precum ºi pentru activitatea de
protecþie a mediului ambiant.

Pânã la începutul perioadei de
tranziþie, în þãrile CSI se asigura �anga-
jarea în muncã� generalã, domina mod-
elul distribuirii relativ egale a veniturilor.
Exista sistemul acordãrii subsidiilor ºi
donaþiilor pentru bunurile ºi serviciile de
bazã (locuinþã, transport). Povara fiscalã
era scãzutã: pentru majoritatea populaþiei
venitul net era aproape echivalent cu ven-
itul brut. Erau asigurate educaþia ºi serv-
iciile medicale pe gratis.

Odatã cu trecerea la economia de
piaþã, în faþa statului ºi populaþiei au
apãrut probleme calitativ noi � reforma
proprietãþii, privatizarea întreprinderilor,
pãmântului ºi locuinþelor, reformele so-
ciale, reforma sistemului de pensionare,
abandonarea privilegiilor ºi egalitarismu-
lui în domeniul suportului social.

Liberalizarea preþurilor ºi comerþului,
dezvoltarea sectorului privat, deetatizar-
ea proprietãþii, abandonarea subvenþiilor
au condus la situaþia în care a dispãrut
deficitul de mãrfuri ºi servicii (boala so-
cialismului), dar s-au redus brusc veni-
turile reale ºi resursele financiare ale fa-
miliilor. Concomitent, în economiile în
tranziþie a avut loc o diferenþiere a veni-
turilor necunoscutã anterior. Inegalitatea
veniturilor �noilor bogaþi� ºi �noilor sãra-
ci� continuã sã se accentueze.

Slãbiciunea instituþiilor de stat,
nerespectarea legilor ºi disciplina finan-
ciarã redusã au condus la apariþia unui
larg sector al economiei subterane, în

unele þãri în tranziþie cota acesteia at-
ingând cifra de 30-50% din PIB. Cât
priveºte sectorul neformal � prin evitar-
ea plãþii impozitelor, se reduce fluxul de
veniturilor bugetului de stat. Pe de altã
parte ca un element pozitiv, apar noi lo-
curi de muncã, respectiv venituri supli-
mentare pentru populaþie. Pe lângã aceas-
ta, are loc redistribuirea veniturilor atât
în cadrul economiei paralele, precum ºi
între economia oficialã ºi cea paralelã.

O particularitate aparte a indicilor
securitãþii umane � este limita (pragul)
lor maximã (ºomajul, discrepanþa veni-
turilor dintre cei mai favorizaþi ºi cei mai
defavorizaþi, inflaþia, etc.). Apropierea
acestor indicatori în þarã de limita extre-
mei accesibile este un semnal al pericolu-
lui care planeazã asupra stabilitãþii social-
economice, iar depãºirea acestei limite
critice înseamnã  intrarea þãrii în faza
instabilitãþii ºi conflictelor sociale, adicã
o subminare realã a securitãþii economice
ºi dezvoltãrii umane.

În unele þãri în tranziþie, atare pro-
cese s-au extins astfel încât necesitãþile
materiale pentru mulþi oameni au deven-
it cel mai mare pericol pentru securitatea
lor, a bunãstãrii lor în general. Situaþia în
Moldova este de aºa naturã încât realitãþile
economice ale societãþii, reflectate în
conºtiinþa umanã determinã foarte activ
gradul de satisfacere a acestora prin
condiþiile de trai în ansamblu, precum ºi
de cãtre atitudinea faþã de reformele der-
ulate în þarã ºi disponibilitatea de a lua
parte directã în rezolvarea problemelor
sociale. Alte aspecte ale activitãþii sociale
actualmente se deplaseazã pe planul doi
ºi importanþa lor deseori este evaluatã de
cãtre oameni în dependenþã directã de
condiþiile economice.

Se poate concluziona de asemenea
cã în condiþiile dificile în care se aflã þãrile
în tranziþie, anume în domeniul securitãþii
economice existã acel nivel critic al dez-
voltãrii sociale a cãrui depãºire va provo-
ca o îngustare bruscã a bazei sociale a
reformelor ºi va constitui un factor nega-
tiv cât priveºte dezvoltarea democraþiei,
crearea statului de drept ºi formarea
societãþii civile.


