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1. Introducere 

*  În studiu se analizează opt ţări din cele 
care au devenit membre ale Uniunii Eu-
ropene în 2004. Acestea sunt: Republica 
Cehă, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Slovacia şi Slovenia. Mi-am luat 
libertatea de a mă referi la toate aceste 
ţări luate împreună ca la Europa Centrală 
şi de Est (ECE) sau regiunea Europeană 
Centrală şi Răsăriteană, deşi, desigur, 
această denumire este cam imprecisă ge-
ografic. În timp ce scriu aceste rânduri, 
Europa trece printr-o epocă de încercări şi 
este imposibil să ghiceşti ce va aduce vi-

                                                      
*  Discursul prezidenţial la al 14-lea Congres 

Mondial al Asociaţiei Economice Interna-
ţionale, Marakech, Maroc, 29 August 2005. 
Sunt recunoscător lui Zdenek Kudrna care 
m-a ajutat prin colectarea cu grijă a datelor 
şi prin comentariile sale utile, lui Philippe 
Aghion, Zsuzsa Daniel, Jean-Paul Fitsussi, 
Stephan Haggard şi Gerard Roland care au 
făcut comentarii asupra primei versiuni a 
manuscrisului, ca şi lui Tamar Gendler, 
Noemi Peler, Katalin N. Szabo, Laszlo 
Szimonisz, Laszlo Toth, Istvan Gy, Toth şi 
János Varga care au participat la cercetarea 
de bază, publicarea şi traducerea manuscri-
sului. 

itorul. Oricum, orice influenţă pe care 
soarta din urmă a Uniunii Europene o va 
exercita asupra celor opt ţări este o pro-
blemă distinctă care nu face parte din 
subiectul acestui studiu. Pe de altă parte, 
merită să privim la această regiune sepa-
rat, deoarece situaţia fiecărei ţări a fost 
examinată microscopic, înainte de intra-
rea ei, de diverse organisme ale Uniunii 
Europene. Calitatea de membru poate fi 
considerată ca un certificat care se presu-
pune că atestă faptul că aceste ţări deţin 
deopotrivă sisteme politice democratice şi 
economice de piaţă funcţionale.  

După 1990, dictatura Partidului Co-
munist a luat sfârşit în zece ţări, şi anume, 
în Uniunea Sovietică, în ţările care făceau 
parte din alianţa militară şi economică cu 
ea precum Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Republica Democrată 
Germană şi România şi, în plus, în fosta 
Iugoslavie şi în Albania care deja cam 
pierduseră legăturile cu Uniunea Sovieti-
că în acea perioadă. Nu puteam chiar să 
am curajul să încerc să examinez această 
întreagă regiune pentru simplul motiv că 
– înainte de toate din punctul de vedere al 
structurilor lor politice – există diferenţe 
uriaşe între ţările luate individual. Din 
acest punct de vedere, cele opt ţări la care 
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se referă cercetarea mea sunt destul de 
omogene. Dar, deşi ele au unele caracte-
ristici importante asemănătoare acestui 
grup mai mare, restul de ţări asupra căro-
ra m-am concentrat nu poate fi privit ca 
un eşantion reprezentativ al acestei clase 
mai mari. Delimitând tema analizei mele, 
eu am făcut o opţiune deliberată: am vrut 
să pun accentul pe regiunea unde refor-
mele au fost cele mai consistente şi cu-
prinzătoare. Privind cele opt state noi 
membre ale UE, eu m-am limitat numai 
la discutarea similarităţilor lor şi nu m-am 
ocupat de descrierea şi explicarea dife-
renţelor considerabile care există între ele.  

Să ne întoarcem în urmă cu două de-
cenii şi să ne reamintim starea sufletească 
şi speranţele oamenilor ce trăiesc în 
această regiune şi care s-au opus siste-
mului comunist. În acel timp, ei trăiau un 
vis fantastic lipsit de speranţa că în viito-
rul previzibil ţările lor vor deveni econo-
mii de piaţă şi democratice. Astăzi, deşi 
acesta a devenit realitate, mulţi sunt 
dezamăgiţi şi plini de amărăciune. 

Multe analize – oficiale sau ale unor 
cercetători – referitoare la aceste proble-
me au fost deja publicate. Ele conţin date 
statistice semnificative care relevă care 
este situaţia politică şi economică din fie-
care ţară vizată, ca şi poziţia ei relativă. 
Au apărut, de asemenea, studii valoroase 
în care se analizează cauzele acestor re-
zultate1. Nu voi încerca să rezum această 
                                                      
1  Au fost comandate de către Uniunea Euro-

peană câteva studii pentru a evalua statusul 
ţărilor candidate. Aşa de exemplu, chiar 
înainte de accesul la ele, a fost publicat un 
volum intitulat Comprehensive Monitoring 

Report (European Commission, 2004). O 
imagine corectă asupra subiectului este 
oferită de Transition Reports of the Euro-

pean Bank for Reconstruction and Devel-

opment (vezi, de exemplu, EBRD, 2002). 

literatură bogată şi valoroasă, şi nu este 
nici scopul meu să accept sau să resping 
aceste analize anterioare. În schimb, sper 
să le completez punând accent pe acele 
aspecte ale transformării care nu au pri-
mit încă o atenţie suficientă. 

În ceea ce voi discuta mai departe, eu 
voi avea o grijă specială să separ descrie-
rea pe care o fac faptele de judecăţile 
normative pe care le voi face despre 
aceste fapte şi de ordonarea valorilor care 
stau la baza acestor raţionamente. Grija 
acordată unor asemenea aspecte este im-
portantă atât pentru înţelegerea datelor, 
cât şi pentru localizarea corectă atunci 
când apar neconcordanţe. 

Studiul se compune din două părţi: în 
prima parte examinez transformarea din 
punct de vedere istoric; în a doua o pri-
vesc din perspectiva vieţii cotidiene a 
omului contemporan. 

2. În contextul istoriei mondiale 

Înainte de toate să aruncăm o privire 
asupra unor perioade istorice lungi. Uni-
tăţile istorice de măsură vor fi relativ 
mari: decenii, chiar secole. Şi deşi ac-
centul va rămâne pus pe Europa Centrală 
şi de Răsărit, mă voi referi şi la alte regi-
uni din lume pentru comparaţii. Metodo-
logia primei secţiuni este rezumată concis 
prin titlul cărţii lui Charles Tilly (1984): 
‘Big structures, large processes, huge 
comparisons’.  

                                                                     
 Am menţionat unele din recentele publica-
ţii ale unor academicieni, care sunt adesea 
citate de către experţi: Campos şi Coricelle 
(2002), Csaba (2005), Kolodko (2000), 
Kornai (2000), Roland (2000), Stiglitz 
(1999) şi Svejnar (2002). 
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2.1. Direcţia principală a 
transformării economice în 
civilizaţia occidentală 

În timpul ultimului mileniu, variate 
forme capitaliste de economie au câştigat 
tot mai mult teren în civilizaţia occiden-
tală2. Semne ale acestora apăruseră deja 
în antichitate şi ele au constituit funda-
mente importante ale societăţii medievale 
de la bun început. Instituţiile caracteristi-
ce ale capitalismului – proprietatea pri-
vată, forţa de muncă angajată, cumpăra-
rea şi vânzarea tip-piaţă, sistemul de cre-
dit şi sistemul legal de protejare a caracte-
rului sfânt al proprietăţii private şi con-
tractelor – s-au dezvoltat în diverse ţări cu 
viteze diferite. Transformarea instituţio-
nală a fost asociată în mod inseparabil cu 
asemenea procese profunde precum urba-
nizarea, industrializarea şi comercializa-
rea. Mai mult decât orice, toate acestea 

                                                      
2  Nu intră în domeniul prezentării mele să 

ofer o definiţie a termenului “civilizaţie 
occidentală” sau să enumăr caracteristicile 
ei sau să delimitez graniţele ei. Eu folosesc 
termenul pur şi simplu în mod sugestiv. 
Deoarece nu aparţine subiectului analizei 
mele, eu las problema deschisă, dacă, din-
colo de regiunea la care se referă “civiliza-
ţia occidentală”, tendinţele schiţate în acest 
studiu au apărut deja sau vor apare în viitor. 

 Extinderea istorică a economiei capitaliste 
este reliefată de diverse şcoli marxiste sau 
neo-marxiste (vezi, de exemplu, Brenner, 
1976 şi literatura aşa-numită “Brenner 
Debate”). Alte curente din ştiinţa istoriei, 
ca reprezentantă fiind şcoala franceză 
Annales, recunosc, de asemenea, această 
tendinţă importantă. Mă refer în primul 
rând la lucrările lui Fernand Braudel 
(1972-1973, 1992), ca şi la cele ale lui 
Immanuel Wallerstein (1974, 1979) în care 
el a combinat ideile lui Braudel cu conclu-
ziile şcolilor neo-marxiste. 

sunt incluse în ceea ce este cunoscut drept 
economie capitalistă3. 

Nu există vreun acord între istorici în 
ceea ce priveşte timpul când Evul Mediu 
s-a sfârşit şi când a început Era Modernă4. 
Mai mult încă, nu există nici măcar un 
acord pe tema dacă vreun criteriu ar putea 
fi folosit pentru a separa sfârşitul de înce-
put şi dacă ar putea fi căutat în sfera eco-
nomică, politică sau intelectuală – religi-
oasă – ideologică. Totuşi, există un acord 

                                                      
3  În unele din lucrările mele, de exemplu în 

The socialist System (1992), am încercat să 
dau o definiţie mai concisă. Mă mulţumesc 
aici cu o descriere mai liberă a “capitalis-
mului”, una care este suficientă pentru a 
include alte caracterizări şi a evita dezbate-
rea conceptuală. 

4  Iau în considerare următoarele publicaţii 
reprezentative care se ocupă de problema 
periodizării – în special de la începutul şi 
sfârşitul Evului Mediu: Marc Bloch 
(1989), Jacques Le Goff (1982), Henri 
Pirenne (1937) şi Peter Raeds (2001). 

 Îi sunt recunoscător lui Gabor Klaniczay 
care m-a ajutat să realizez o analiză minu-
ţioasă a discursului istoricilor care exami-
nează acest subiect; articolul său (2001) 
oferă o profundă privire de ansamblu asu-
pra literaturii privind subiectul tranziţiei de 
la Evul Mediu la Era Modernă. 

 Într-un interviu, Peter Burke (1990), bine-
cunoscutul istoric britanic a afirmat: “ni-
meni nu poate cădea de acord asupra tim-
pului când începe perioada modernă timpu-
rie”. Totuşi, noi ca economişti de astăzi şi 
alţi cercetători din ştiinţele sociale suntem 
prea aproape de evenimente şi din această 
cauză am putea fi destul de uşor de acord 
asupra unui lucru: căderea Zidului Berlinu-
lui este văzută ca începutul unei noi perioa-
de în regiune. Or, este poate prezent un 
grad mai mare de omogenitate şi de or-
ganizare în evenimentele care s-au întâm-
plat în perioadele mai timpurii ale istoriei. 
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destul de larg privind faptul că atunci 
când istoricii se referă la Epoca Modernă 
sau modernitate, majoritatea lor au în ve-
dere caracterul dominant al economiei 
capitaliste. Economia este într-o stare 
permanentă de mişcare şi transformare. În 
consecinţă, această transformare are o di-

recţie principală caracteristică, şi anume, 
expansiunea ordinii economice capitalis-
te. Această expansiunea este însoţită de 
adâncirea efectelor ei. 

Răspândirea capitalismului a fost lentă 
şi complicată. În unele cazuri, formele 
capitaliste şi pre-capitaliste coexistă în 
mod constant. În altele, există o accelera-
re rapidă urmată de stagnare, chiar 
schimbare totală (răsturnare), şi când are 
loc accelerarea, cauzele ei pot fi nume-
roase: revoluţia politică, apariţia unor 
grandioşi oameni de stat cu o înclinaţie 
pentru inovare, noi reglementări elaborate 
de un grup politic, descoperiri geografice 
(ca, de exemplu, cucerirea Lumii Noi) 
sau introducerea unor mari invenţii (mo-
torul cu aburi, căile ferate sau aplicarea 
electricităţii). 

Influenţate de teoria lui Marx, parti-
dele Comuniste, înainte de a ajunge la 
putere, şi-au însuşit principiul conform 
căruia există o direcţie principală a istori-
ei economice. Aceasta, corespunzător 
marxiştilor, se referă totuşi la perioada de 
dincolo de capitalism. Partidele Comu-
niste au considerat fundamentală direcţia 
de a crea un sistem care elimină capita-
lismul. Ele au oferit criterii explicite de 
comparare a celor două sisteme: creşterea 
productivităţii muncii şi a elementelor 
sale însoţitoare, în special ritmul produc-
ţiei şi creşterile nivelului de viaţă. 

Încercarea monumentală de verificare 
a acestor teze, care s-au dovedit eronate 
în cele din urmă, a întârziat dezvoltarea 
cu peste şaptezeci de ani în Uniunea So-

vietică şi cu aproape patruzeci de ani în 
Europa Răsăriteană. Au fost momente în 
întrecerea dintre sistemul socialist şi cel 
capitalist când, chiar printre adepţii sis-
temului capitalist, unii au devenit nesi-
guri. Să ne amintim că în anii următori 
Marii Crize din 1929 majoritatea ţărilor 
dezvoltate au intrat într-o recesiune pro-
fundă, în timp ce Primul Plan Cincinal al 
Uniunii Sovietice a înregistrat rezultate 
spectaculoase şi a produs o rată de creşte-
re înaltă. Şi să ne mai amintim că atunci 
când primul Sputnik a fost lansat cu suc-
ces mulţi au privit aceasta ca fiind înce-
putul unei epoci a superiorităţii tehnice şi 
militare sovietice. Oricum, dacă măsurăm 
aceste evenimente pe scara deceniilor 
lungi şi privim întreaga perioadă a exis-
tenţei sistemului socialist, un lucru este 
clar dovedit: capitalismul este mai pro-
ductiv, mai inovativ, cu o rată mai mare 
de creştere care a permis o creştere mai 
mare a standardului de viaţă. Tabelul 1 
(vezi Tabelul 1 şi următoarele în Anexe) 
oferă o comparaţie între creşterea din ţă-
rile socialiste şi capitaliste din ultimele 
decenii dinainte de colaps. Ţările socia-
liste sunt reprezentate de Uniunea Sovie-
tică ca şi de trei din cele nou membre ale 
UE (Cehoslovacia, Polonia şi Ungaria), în 
timp ce economia capitalistă este repre-
zentată de 13 din ţările vechi membre ale 
UE5. Tabelul indică clar superioritatea în 
domeniul creşterii a economiei capitaliste. 

Spunând acestea eu nu susţin deloc că 
noi am ajuns la sfârşitul istoriei şi nici nu 
sugerez că la un anumit moment în viitor 
capitalismul va fi eliminat. Eu nu emit 
profeţii. Oricum, este un fapt de necon-
testat că socialismul care există (sau care 

                                                      
5  Luxemburgul şi Germania de Vest au fost 

excluse din Tabel datorită indisponibilităţii 
de date. 
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a existat până acum) a pierdut întrecerea 
cu capitalismul care există (sau care a 
existat până acum). Aceasta nu este o ju-
decată de valoare; este un fapt observabil 
şi statistic evaluat: până acum, în lumea 
civilizaţiei Occidentale, principala ten-
dinţă a istoriei a fost expansiunea capita-
lismului. 
Şirul de greutăţi şi amărăciuni legate 

de acţiunile de creare a sistemului socia-
list a reprezentat o deviere de la direcţia 
principală. Acum, ţările din regiunea Eu-
ropei Centrale şi de Est s-au întors. După 
ce am părăsit fundătura în care intraserăm 
cu cincisprezece ani în urmă, noi suntem 
acum total pe drumul primului val. 

În timp ce aceasta este de fapt o decla-
raţie fără valoare, întrebării strâns legate 
de ea – dacă această întoarcere trebuie să 
fie considerată un succes – i se poate da 
un răspuns numai printr-o judecată de 
valoare. Mă voi întoarce la aceasta din 
urmă. 

Productivitatea mai înaltă şi ratele de 
creştere mari nu încep imediat să se mani-
feste: tranziţia la noul sistem economic a 
pornit cu o serioasă încetinire. Oricum, 
acum creşterea s-a accelerat. În şase din 
cele opt ţări rata de creştere în ultimii 
zece ani a fost semnificativ mai înaltă de-
cât în perioada anterioară anului 1990, 
după cum se vede din Tabelul 2. În peri-
oada 1995-2003, PIB pe locuitor în regi-
unea în care sunt situate cele opt ţări nou 
membre, ca şi productivitatea muncii 
(PIB pe angajat) şi consumul real pe lo-
cuitor au crescut cu un ritm mult mai înalt 
decât în celelalte ţări ale Uniunii Euro-
pene, cum se vede din Tabelul 3. Dife-
renţa este impresionantă, în special în 
ceea ce priveşte productivitatea muncii; 
ritmul de creştere este de peste patru ori 
mai mare decât al vechilor membri UE. 

Să fim atenţi la interpretarea acestor 

cifre. În acest punct al analizei noastre 
noi vrem să comparăm un sistem cu un alt 
sistem, atributele permanente ale unui 
sistem cu atributele permanente ale altu-
ia. Aplicând scara de măsură istorică, 
numai unei foarte scurte perioade i se po-
triveşte aceasta. Noi nu ştim cât de mult 
din creşterea rapidă poate fi pusă pe 
seama utilizării de către noua ordine a re-
zervelor anterioare ascunse, neexploatate 
prin sistemul precedent ineficient. Rata 
înaltă de creştere poate fi parţial atribuită 
faptului că recesiunile adânci sunt de obi-
cei urmate de ascensiuni rapide. Aceste 
rezerve evident uşor mobilizate vor fi mai 
devreme sau mai târziu epuizate. Ar fi 
greşit să se ajungă la concluzii finale ba-
zate pe datele dintr-un singur deceniu. 
Avem nevoie de timp îndelungat pentru 
ca superioritatea noului sistem capitalist 
să poată fi dovedită, fără echivoc şi cu 
deplină forţă convingătoare. Oricum, 
dacă urmează să judecăm bazându-ne pe 
experienţa trecută, noi putem fi optimişti 
în privinţa potenţialului de creştere al no-
ului sistem.  

2.2. Direcţia principală a 
transformării politice în 
civilizaţia Occidentală 

În ultimele secole direcţia principală a 
transformării în civilizaţia Occidentală s-
a observat nu numai în sfera economică ci 
şi în sfera politică. Alături de puterea 
aproape nelimitată a monarhiei consimţită 
de biserici, puteau fi găsiţi şi precursori 
limitaţi ai democraţiei, printre care orga-
nizaţii şi forme de reprezentare disponi-
bile în clasa mijlocie urbană şi în unele 
instituţii bisericeşti. În unele ţări, legi 
care micşorau puterea absolută a monar-
hiei erau adoptate şi primele elemente de 
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parlamentarism – versiune iluministă a 
monarhiei – au apărut. Mai târziu, o serie 
de tot mai multe drepturi a fost stabilită 
de parlament şi dreptul la vot a fost extins 
la o porţiune tot mai mare din populaţie. 
Instituţii ale unei democraţii parlamentare 
moderne au fost treptat create şi întărite. 
De secole, tot mai multe ţări au devenit 
democraţii. 

Strâns legat de schimbările structurilor 
politice a fost faptul că o parte din popu-
laţie, în creştere, a devenit capabilă să-şi 
exercite drepturile fundamentale umane, 
libertatea de exprimare, libertatea de aso-
ciere şi dreptul de a participa la procesul 
elaborării deciziilor. Discriminarea bazată 
pe criterii variate precum sexul, rasa, afi-
lierea religioasă este treptat eliminată. 

Mulţi autori au descris valurile de de-
mocratizare care au avut loc în a doua 
jumătate a secolului 206. Al treilea val a 
fost în Europa de Sud, America Latină şi 
Asia în anii 1970 şi 1980; al patrulea este 
cel pe care noi tocmai l-am arătat, cel în 
urma colapsului regimurilor7 comuniste-
sovietice şi din Europa Orientală. 

Desigur, drumul specific al istoriei di-
feră de la ţară la ţară. Cum am observat 
mai înainte, progresul spre democraţie 
poate să ajungă într-un impas sau poate 
să-şi schimbe direcţia. Dar chiar o schim-
bare cutremurătoare, precum creşterea 
puterii lui Hitler, care a dus la uciderea 
multor milioane de oameni şi la un cata-
clism de proporţii incomensurabile, pare 
să fi fost – la scară istorică – o diversiune 

                                                      
6  Aş vrea să scot în evidenţă puţin din 

această literatură bogată: Haggard şi 
Kaufman (2005), Huntington (1991), O 
Donnel, Schmitter şi Whitehead (1988) şi 
Przeworski (1991). 

7  Vezi, de exemplu, Offe (1996) şi Mc Faul 
(2002). 

de scurtă durată de la calea principală, 
căci direcţia principală câştigă în cele din 
urmă. 

Prin prisma tematicii noastre, noi tre-
buie să cercetăm atent ascensiunea parti-
dului Comunist la putere. Aceasta este 
complicat împletită cu cealaltă descriere 
tocmai discutată, şi anume, că în ţările 
unde au venit comuniştii la putere ei au 
deraiat sistemul economic de la drumul 
principal şi au impus societăţii programul 
lor socialist. Această impunere a fost po-
sibilă prin acapararea puterii politice şi 
crearea dictaturii totalitare. 

În ultimii cincisprezece ani, regiunea 
Europei Centrale şi de Răsărit a reuşit să 
iasă din fundătura sferei politice şi să se 
aşeze din nou pe direcţia principală, si-
milar mişcării din sfera economiei. Deşi 
s-au purtat multe discuţii cu privire la 
forţa ordinii democratice dominante şi la 
măsura în care ea satisface diversele exi-
genţe, pentru scopurile analizei noastre ar 
fi suficient să se aplice criteriile minime 
ale democraţiei. Un minim democratic 
este îndeplinit dacă guvernul unei ţări 
ajunge la putere în urma unei competiţii 
pentru voturile cetăţenilor şi poate fi 
schimbat din oficiu în cadrul unui proces 
civilizat8 fără lovitură de palat, o lovitură 

                                                      
8  Schumpeter (1942) a introdus acest crite-

riu, care aşează în domeniul filozofiei po-
litice procedura de a ajunge şi de a pierde 
puterea. Corespunzător interpretării lui 
Schumpeter, în studiul meu (1998) despre 
schimbarea regimului post-socialist eu am 
relevat înlocuirea guvernului bazat pe ale-
geri parlamentare ca un test bine aplicabil 
în practică. În cartea sa, Susan Rose-
Ackerman (2005) a botezat cu competenţă 
abordarea procedurală ca aşa-numita inter-
pretare minimalistă a democraţiei. Despre 
interpretarea democraţiei vezi şi Dahl (1971) 
şi, suplimentar, Schmitter şi Karl (1991). 
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militară, asasinate sau revoluţie. Alegerile 
ce au loc pe baza unei competiţii politice 
odată cu garantarea celorlalte drepturi ci-
vile creează proceduri şi mecanisme pen-
tru ca guvernanţii să fie schimbaţi iar 
conducerea să fie transferată altora. 
Acestea asigură eliminarea regulei tirani-
ei. Oricum, este adevărat că, în afară de 
aceste criterii minime, ar putea să se 
ceară îndeplinirea unor criterii suplimen-
tare diverse legate de înflorirea unei de-
mocraţii consolidate. Să nu uităm totuşi 
că pentru o persoană care a fost eliberată 
recent de jugul tiraniei chiar minimum de 
democraţie înseamnă un lucru mare. În 
cercetarea întreprinsă noi am utilizat ur-
mătorul test: procesul creşterii puterii 
semnifică un minim democratic dacă gu-
vernele care au câştigat în urma alegerilor 
care au avut loc după 1989 au fost înlo-
cuite de cel puţin două ori. Regiunea Eu-
ropei Centrale şi de Est a trecut uşor pra-
gul numeric stabilit de test: în fiecare din 
cele opt ţări au fost cel puţin trei aseme-
nea alegeri când guvernanţii aleşi au fost 
înlocuiţi printr-un proces civilizat de ale-
geri care a avut ca rezultat venirea la pu-
tere a unui guvern nou şi ales democratic. 
Aşa cum ilustrează Tabelul4, 30 din cele 
38 alegeri care au încheiat competiţiile 
partidelor politice au avut ca urmare înlo-
cuirea puterii politice, partid sau alianţă, 
care a existat înainte. 

Cele două categorii de schimbări isto-
rice discutate sunt de departe interconec-
tate asimetric. Apariţia sistemului eco-
nomic capitalist nu garantează automat 
apariţia unei democraţii; au fost şi există 
ţări al căror sistem economic este capita-
list dar a căror structură politică nu înde-
plineşte exigenţele minime pentru o de-
mocraţie. Într-adevăr, sistemul economic 
capitalist poate fi compatibil cu regimuri 
parţial sau chiar total dictatoriale. Dar 

această independenţă nu ţine sub control 
cealaltă direcţie: democraţia poate deveni 
o formă permanentă de guvernare politică 
numai unde economia funcţionează în 
sistem capitalist. Nu există democraţie 
fără capitalism9. 

Ne aflăm acum în situaţia de a recu-
noaşte următorul fapt istoric lipsit de va-
loare: noua structură politică a Europei 
Centrale şi de Est reflectă direcţia progre-
sului istoric din ultimele două milenii. 
Dacă aceasta trebuie să fie o laudă şi dacă 
da, de ce – este o problemă la care noi 
vom reveni mai târziu. 

Ideea că schimbările politice şi eco-
nomice pe mare scară au certe direcţii 
principale este recunoscută de unele şcoli 
de istorie şi de alte ştiinţe sociale şi ne-
gată de altele. Am încercat să mă distan-
ţez de versiunile rigide şi unilaterale ale 
acestei idei; eu nu văd nici o dovadă că 
are loc un fel de mişcare simplă lineară şi 
de multe ori unidirecţională. Mi-am ex-
plicat asta că, privind deopotrivă sfera 
economică şi cea politică, se poate con-
stata că există stagnare şi mişcare înapoi, 
ca şi coexistenţă permanentă a diverse 
sisteme economice şi politice10. Dar 

                                                      
9  Referitor la legătura dintre democraţie şi 

capitalism, s-au dezvoltat în timp unele 
puncte de vedere puternic conflictuale. 
Pentru mine, argumentul cel mai convin-
gător este acela că pentru democraţie ca-
pitalismul este o condiţie necesară dar nu 
suficientă. Printre personalităţile clasice 
care au studiat această temă, Hayek (1944) 
era de acord cu această afirmaţie în timp ce 
Schumpeter (1942) gândea că democraţia 
ar putea să se dezvolte fără capitalism. Cu 
privire la această relaţie vezi şi 
Rueschemeyer, Stephens şi Stephens 
(1992) şi Usher (1981). 

10  Vreau să repet că ideile mele despre direc-
ţiile principale se referă strict la “civilizaţia 
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această recunoaştere nu subminează una 
din principalele idei ale acestui studiu, 
aceea că este posibil să se observe direc-
ţia principală a schimbărilor în lume atât 
în instituţiile economice, cât şi în cele po-
litice. Transformarea care a avut loc după 
colapsul regimurilor sovietice şi din Eu-
ropa de Est oferă elemente suplimentare 
în dezbaterea despre direcţiile principale. 

2.3. �ase caracteristici 

Ca punct de plecare pentru următoarea 
analiză, aş vrea să rezum cele şase carac-
teristici cele mai importante ale transfor-
mării care a avut loc în regiunea centrală 
şi de răsărit a Europei în ultimii cinci-
sprezece ani. 
*1 şi 2. Schimbările urmează direcţiile 

principale ale dezvoltării civilizaţiei 
Occidentale: sfera economică în direc-
ţia sistemului economic capitalist şi do-
meniul politic în direcţia democraţiei. 

*3. Există o transformare completă, para-
lelă în toate domeniile: în economie, 
în structura politică, în lumea ideolo-
giei politice, în sistemul legal şi în 
stratificarea societăţii. 

*4. Transformarea a fost non-violentă. 
*5. Procesul de transformare a avut loc în 

condiţii paşnice. El nu a fost precedat 
de război. Schimbările nu au fost im-
puse societăţii în urma vreunui ocupa-
ţii militare străine. 

*6. Transformarea a avut loc cu o viteză 
incredibilă, într-o perioadă de la 10 
până la 15 ani. 
Aceasta nu a fost prima “mare trans-

                                                                     
Occidentală”. Eu nu fac nici o încercare să 
aplic acest concept în mod mecanic la alte 
civilizaţii. Asemenea analiză depăşeşte ca-
drul acestui studiu. 

formare” din istoria lumii, pentru a îm-
prumuta o expresie de la Karl Polányi11. 
Şi el a pus accent pe faptul pe care noi îl 
cunoaştem deja din studiul istoriei mondi-
ale, că alte mari transformări au avut loc 
în diverse perioade şi în diferite regiuni 
ale lumii, transformări care au adus un tip 
de formaţie în locul altuia. Din cele şase 
caracteristici listate de noi, trei sau patru 
se găsesc tot atât de bine şi în alte procese 
de transformare. Dar prezenţa tuturor 

acestor şase caracteristici împreună este 

unică în istoria lumii. 

Permiteţi-mi să prezint această con-
cluzie în avans. O voi susţine prin compa-
raţii istorice doveditoare. 

2.4. Comparaţii istorice 

Voi compara cinci feluri de mari 

transformări tipice care s-au petrecut în 
Europa Centrală şi de Răsărit. Este evi-
dent că făcând aceste comparaţii nu ne-
am propus să epuizăm toate posibilităţile 
de comparaţie; unele din cauzele intere-
sante şi importante au fost lăsate deoparte 
(de exemplu, schimbările ce au avut loc 
în Rusia în ultimii cincisprezece ani, 
transformarea dictaturilor din Europa de 
Sud în democraţie sau un nou exemplu 
însemnat: schimbările ce au loc în Irak 
după căderea regimului lui Sadam Hussein). 
Indiferent de acestea, cele cinci cazuri de 
transformare alese acum de noi prezintă 
lecţii substanţiale de reţinut. Nu este uşor 
să urmăreşti ritmul acestor comparaţii. 
Pentru a uşura înţelegerea lor, Tabelul 5 
prezintă o privire globală comparativă 
asupra structurii logice a comparaţiilor.  

                                                      
11  Acesta este titlul celei mai cunoscute lu-

crări a lui Polányi, The Great Transfor-
mation (1962). 
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A. În primul rând să examinăm 
transformarea pe care o evaluăm prin 
compararea cu mişcarea precedentă care a 
dus la o direcţie opusă: distrugerea siste-
mului capitalist şi crearea sistemului so-
cialist. Pentru conciziune îmi voi restrân-
ge cercetarea exclusiv la istoria sovietică. 
Există o similaritate cu caracteristica nr.3: 
schimbări paralele au transformat toate 
sferele societăţii. Este incredibilă simila-
ritatea cu caracteristica nr.6, viteza la care 
au avut loc schimbările. Partidul Comu-
nist a pus mâna pe putere în 1917. “Ma-
rea transformare” era terminată spre sfâr-
şitul anului 1932 prin colectivizarea agri-
culturii, când proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producţie era esenţialmen-
te eliminată. Numai cincisprezece ani au 
fost necesari pentru a pune ceva în loc 
pentru crearea a ceea ce noi numim 
socialismul clasic

12.  
Există diferenţe izbitoare faţă de ca-

racteristicile nr. 1, nr. 2 şi nr. 4. La sfâr-
şitul Primului Război Mondial, Rusia 
urma aproape să se angajeze pe drumul 
spre stabilirea unei democraţii parlamen-
tare de tip Occidental. O revoluţie sânge-
roasă a răsturnat autoritatea politică in-
staurată mai devreme, ţarul şi familia lui 
au fost executaţi şi elita vechiului regim a 
fost fie ucisă, fie exilată în lagăre de 
muncă forţată. Violenţa şi teroarea au im-
pus noua ordine politică şi socială în so-

                                                      
12  După cum este privită caracteristica nr.5, 

în Uniunea Sovietică transformarea revo-
luţionară nu a avut loc la ordinele unor 
ocupanţi străini, ci ea a fost dictată de 
structura puterii politice interne. A fost o 
situaţie diferită în Europa Răsăriteană unde 
voinţa conducerii politice sovietice s-a do-
vedit a fi autoritatea finală. Nimeni nu a 
putut refuza să asculte ordinele ei datorită 
prezenţei forţelor militare de ocupaţie so-
vietice. 

cietate. Este o întoarcere de 180 de grade 
faţă de revoluţia de catifea din 1989-1990 
şi de natura non-violentă a transformării 
noastre actuale. 

În continuarea discuţiei mele voi pune 
accent numai pe transformările care pri-
vesc caracteristica nr.1, legându-le cu 
acelea care au avut loc în Europa Centrală 
şi de Est, cu alte cuvinte pe acele schim-
bări din economie care indică direcţia 
principală (sau cel puţin nu se depărtează 
de direcţia principală) a schimbărilor din 
sfera economică. 
 

B. Caracteristica nr.4, natura non-vio-
lentă a transformării nu poate fi conside-
rată a fi auto-evidentă. Este necesar să o 
ilustrăm prin două exemple istorice. 

După primul război mondial, comu-
niştii sub conducerea lui Bela Kun au pus 
mâna pe putere şi au proclamat Republica 
Sovietică Ungară. Câteva luni mai târziu, 
sub conducerea Amiralului Miklos Harthy, 
care a devenit mai târziu Guvernator 
(adică, şeful statului), legea comunistă a 
fost anulată şi fosta ordine capitalistă 
restaurată. Teroarea Roşie a fost înlocuită 
cu Teroarea Albă în timpul primelor luni. 
Linşaj, spânzurări şi condamnări la închi-
soare au însoţit tranziţia şi a fost nevoie 
de câţiva ani până când un anumit gen de 
consolidare politică a fost atins. 

Un al doilea exemplu este cel din 
Chile. Aici, Allende şi guvernul lui au 
pornit pe un drum care, prezumtiv, putea 
să ducă la formarea sistemului socialist. 
Dar înainte de a fi acesta împlinit, a fost 
distrus printr-o lovitură condusă de 
Generalul Pinochet în 1973. O campanie 
vindicativă, represalii extra-juridice, cri-
me politice şi torturi au reprezentat marca 
restaurării sistemului economic pre-
Allende. Numai după multă suferinţă şi 
după mulţi ani au putut să se dezvolte 
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instituţii democratice. 
Să comparăm aceste două episoade 

istorice cu ceea ce tocmai a avut loc în 
Europa Centrală şi de Est. În cele opt ţări 
care sunt subiect al acestui studiu, politi-
cienii vechiului regim nu au fost nici exe-
cutaţi, nici închişi şi n-a fost nici o cam-
panie de răzbunare împotriva lor. În unele 
din aceste ţări, pentru pregătirea unei noi 
constituţii s-au purtat discuţii civilizate 
între liderii fostului partid conducător şi 
liderii noii opoziţii care erau gata să obţi-
nă puterea politică. Schimbarea puterii 
politice a avut loc fără vărsare de sânge şi 
fără haos la nivelurile cele mai înalte ale 
puterii. 

Ca şi în alte cazuri ale noastre, ţinta 
mea a fost să prezint pur şi simplu fapte-
le: aprecierea valorii lor va fi oferită mai 
târziu. 
 

C. Eliminarea sistemului socialist con-
tinuă să aibă loc la sudul şi estul celor opt 
ţări alese. Ar fi potrivit, în logica analizei 
mele, să iau toate procesele de transfor-
mare unul câte unul şi să fac comparaţii. 
Din lipsă de timp, voi compara totuşi 
schimbările care au loc în regiunea 
Europei Centrale şi de Răsărit cu acelea 
ale unei singure ţări, China. Desigur, 
numai viitorul ne va arăta cât de departe 
va duce tendinţa dezvoltării economice 
capitaliste în China şi cât de solidă va fi. 

În cazul caracteristicii nr.1 – şi aceasta 
este de importanţă capitală – transformă-
rile din China şi din Europa Centrală şi de 
Est sunt identice: ambele indică princi-
pala direcţie istorică, spre sistemul eco-
nomic capitalist. 

Cea mai importantă diferenţă, de 
altfel, poate fi văzută în cazul caracteris-
ticii nr.2. În ceea ce priveşte structura po-
litică, dezvoltarea Ţărilor Central şi Est 
Europene arată, de asemenea, direcţia 

principală a civilizaţiei Occidentale: se 
depărtează de sistemul precedent şi se în-
dreaptă spre democraţie şi respectarea 
drepturilor omului. Total opus, în China, 
puterea de monopol a Partidului Comu-
nist a rămas intactă, ducând la represiune 
şi încălcarea drepturilor omului. Deşi 
schimbări substanţiale continuă virtual să 
aibă loc în fiecare sferă a societăţii, nu se 
poate totuşi vorbi despre paralelismul 
menţionat la caracteristica nr.3. 

De asemenea, este izbitoare deosebi-
rea dintre drumul Chinei şi caracteristica 
nr.4, referitoare la problema non violen-
ţei. Nu se poate vorbi de o revoluţie de 
catifea. Până la moartea fostului tiran 
Mao-Zedong, conducătorul a lovit pe cei 
din preajma sa cu un pumn de fier. Când 
cererile studenţilor din Beijing au mers 
prea departe faţă de ceea ce dictau condu-
cătorii, protestele lor au fost oprite cu 
forţa militară. Acei ce aveau vederi ce 
displăceau partidului erau aruncaţi în în-
chisori. 

Faţă de caracteristica nr.5 nu există 
nici o diferenţă substanţială între cazuri: 
ca şi în ECE, schimbările din China nu 
sunt impuse printr-o intervenţie militară 
externă. Orice schimbare care a avut loc a 
fost impusă de forţa internă. 

Diferenţa este substanţială în cazul ca-
racteristicii nr.6: ritmul schimbărilor in-
stituţionale a fost în China mult mai lent 
decât în ECE. 
 

D. În final, mă voi referi la transfor-
marea Germaniei de Vest în perioada ur-
mătoare celui de-al doilea Război Mondi-
al. Încep cu caracteristicile nr.1 şi nr.2. În 
timpul puterii naziste, sistemul economic 
capitalist a continuat să funcţioneze în 
esenţa sa, dar structura politică a deviat în 
mod fatal de la direcţia principală. 
Referindu-ne la caracteristica nr.3, nu a 
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fost nevoie de o transformare completă ci 
numai de una parţială. Cele mai impor-
tante deosebiri pot fi găsite în cazul 
caracteristicilor nr.4 şi nr.5. Aceasta nu a 
putut fi evident o transformare fără vio-
lenţă. În primul rând, puterea nazistă a 
trebuit să fie distrusă într-un război care a 
cerut sacrificii serioase şi a urmat pedep-
sirea celor ce au făptuit crime de război şi 
crime împotriva umanităţii. Puterile Ali-
ate au ţinut ţara sub ocupaţie o perioadă 
lungă de timp. Crearea instituţiilor demo-
cratice fundamentale a fost impusă din 
afară, prin prevederea din Tratatul de 
pace privind prezenţa militară a trupelor 
Aliaţilor. Aceasta a reprezentat punctul 
de pornire al reformelor iniţiate de forţele 
interne. Cu privire la caracteristica nr.6, 
viteza, măsurată la scară istorică, demo-
cratizarea a fost foarte rapidă. 
 

E. Ajungând la sfârşitul acestor com-
paraţii, e timpul să ne întoarcem la su-
biectul cu care am început: procesul, pe 
durată de secole, care a condus la forma-
rea iniţială a sistemului economic capita-
list şi a democraţiei. De fapt, unele ca-
racteristici ale acestor transformări majo-
re corespund unor caracteristici ale 
transformării actuale (comparaţie mică) 
care are loc în regiunea Europei Centrale 
şi de Est. Prin definiţie, caracteristicile 
nr.1 şi nr.2 sunt aceleaşi, deoarece carac-
terizarea de direcţie principală a fost ex-
trasă din transformările istorice majore. 
Cât priveşte caracteristica nr.3, dacă pri-
vim totalitatea schimbărilor, este clar că 
transformarea economică şi cea politică 
au afectat toate sferele activităţii sociale. 
Totuşi, dacă luăm în considerare aceste 
dezvoltări, nu în termeni de secole, ci 
într-o perioadă de timp mult mai scurtă, 
nu putem să nu vorbim despre paralelis-
mul strâns care este observabil în ultimii 

zece, cincisprezece ani în regiunea Euro-
pei Centrale şi de Est. Într-o perioadă 
care variază pe ţări şi cu decalaje în timp, 
evenimentele au accelerat schimbările în 
sfera politică, în lumea religioasă – inte-
lectuală – ideologică, în economie. În 
privinţa caracteristicilor nr.4 şi nr.5, exis-
tă diferenţe pe ţări şi perioade în ceea ce 
priveşte modul paşnic, lipsit de violenţă 
al schimbărilor şi modul în care schimbă-
rile au fost accelerate prin vărsare de sân-
ge, revoluţie, război şi cucerire de către 
ţări străine. Unele şcoli de istorie susţin 
că Epoca Modernă a început cu descope-
rirea (însemnând: cucerirea) Americii, în 
timp ce alte şcoli o plasează la izbucnirea 
Revoluţiei franceze din 1789 când s-a 
transformat într-un regim de teroare. 

Cea mai mare deosebire poate fi ob-
servată, desigur, în privinţa caracteristicii 
nr.6, viteza schimbării. I-au luat secole 
capitalismului pentru a deveni sistem 
economic dominant în întreaga ţară. Un 
proces de durată seculară a fost necesar 
pentru realizarea democraţiei parlamenta-
re. În schimb, toate acestea au fost reali-
zate acum cu o viteză incredibilă în regi-
unea Europei Centrale şi de Răsărit. 

Din perspectiva istoriei de lungă du-
rată, transformarea regiunii central şi est 
europene a fost într-adevăr extrem de ra-
pidă. Dar este important să amintim că au 
fost politicieni şi economişti experţi care 
au îndemnat la schimbări mai rapide. Ţă-
rile au fost încurajate să se concureze 
unele cu altele. Ca într-o întrecere, şan-
sele de izbândă erau evaluate: cine va fi-
naliza primul privatizarea? Vor fi cehii, 
ungurii, polonezii cei care vor trece pri-
mii linia finală după anul al şaselea sau al 
nouălea? Dacă analizăm aceste eveni-
mente dintr-o perspectivă istorică, putem 
să înţelegem natura bizară a unei aseme-
nea întreceri. 
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De asemenea, o parte a populaţiei a 
privit întrecerea cu suspiciune. Într-un 
proiect de cercetare internaţională urmă-
rind să măsoare ierarhizarea valorilor de 
către indivizi, cetăţenii din unele ţări din 
Centrul şi Estul Europei au fost întrebaţi 
ce preferă: reorganizarea socială a socie-
tăţii prin acţiune revoluţionară majoră sau 
ameliorarea treptată a societăţii prin re-
forme. Şaptezeci şi cinci de procente din 
cehi, optzeci şi două de procente din slo-
veni şi şaizeci şi şapte de procente din li-
tuanieni au optat pentru ultima variantă 
(vezi Halman, 2001, p.170). 

2.5. Factorii de accelerare în 
procesul de transformare  

Analiza comparativă a celor şase ca-
racteristici ar merita un studiu separat. 
Aici voi discuta numai despre una dintre 
ele – a şasea. Observând că transformarea 
treptată din ultimii 10-15 ani a fost ex-
cepţional de rapidă, ne-am pus întrebarea: 
ce a făcut posibilă această viteză mare? 
 

1. Prima noastră încercare ar fi proba-
bil aceea de a oferi un răspuns simplu: 
este mai uşor să faci ceva a doua oară de-
cât să-l creezi prima dată. Am putea să 
constatăm aceasta din experienţele bine 
cunoscute privind creşterea economică. 
Reconstruirea economiilor distruse a fost 
un proces mai rapid decât construirea 
celor iniţiale. 

Argumentul “restaurării” rezistă, ori-
cum, numai parţial. 

Să pornim de la cunoaştere şi experi-
enţă. Chiar acei indivizi care în tinereţea 
lor au câştigat o anumită experienţă în 
sfera politică şi economică înainte de ve-
nirea comuniştilor la putere erau aproape 
de vârsta de pensionare când a început 

transformarea: majoritatea dintre ei care 
fuseseră activi în era pre-socialistă se în-
dreptau spre pensionare sau erau pensio-
naţi. Acest tip de cunoaştere nu este 
transmisibilă genetic şi nu există multe 
familii unde cunoştinţele economice, de 
afaceri sau politice acumulate în perioada 
pre-socialistă să fi fost transmise de către 
părinţi urmaşilor lor. În capetele şi în 
gândirea indivizilor nu exista un aseme-
nea lucru precum restaurarea vechilor 
cunoştinţe ci, mai de grabă, câştigarea de 
noi cunoştinţe.  

Totuşi, putem găsi şi multe contra-
exemple. Există multe familii din perioa-
da socialistă care au păstrat vechile tradi-
ţii şi le-au transmis generaţiilor mai tine-
re. Nu este nemaiîntâlnit faptul că nepoţii 
au continuat într-un fel sau altul afacerea 
bunicilor lor. Sistemul socialist a distrus 
instituţiile sociale, economice şi politice 
care au funcţionat în perioada anterioară. 
Ele nu au reînviat instantaneu. Cu toate 
acestea, contraexemple ar mai putea fi 
arătate. 

Toate acestea ar putea fi exprimate 
astfel: deşi transformarea a fost accelerată 
de faptul că, din unele puncte de vedere, a 
fost posibil să se revină la tradiţiile com-
portamentele şi instituţiile dezvoltate an-
terior cu scopul de a fi utilizate ca puncte 
de pornire, totuşi această reîntoarcere nu 
a fost deloc factorul cel mai puternic de 
accelerare a transformării. 
 

2. O proporţie semnificativă de indi-
vizi tind să se ocupe instinctiv de propri-
ile lor afaceri şi au un spirit de 
antreprenoriat. Multitudinea de restricţii 
impuse de societatea medievală a redus 
amplificarea acestei strădanii spontane şi 
aceste bariere au fost eliminate doar gra-
dat şi lent. Relaxarea şi desfiinţarea res-
tricţiilor ordinii feudale, expansiunea 
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proprietăţii private şi coordonarea de că-
tre piaţă sunt procese care se împletesc. 
Sistemul economic socialist a încorporat 
în sistem chiar mai multe restricţii parali-
zante decât acelea ale predecesorilor lui: 
el a subminat realmente înclinaţia către 
iniţiativă şi antreprenoriat. În perioada de 
transformare post-socialistă prohibiţiile 
birocratice instituite de administraţia eco-
nomică centralizată socialistă nu au fost 
înlăturate lent şi gradat, ci eliminate cu o 
viteză ameţitoare. Din această cauză, spi-
ritul de antreprenoriat spontan, această 
forţă diriguitoare a capitalismului, a ex-
plodat literalmente pe scena economică.  
 

3. Nu a existat nici o rezistenţă la 
transformare. Când capitalismul şi demo-
craţia parlamentară s-au extins lent şi 
treptat la începuturi, au existat diverse 
straturi, grupuri şi clase ale societăţii care 
au luptat împotriva lor. Noua ordine a 
câştigat în lupta împotriva beneficiarilor 
vechiului regim. După victoriile noii or-
dini, adepţii vechii ordini s-au angajat 
într-o rezistenţă politică, ideologică şi în 
unele cazuri armată împotriva ei. 

Timpul de acum este diferit. Şase ani 
după ce Gorbaciov a început reformele 
sale, în perioada dărâmării Zidului 
Berlinului, conducătorii ordinii comuniste 
din Europa Centrală şi de Est depuseseră 
deja armele. Nu au existat mişcări care să 
incite împotriva noii ordini, opozanţii nu 
au recurs la arme, nu au existat lupte de 
gherilă sau terorişti. Majoritatea mem-
brilor gărzii vechi şi-au pierdut iluziile 
privind vechile lor idealuri. Unii, cu re-
surse mai mari, şi-au schimbat poziţia, au 
încercat să devină oameni de afaceri, – 
mulţi cu succes –, chiar jucători activi pe 
arena politică democratică. Alţii s-au re-
tras plictisiţi. 
 

4. Cea mai semnificativă explicaţie 
pentru rapiditatea transformării poate fi 
găsită în efectele lumii externe din jurul 
Ţărilor Central şi Est Europene. Expresia 
lume externă este folosită în cel mai larg 
sens posibil pentru a se face referire la 
diversele influenţe şi circumstanţe din 
afară. 

Unul din efecte a fost adoptarea 
exemplelor străine. De la formele funcţi-
onale ale managementului corporatist şi 
sistemului bancar la instituţii politice, de 
la programe media la reclame, de la orga-
nizarea activităţilor educaţionale la fi-
nanţarea artelor şi ştiinţelor, greu era de 
găsit un domeniu de activitate socială în 
care să nu fi fost folosite exemple din 
străinătate. 

Există canale numeroase prin care 
aceste exemple şi-au găsit drumul către 
populaţiile Europei Centrale şi de Răsărit. 
Oamenii au devenit conştienţi de ele în 
timpul excursiilor lor peste graniţă, unii 
înainte de 1990, mai mulţi după ce au 
avut loc schimbările. Ei au citit despre 
ele, sau le-au urmărit în filme. Cunoaşte-
rea experienţei străine s-a făcut prin 
şcoală, la universităţi, în seminarii speci-
ale. Consultanţii străini au recomandat 
adoptarea lor. 

Eu nu pretind că adoptarea modelelor 
străine este o treabă uşoară. Nu este des-
tul să observi cum Parlamentul Britanic 
sau o bancă din Zurich lucrează şi să 
speri că se va întâmpla în acelaşi fel şi în 
Parlamentele din Ungaria sau Estonia, în 
băncile din Cehia sau Polonia. Este destul 
de uşor să recunoşti modelul, dar este o 
treabă mult mai dificilă să înveţi cum să-l 
foloseşti şi să-l adaptezi la condiţiile lo-
cale. Dacă învăţatul nu ar fi un proces 
greu şi contradictoriu, atunci crearea nu-
cleului transformării nu ar fi luat cinci-
sprezece ani pentru a fi îndeplinită şi noi 
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nu am fi fost nevoiţi să depunem o muncă 
împovărătoare suplimentară pentru a 
aplica modelul mai eficient. 

De asemenea, investitorii străini au 
exercitat o influenţă extraordinară. Nu 
numai că ei au adus capital – în plus faţă 
de know-how tehnic –, dar ei au adus şi 
cunoştinţe despre cum se conduce o com-
panie, ca şi despre ce fel de sistem juridic 
şi de norme comportamentale este nevoie 
pentru funcţionarea economiei capitaliste. 

Cele opt ţări examinate au aderat la 
organizaţii internaţionale importante – 
sub conducere Occidentală – precum 
NATO, OECD şi WTO şi relaţiile lor au 
devenit mai active cu Banca Mondială şi 
FMI. Aderarea lor continuă ca membre la 
unele organizaţii internaţionale a culmi-
nat cu accesul lor la Uniunea Europeană. 
Ceea ce în limbajul de la Bruxelles este 
botezat proces de armonizare nu are loc 
numai în domeniul juridic. În toate pri-
vinţele Europa Centrală şi de Răsărit a în-
cercat să asimileze exemple Occidentale. 
Această acomodare a fost obligatorie şi 
condusă în primul rând de forţele interne. 
Totuşi, de obicei nu se neagă că un anu-
mit nivel de presiune politică externă a 
existat. Caracteristica nr.5 este relevantă, 
în nici o ţară nu a fost vreo ocupaţie mi-
litară străină. Nici o ţară străină, nici chiar 
marile puteri nu au împins ţările mici din 
Europa Centrală şi de Răsărit. Oricum, 
condiţionalitate a existat. Practica a înce-
put cu organizaţii financiare cu baza în 
Washington şi a fost adoptată de Uniunea 
Europeană în cadrul căreia disponibilita-
tea de fonduri pentru împrumuturi şi 
granturi, expansiunea relaţiilor existente 
şi garantarea de drepturi suplimentare di-
verse erau legate tot mai mult de satisfa-
cerea unor precondiţii. Este adevărat, to-
tuşi, că aceste precondiţii erau în general 
formulate astfel încât să servească intere-

selor ţărilor individuale avute în vedere. 
În plus, multe schimbări le-au fost impuse 
prin presiuni externe sau, cel puţin, aceste 
presiuni au contribuit la efectuarea mai 
rapidă a schimbărilor.  

Proximitatea geografică de lumea 
Occidentală trebuie să fi contribuit la in-
tensitatea presiunilor externe. Cele mai 
rapide tranziţii dintre marile tranziţii re-
cente au avut loc precis în acele ţări care 
erau situate direct la graniţa cu ţările eu-
ropene dezvoltate. 
 

5. Disponibilitatea de tehnologie mo-
dernă a fost un factor important de acce-
lerare a procesului. În acest context noi 
nu ne referim la vreo anumită situaţie 
specială de care s-a bucurat regiunea Eu-
ropei Centrale şi de Est. Ritmul transfor-
mării europene a fost mai rapid în parte 
pentru că în zilele noastre orice lucru se 
schimbă într-un ritm mai rapid. Am în 
vedere, de exemplu, viteza de transport şi 
cea de comunicaţii la sfârşitul Evului 
Mediu şi la începutul Erei Moderne şi le 
compar cu posibilităţile de care dispunem 
noi astăzi. Computerele, internetul, poşta 
electronică şi telefoanele mobile – pentru 
a menţiona numai patru – accelerează ex-
ponenţial primirea informaţiei externe 
pentru cei ce doresc să întreacă exemplele 
din afară. Această nouă tehnologie a con-
tribuit la accelerarea ritmului publicării şi 
răspândirii noilor norme şi regulamente. 

Chiar dacă a existat un decalaj incre-
dibil în dispersarea high-tech în regiune 
înainte de tranziţie, viteza ei de dezvolta-
re a fost vizibil accelerată. Este adevărat 
că răspândirea computerelor şi folosirea 
internetului sunt încă relativ scăzute13. Un 
lucru care pare a fi sigur, totuşi, este acela 

                                                      
13  TV şi telefoanele celulare sunt excepţia, 

ambele fiind folosite pe scară largă. 
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că informaţia ajunge la cei ce iau decizii 
şi la cei ce creează opinia publică foarte 
rapid şi mass-media este capabilă să o 
răspândească la milioane de oameni. 

2.6. Prima apreciere: o poveste de 
succes incomparabilă 

Sunt convins că ceea ce a avut loc în 
Europa Centrală şi de Răsărit în ultimul 
deceniu şi jumătate este o poveste de suc-
ces incomparabilă în istorie. Eu cred 
aceasta în ciuda faptului că sunt deplin 
conştient de mâhnirea şi dezamăgirea cu 
care a fost asociată – problemă la care mă 
voi referi în a doua jumătate a studiului. 
Pentru a fi puţin mai precis, iată evalua-
rea pe care o fac eu: în ciuda problemelor 
serioase şi a anomaliilor – apreciind situ-
aţia din perspectiva marilor schimbări is-
torice –, ceea ce a avut loc în această 
parte a lumii este o poveste de succes. 

Convingerea mea se bazează pe o ordo-
nare particulară a valorilor. Alţii, care-şi 
bazează judecăţile lor pe o ordonare diferi-
tă a valorilor pot să nu fie de acord cu mine. 

Pe o scară de valori, eu acord locul de 
frunte democraţiei şi drepturilor omului. 
Poate fac asta deoarece – alături de mulţi 
din contemporanii mei din Europa Cen-
trală şi de Răsărit – am trăit în diferite 
forme de tiranie în care am cunoscut pri-
varea totală de drepturi civile sau reduce-
rea umilitoare a drepturilor omului şi în 
care am fost supus unei discriminări bru-
tale pe diverse criterii. Aceasta este ceea 
ce mă determină să simt o puternică aver-
siune faţă de argumentele performanţelor 
Chinei în comparaţie cu regiunea Europei 
Centrale şi de Est, care pun un accent 
părtinitor şi unilateral pe creşterea ei eco-
nomică mult mai înaltă. Este adevărat că 
rata de creştere în regiunea Europei Cen-

trale şi de Est este mai joasă decât cea a 
Chinei, deşi ea este respectabilă şi, cum 
am mai subliniat, ritmul este deja mai ra-
pid decât în ultimul deceniu al regimului 
anterior. Sunt gata să renunţ la rata de 
creştere, decât să accept alergarea şi saltul 
Chinei, atâta timp cât ea se cuplează cu 
respectarea democraţiei şi drepturilor 
omului! Eu recunosc că există oameni 
care nu văd lumea astfel şi care cred că 
este important să renunţe la democraţie 
sau să o lase pe mai târziu, pentru o peri-
oadă indefinită, pentru a ajunge la o creş-
tere economică rapidă. 

De multe ori, instituţiile politice ale 
democraţiei creează obstacole ce stânje-
nesc concentrarea capacităţii statului asu-
pra promovării creşterii, ca şi asupra în-
deplinirii cu forţa a reformelor asociate 
cu convulsii mai mari. În ochii mei, 
aceste obstacole valorează mai mult prin 
avantajele privind drepturile şi libertăţile 
produse prin democraţie. Pentru Europa 
Centrală şi de Răsărit, faptul că integrarea 
cu Uniunea Europeană acţionează ca o 
forţă stabilizatoare, atât în sfera politică 
cât şi în economie, facilitează crearea 
democraţiei. 

Consider transformarea regiunii Euro-
pei Centrale şi de Răsărit o poveste de 
succes pentru că ea a stabilit sistemul 
economic capitalist într-o perioadă istori-
că scurtă, plasând astfel naţiunea noastră 
din nou pe un curs de dezvoltare ducând 
spre direcţia principală a istoriei. Aceasta 
nu pentru că eu iubesc capitalismul. El nu 
este un sistem foarte liberal. Dar eu apre-
ciez acele din caracteristicile lui valoroa-
se, care sunt indispensabile realizării va-
lorilor pe care eu le împărtăşesc. Pe ter-
men lung, avantajele economice ale ca-
pitalismului se vor manifesta şi în regiu-
nea Europei Centrale şi de Est: rate de 
creştere a productivităţii şi a consumului 
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mai înalte şi sustenabile, cum nu au fost 
în sistemul socialist, inovaţie tehnică, spi-
rit antreprenorial şi împreună cu acestea, 
în plus, un nivel în creştere de prosperi-
tate pentru societate ca întreg. Eu consi-
der că valorile creşterii economice şi 
creşterea nivelului de viaţă ajung să fie 
valori de prim rang. (Deşi, nu cu finalita-
tea şi unilateralitatea cu care le consideră 
acei gata să renunţe la democraţie pentru 
ele). Dincolo de argumentul pentru creş-
terea bunurilor materiale, există altul care 
a fost menţionat mai devreme: existenţa 
adevărată a sistemului capitalist este o 
precondiţie indispensabilă pentru o de-
mocraţie funcţională. Există acele benefi-
cii care, corespunzător ierarhizării mele 
de valoare, depăşesc dezavantajele capi-
talismului. Eu recunosc că există alţii care 
subscriu la un sistem diferit de apreciere a 
avantajelor şi dezavantajelor dintre ele. 
Şi, în final, consider transformarea re-

giunii Europei Centrale şi de Răsărit o 
poveste de succes deoarece ea a avut loc 
în mod paşnic, lipsit de violenţă. Propria 
mea experienţă de viaţă trebuie să fi pro-
dus influenţa formativă a opticii mele cu 
privire la acest aspect. Am supravieţuit 
Războiului Mondial, persecuţiilor sânge-
roase, dictaturilor dure şi mai puţin dure, 
campaniilor răzbunătoare, executării şi 
încarcerării prietenilor. A fost destul! Pen-
tru mine, faptul că vremurile acestea nu 
au fost sângeroase, că nimeni nu a fost în-
chis sau ucis a însemnat o evoluţie extra-
ordinar de benefică. Eu admit că există 
unii care văd diferit aceste schimbări. Eu 
cred că schimbările puteau să se întâmple 
mai devreme şi fostul regim înlăturat mai 
repede, chiar prin utilizarea forţei armelor. 
Sunt unii care condamnă lipsa pedepsirii 
vinovaţilor şi aşteaptă împărţirea dreptăţii. 

Faptul că influenţele externe au jucat 
un rol major în orientarea forţelor din 

spatele acestor schimbări nu modifică 
opinia mea favorabilă. Influenţele străine 
precum cunoştinţele, experienţa, cultura 
şi capitalul au intrat în Ţările Central şi 
Est Europene permiţându-le să se integre-
ze mai bine în Uniunea Europeană şi într-
o lume globalizată. Sunt conştient că unii 
oameni se simt ofensaţi de aceasta deoa-
rece sunt preocupaţi de conservarea tra-
diţiilor naţionale. Ei pot fi, de asemenea, 
îngrijoraţi de faptul că toate acestea vor 
duce neîndoielnic la limitarea suveranită-
ţii politice a statelor individuale. Eu admit 
că aici ne aflăm în faţa unui arbitraj dificil. 

Eu am încercat să dezvălui deschis şi 
fără ocolişuri ordonarea valorilor care stă 
la baza propriei mele judecăţi. Nu fac 
aceasta de dragul argumentării ei. Nu este 
loc aici pentru argumentare raţională, 
ceva în care noi economiştii încercăm 
totdeauna să ne angajăm. Există idei 
meta-raţionale, credule şi dorinţe anulate 
în spatele acestor evaluări – şi, în această 
privinţă, este inevitabil că vor fi diver-
genţe de opinii între indivizii profesând 
diferite optici asupra lumii. Chiar dacă – 
din perspectiva marilor evenimente ale 
istoriei mondiale – noi vom ajunge la un 
acord asupra a ceea ce s-a petrecut real-
mente în regiunea Central şi Est Euro-
peană, noi nu vom reuşi să ajungem la un 
consens în aprecierea rezultatelor. 

3. Din perspectiva vieţii 
cotidiene 

3.1. Probleme şi îngrijorări 

Emoţiile legate de succes şi eşec se 
întrepătrund în viaţa fiecărui individ care 
fie a participat la transformare, fie a fost 
un observator empatic al transformării 
care are loc în regiunea central est-euro-
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peană. Departe de mine de a mă angaja 
într-o campanie ieftină de propagandă a 
succesului. Noi nu ne confruntăm cu difi-
cultăţi imaginare şi nici cu acele pro-
bleme de care se lovesc o mică parte a 
populaţiei; noi suntem conştienţi de unele 
probleme foarte reale şi profund neglijate. 

La începutul noii ere, nivelul venitului 
real al majorităţii cetăţenilor din regiunea 
central-est europeană era semnificativ sub 
media celui al populaţiei din ţările mem-
bre ale Uniunii Europene, iar o proporţie 
considerabilă dintre ei avea un nivel al 
venitului la limita sărăciei. De atunci – 
lăsând de o parte cât de mult s-a schimbat 
lumea în jurul nostru – venitul real al unei 
părţi importante din populaţie a rămas 
neschimbat şi mulţi dintre cei sărăciţi au 
ajuns să se afunde, având un venit sub ni-
velul venitului lor din perioada anterioa-
ră. Şi mai există şi un număr deloc negli-
jabil de oameni al căror nivel de viaţă s-a 
deteriorat vizibil. Nu putem fi siguri că în 
fiecare caz degradarea a fost datorată 
schimbării sistemului politic, dar sigur ea 
a avut loc în perioada de după1990. 
Aceştia sunt acei indivizi care se conside-
ră victime fără echivoc ale acestei epoci. 

O restructurare dramatică a avut loc în 
sfera distribuţiei venitului şi în cea a con-
sumului. Deşi criticii sistemului socialist 
se plâng cu deplină dreptate că există încă 
un sistem de privilegii materiale, distri-
buţia venitului şi consumului se întinde 
pe un interval mai îngust. Cei zece-cinci-
sprezece ani care au trecut au fost sufici-
enţi pentru a aduce o creştere marcantă a 
nivelului inegalităţii, după cum se vede în 
Tabelele 6 şi 714. Pe de o parte, un nivel 
de izbitoare avuţie nemaicunoscut înainte 

                                                      
14  Unele analize ungureşti arată inegalităţi 

mai mari decât cele identificate în Tabelul 
6 (vezi, de exemplu, Tóth, 2004). 

a ajuns rapid vizibil, în timp ce, pe de altă 
parte, sărăcia care se manifesta mai puţin 
vizibil înainte a ajuns mult mai profundă 
şi mai vizibilă. Această situaţie este în-
grozitoare pentru simţul de justiţie al 
multor indivizi care nu fuseseră victime 
ale restructurării. 

Problemele serioase enumerate sunt 
legate de problema ocupării forţei de 
muncă. Şomajul deschis nu a fost cunos-
cut în economia socialistă; rata ocupării 
era foarte înaltă, fiecare muncitor putea să 
se simtă sigur la locul lui de muncă. Cu 
toate acestea, un dezechilibru invers a 
fost dominant. Economia socialistă a 
creat penurii cronice, inclusiv o penurie 
cronică de forţă de muncă – cel puţin în 
ţările ECE mai dezvoltate şi mai indus-
trializate. Indiferent de efectul asupra efi-
cienţei, muncitorii se bucurau de securi-
tatea locului de muncă. Această situaţie a 
ajuns la capăt. Rata angajării s-a redus 
semnificativ şi a apărut şomajul deschis. 
Ratele diferă de la ţară la ţară şi sunt ţări 
central-est europene unde procentele sunt 
mai mici decât media globală europeană 
şi sunt alte ţări unde ele sunt mai mari, 
după cum se vede în Tabelul 8. Şomajul a 
lovit societatea ca o traumă reală, cum se 
vede din Tabelul 9. 

Securitatea locului de muncă a dispă-
rut. Aceasta s-a întâmplat când viaţa în-
săşi devenea mai nesigură pe multiple 
planuri. În societăţile socialiste, aceia ca-
re au evitat activitatea politică riscantă 
aveau condiţii relativ durabile şi previzi-
bile de viaţă. Acum, pe neaşteptate, orice 
se află în mişcare şi nimic nu se cunoaşte 
dinainte. Înainte, o companie care exista 
deja exista pentru totdeauna; acum, com-
paniile se întemeiază şi dau faliment de la 
o zi la alta. Înainte, preţurile de consum 
erau stabilite pentru o perioadă lungă de 
timp; acum ele sunt într-o permanentă 
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mişcare. Cetăţeanul mediu nu poate să-şi 
dea seama de sensul ratelor dobânzii, sau 
chiar al ratelor de schimb. Deşi, de obi-
cei, se ştia că este incredibil de greu să 
obţii un apartament, o dată obţinut unul, 
fie în calitate de chiriaş sau sub chiriaş, 
era imposibil să fii evacuat. Astăzi, poţi fi 
evacuat pentru simpla neplată a chiriei. 
Pe măsură ce statul poliţist era desfiinţat, 
securitatea publică se deteriora (vezi Ta-
belul 10). Orice lucru fixat până la punc-
tul de rigiditate de către autorităţile şi bi-
rocraţia care porunceau a devenit malea-
bil, riscant şi nesigur datorită influenţei 
forţelor pieţei, concurenţei şi drepturilor 
civile care garantează o mai mare liber-
tate de mişcare. 

De asemenea, a existat corupţie în ve-
chiul regim, în principal în sensul favoru-
rilor reciproce bazate pe contacte politice 
sau personale. Deşi existau chiar inci-
dente de mituire, acestea nu erau comune 
şi, în general, aveau loc la niveluri mai 
joase ale economiei “penuriei”, la “unsul 
roţilor”. Majoritatea actelor de corupţie 
nu erau vizibile şi rămâneau în spatele 
scenei. Acum, corupţia este ubică în mili-
arde de tranzacţii în sfera politică, eco-
nomică şi culturală, în tranzacţii private 
mari şi mici şi la nivelurile cele mai înalte 
şi mai joase ale ierarhiei guvernamentale 
şi sociale. Multe cazuri de corupţie devin 
publice. Oricine este furios şi mulţi oa-
meni, adesea fără voie, ajung să fie mur-
dăriţi. Este aproape imposibil să se evite 
să se ajungă implicat în unele tranzacţii în 
care una sau alta din părţi se angajează în 
anumite tranzacţii necurate şi în care fie 
clientul, cetăţeanul, vizitatorul sau cum-
părătorul să nu încerce să mituiască sau 
să se implice într-o schemă de evaziune 
fiscală de orice fel. 

Oamenii sunt îngrijoraţi de tulburările 
pe scena politică. Mulţi văd sistemul 

pluri-partinic ca neavând precondiţii 
create pentru o competiţie politică sobră, 
ci, în schimb, ducând la o luptă pentru 
putere scăpată de sub control, bazându-se 
pe promisiuni goale şi pe fanfaronada 
continuă şi aiurelile opoziţiei împotriva 
celor care se întâmplă să fie la putere. O 
proporţie importantă a populaţiei nu are 
suficientă încredere în parlamentul lor. În 
această privinţă, diferenţa între cei 15 
membri vechi şi cei 8 noi membri ai UE 
este enormă, după cum se vede în Tabelul 
11. Politicienii sunt suspectaţi a fi impli-
caţi în corupţie, uneori pentru că ei din 
această cauză violează legea – sau cel pu-
ţin legea nescrisă a eticii – iar uneori pen-
tru că sunt calomniaţi de rivalii politici. 

Am menţionat unele din cele mai se-
rioase probleme. Deşi aş putea continua, 
cred că ar trebui să fie suficient pentru a 
demonstra că nu vorbim aici despre in-
conveniente, ci despre probleme serioase 
cu adevărat copleşitoare. 

3.2. Dispoziţia socială 

S-au făcut numeroase anchete cu pri-
vire la starea sufletească a indivizilor şi 
înclinaţia socială care predomină în Ţările 
Central şi Est Europene. Ele arată că opi-
niile sunt împărţite. Mult mai mulţi ches-
tionaţi din statele mai vechi ale UE au 
răspuns “da” la întrebarea aparent simplă 
“sunteţi satisfăcuţi de viaţa dumneavoas-
tră?” în comparaţie cu cele opt noi state 
membre, după cum se vede în Tabelul 12. 
Rata de răspunsuri negative diferă de la 
ţară la ţară, aşa cum arată Tabelul 13. La 
o aproximare medie apare că fiecare a 
treia persoană din regiune este fie nesatis-
făcută, fie foarte nesatisfăcută de viaţa ei15. 

                                                      
15  Datele din Tabelele 12 şi 13 au surse dife-

rite, bazate pe studii diferite. Este impor-
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3.3. Probleme de cunoaştere 

Intensitatea reacţiilor oamenilor la 
greutăţi sau gradul lor de amărăciune nu 
este pur şi simplu funcţie de dificultăţile 
reale asociate problemei însăşi. Când ci-
neva are un necaz mare sau observă neno-
rocirea cu empatie, foarte mult depinde 
de felul în care percepe problema şi de 
cum o tratează. Să încercăm să aruncăm o 
privire asupra unora din cele mai impor-
tante probleme de cunoaştere din punctul 
de vedere al subiectului nostru.  

Înainte de a se întâmpla ceva noi nu-
trim anumite speranţe, aşteptări. După ce 
s-a întâmplat, adesea suntem dezamăgiţi16. 
Pe măsură ce deziluzia privind socialis-
mul a început să devină dominantă, aş-
teptările au devenit mai pronunţate. A 
luat naştere speranţa că o schimbare a 
sistemului ar rezolva toate problemele, 
repede, pentru fiecare. 

Speranţe îndreptăţite s-au împletit cu 
concepţii greşite şi iluzii false. Expresii 
ca “Vest”, “piaţă”, “concurenţă” şi “de-
mocraţie” au generat imagini mitice care 
promiteau lumină fără umbră. Cuvinte de 
cumpătare erau puţine şi rare, în special 

                                                                     
tant de observat că, în ciuda celor două fe-
luri de abordare, diferenţele caracteristice 
dintre regiuni sunt destul de mici. 

16  Albert O. Hirschman (1982) a arătat că 
dezamăgirea este o parte a condiţiei 
umane. “Chiar dacă i-ai oferi omului orice 
îşi doreşte el, este acelaşi lucru, căci chiar 
în acel moment el va simţi că orice nu este 
orice” (vezi, Karamzin, 2003, p.40). 

 În special străinii din civilizaţia Occiden-
tală trăiesc o stare de permanentă instabi-
litate şi deziluzie. În cazul nostru, acest 
sentiment general a fost exacerbat în plus 
prin frustrarea, legată de aşteptările specia-
le nerealizate, care a urmat tranziţiei de la 
socialism. 

venite din gura unor persoane credibile. 
(Când adepţii vechiului regim înjurau îm-
potriva capitalismului, mai puţini şi tot 
mai puţini oameni îi ascultau). 

Primele mari speranţe au primit un duş 
rece o dată cu recesiunea gravă de 
transformare din anii nouăzeci. Oamenii 
au avut puţin timp pentru a se reface îna-
inte ca noi şi nerealiste speranţe să se 
ivească din nou în legătură cu obţinerea 
calităţii de membru al UE. Aceste spe-
ranţe erau hrănite prin fraze diferite refe-
ritoare la convergenţă şi promisiuni de 
sprijin multilateral oferit de Uniunea Eu-
ropeană. Mulţi au privit la beneficiile 
manifeste şi iminente ale accesului cu o 
naivă nelinişte.  

Problemele sunt grele. Dar ele sunt 
amplificate, chiar într-o măsură mai mare, 
ca urmare a deziluzionării.  
 

2. Un fenomen bine-cunoscut în psi-
hologia socială este că modul în care ci-
neva simte ceva este dependent nu numai 
de circumstanţele reale, ci şi de modul 

cum individul se compară cu ele. În peri-
oada de slăbire a sistemului socialist, oa-
menii care trăiau la periferia occidentală a 
imperiului sovietic se mulţumeau să ob-
serve că ei o duceau încă mai bine decât 
cei care trăiau în Uniunea Sovietică. În 
special într-un loc ca Ungaria, ţara mea, 
unde experimentele cu reformele econo-
mice de piaţă continuau de ceva vreme, 
această auto-încurajare suna chiar credi-
bilă. Dar pe măsură ce graniţele acestor 
ţări s-au deschis şi, în special, acum când 
ele au devenit state ale Uniunii Europene, 
punctele de referinţă s-au schimbat în ge-
neral. Fiecare a început să compare pro-
priile lui circumstanţe cu acelea din 
Germania, Franţa sau Scandinavia. Desi-
gur, în măsura în care standardele de 
comparaţie sunt mai înalte, cu atât mai 
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mult vor fi nesatisfăcuţi de locul în care 
se întâmplă să trăiască. Neliniştea este de 
înţeles: acum, că suntem membri ai Uniu-
nii Europene, când vom ajunge din urmă 
pe colegii noştri, statele membre? Dar ea 
duce şi la dorinţe deşarte. Cei care s-au 
lăsat furaţi de cadrul occidental de refe-
rinţă urmează să rămână probabil perma-
nent mai plini de amărăciune, neliniştiţi şi 
deziluzionaţi. 
 

3. Oamenii uită foarte uşor: memoria 
colectivă şi cea individuală, ambele sunt 
deopotrivă nestatornice. Acum câteva de-
cenii noi eram bombardaţi cu plângeri din 
partea indivizilor că unele articole de 
consum erau indisponibile: trebuia să aş-
tepţi mulţi ani pentru o maşină, un apar-
tament sau o linie telefonică. Astăzi se 
pare că eu, cândva autor al unei cărţi in-
titulate Economics of Shortage (1980), 
voi fi rămas unicul individ din Europa 
Răsăriteană care-şi mai aminteşte de eco-
nomia penuriei şi simte o reală bucurie că 
ea a trecut. Penuria cronică a fost înlocu-
ită cu o ofertă abundentă. Acum, oamenii 
murmură nemulţumiţi că sunt inundaţi de 
un număr incredibil de mare de produse, 
că preţurile sunt prohibitiv de mari şi că 
oamenii sunt chinuiţi de societatea de 

consum. 
Ca rezultat al unor asemenea memorii 

sărace, realizările fundamentale impor-
tante, beneficiile materiale şi ne-materiale 
dispar (ca şi libertatea de exprimare, de 
asociere şi de mişcare, competiţia liberă 
de idei, dreptul la protest ş.a.m.d.), chiar 
dacă ei le văd clar în viaţa cotidiană. În 
schimb, problemelor curente li se acordă 
o mai mare importanţă relativă. 

Într-o anchetă din 2004, indivizilor li 
s-a cerut să indice pe o scară de la –100 la 
100 aprecierea pe care o dau ei guvernu-
lui actual faţă de cel anterior schimbării 

sistemului politic, aşa cum se vede în Ta-
belul 14 şi în interpretările lui Rose 
(2005). Deşi guvernele în funcţiune au 
primit scoruri mai înalte, este de remarcat 
că evaluările sistemului anterior nu erau 
prea joase. În mod grotesc, toate acestea 
conduc la sentimentul de nostalgie. Mulţi 
dintre aceia care în timpul comunismului 
erau nemulţumiţi şi sperau în schimbare 
se descoperă gândind că la urma urmei 
vechiul regim nu era aşa rău. 
 

4. La sfârşit mi-ar plăcea să menţionez 
fisurile analizei cauzelor. 

3.4. Analiza cauzală 

Există multe cauze ale problemelor şi 
dificultăţilor pe care le au oamenii din 
Europa Centrală şi de Răsărit. Eu voi pre-
zenta numai câteva dintre ele. 

Nivelul de dezvoltare a regiunii este în 
urma Vestului. Cum se vede din Tabelul 
15, în perioada socialistă acest decalaj 
relativ s-a adâncit chiar mai mult. Există 
o şansă frumoasă ca rămânerea în urmă 
relativă să fie treptat diminuată, dar este 
cu totul improbabil ca să se întâmple ceva 
pe arena socio-economică care să micşo-
reze decalajul (care este mai mult un 
abis!) în viitorul apropiat, după cum arată 
Tabelul 16. Multe din fenomenele negati-
ve, ca sărăcia, întârzierea în dezvoltarea 
tehnologică şi penuria de resurse disponi-
bile pentru îngrijirea sănătăţii, educaţie şi 
cercetare ştiinţifică, pot fi explicate în 
primul rând prin faptul că regiunea este la 
un nivel mediu de dezvoltare, mult în 
urma alergătorilor din frunte. 

O parte din greutăţi se datorează fap-
tului că suntem în tranziţie. Structura 
producţiei trebuie să fie reorganizată, în 
momentul în care liniile vechi de produc-
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ţie au încetat să existe, cele noi nu le iau 
locul imediat. Un nou vacuum, noi fisuri 
şi o lipsă de reglementare au apărut în 
nucleul transformării instituţionale. În 
timp ce în multe locuri vechea gardă a 
fost schimbată, noua conducere era încă 
lipsită de experienţă. Faptul că aceste di-
ficultăţi sunt de natură temporară nu este 
suficient pentru a ne linişti, deoarece este 
greu să-i aşteptăm să fie pregătiţi. 

Alte probleme emană din chiar natura 
sistemului. Ca orice sistem, capitalismul 
are anumite caracteristici negative înnăs-
cute, specifice sistemului. Atâta timp cât 
capitalismul este ceea ce este, va exista 
şomaj, va exista inegalitate de venit, vor 
exista câştigători şi perdanţi pe plan eco-
nomic, va exista o reclamă excesivă 
ş.a.m.d. Politici guvernamentale solide, 
clarvăzătoare şi înţelepte pot atenua unele 
din defectele lui genetice, dar nu le pot 
elimina. Cei ce sunt încrezători serioşi şi 
raţionali în sistemul capitalist acceptă 
aceste probleme pentru că, în ciuda defi-
cienţelor lui, ei găsesc pachetul global 
oferit de capitalism mai acceptabil decât 
cel al socialismului. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
democraţie. O mare parte din europenii 
din Europa Centrală şi de Răsărit, care nu 
mai sunt încântaţi de democraţie, sunt 
asemănători îndrăgostiţilor deziluzionaţi. 
Ei sunt iritaţi de desele tirade verbale care 
au loc în parlament, de acuzaţiile recipro-
ce ale diferitelor partide politice, de pro-
misiunile mincinoase şi de afacerile scan-
daloase care se văd ascunse sub covor. 
Totuşi, acestea nu sunt anomalii asociate 
tinerelor democraţii! Fenomene similare 
se pot observa frecvent în marile demo-
craţii cu o lungă istorie: ele nu se limitea-
ză la noii veniţi. Importanţa adevărului 
reflectat în cuvintele lui Churchill nu va fi 
diminuată, deşi ele au fost citate de mili-

oane de ori. Chiar date fiind toate defec-
tele ei, democraţia este un sistem mai bun 
decât orice formă de tiranie, indiferent cât 
de inteligent, luminat sau corect ar putea 
fi dictatorul. Din păcate, în Ţările Central 
şi Est Europene o parte deloc neglijabilă 
din populaţie nu gândeşte astfel. Tabelul 
17 ne arată fenomenele îngrijorătoare. 

Deciziile greşite luate de politicieni – 
guverne, partide de la conducere sau din 
opoziţie, conducători ai diverselor grupuri 
de propagandă – pot crea greutăţi sau pot 
exacerba dificultăţile deja existente create 
de circumstanţe neesenţiale. Să luăm 
exemplul următor. Pot să încep cu certi-
tudinea că, oricum, capitalismul dă naşte-
re la disparităţi. Dar politicile fiscale – 
favorizând bogatul în timp ce afectează 
pe cel sărac, sau acordarea de subsibii de 
stat celor săraci – pot înrăutăţi situaţia. 

Eu am identificat cinci cauze diferite 
pentru problemele curente (nivelul mediu 
de dezvoltare, problemele create prin 
tranziţie, problemele specifice de sistem 
ale capitalismului şi cele ale democraţiei 
şi deciziile greşite luate de politicieni). 
Desigur, există şi altele. O explicaţie 
pentru existenţa unui simţământ de boală 
generală în societate se află în confuzia 
din minţile oamenilor privind aceste di-
verse cauze. În situaţia fenomenelor 
multi-cauzale, identificarea şi separarea, 
clare şi obiective, ale diverselor cauze 
constituie o sarcină dificilă chiar pentru 
analiştii profesionişti. Mică mirare că se 
furişează erori în explicarea cauzelor în 
mintea oamenilor nespecializaţi în subiect. 

3.5. O dată mai mult despre 
judecăţile de valoare 

Am încercat să mă abţin de la o falsă 
generalizare. Daţi-mi voie să repet ceea 
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ce am spus mai devreme, că opinia publi-
că este divizată: atitudinile se ordonează 
de la satisfacţii cu minore rezerve la 
cârcoteli şi plângeri, toate ducând spre o 
insatisfacţie îngrijorătoare. Permiteţi-mi 
să fac câteva comentarii privind dispozi-
ţia acelora ale căror judecăţi tind să se în-
cline mai mult spre negativ. 

Printre aceia care oferă aceste judecăţi 
negative există un amestec nefericit de 
stabilire a faptelor cu jumătăţi de adevăr 
şi jumătăţi de erori, o combinaţie de ana-
lize cauzale, unele substanţiale şi altele 
jumătate greşite, şi o ordonare a valorilor 
care aşează valorile vieţii cotidiene pe 
primul loc. Acei care judecă din această 
perspectivă nu gândesc în perspectiva is-
torică seculară. Lor nu le pasă de rezul-
tatele pe care sistemul economic capitalist 
şi ordinea politică democratică le vor 
produce în viitor. Ei trăiesc problemele 
astăzi, ei suferă din cauza lor acum sau ei 
sunt loviţi văzând pe alţii care suferă as-

tăzi – şi din această cauză trăirea de către 
ei a schimbării care are loc în sisteme este 
un eşec mai degrabă decât un succes. 

Niciunul nu are dreptul să nu ţină 
seama de judecăţile negative ale indivi-
zilor dezamăgiţi. Nimeni nu are dreptul 
să-i acuze de miopie sau orbire în înţele-
gerea marilor interrelaţii istorice. Fiecare 
persoană are o singură viaţă. Cineva care 
are, să zicem, cincizeci sau şaizeci de ani 
şi este sărac, poate şi şomer, nu va fi 
compensat prin promisiunea că generaţi-
ilor următoare le vor fi mai bine, pentru 
că el nu va avea şansa să se bucure de 
bine. Este la fel de dificil să rogi tânăra 
generaţie să aibă răbdare, deoarece un mo-
ment pierdut astăzi nu poate fi cu adevă-
rat compensat mai târziu cu altul mai bun. 

Din acest motiv ar trebui oare să-mi 
retrag afirmaţia făcută în prima jumătate 
a studiului, când am declarat că marea 

transformare a regiunii central-est euro-
pene ar putea fi considerată în esenţă un 
succes fără pereche? Nu, eu nu vreau să o 
retractez. Eu nu cred că poate, sau din 
această cauză nu cred că este permisibil, 
să se întocmească un fel de bilanţ de 
dragul unei judecăţi de valoare rezumate 
şi comprehensive. Adică, există succese 
(cu semn pozitiv) şi există eşecuri (cu 
semn negativ) şi dacă bilanţul este pozitiv 
atunci rezultatul final ar trebui să fie 
declarat un succes; dacă este negativ, 
atunci trebuie să fie privit ca un eşec. Eu 
nu accept această abordare de simplu 
“bilanţ” cumulativ. 

Eu ţin două conturi şi nu unul şi nu le 
îmbin. Într-un cont eu înscriu încântat un 
mare succes la nivelul istoriei mondiale: a 
fost creat un sistem superior faţă de cel 
dinainte fără vărsare de sânge, cu viteză 
incredibilă. În alt cont eu am lista expe-
rienţei bune şi rele din viaţa cotidiană: 
multe bucurii şi multe griji. Consider că 
este raţional şi de apărat să spui că ceea 
ce s-a întâmplat în această regiune poate 
fi considerat în acelaşi timp un succes în 
termenii semnificaţiei istorice globale şi 
un eşec în multe aspecte importante 
deoarece a cauzat durere, amărăciune şi 
dezamăgire pentru destul de mulţi 
oameni. 

4. Despre sarcinile profesiei 
economice 

Eu nu intenţionez să blamez omul de 
pe stradă pentru că el consideră expe-
rienţa lui ca fără cusur şi poate pentru că 
ajunge la concluzii greşite în privinţa 
acestor probleme. Dar nu aş acorda ace-
eaşi dispensă colegilor mei, acelora care 
sunt cercetători în domeniul economic. 
Eu nu mă adresez numai acelora care se 
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întâmplă să trăiască în Europa Centrală şi 
de Răsărit ci tuturor celor care sunt inte-
resaţi de problemele din această regiune 
sau de probleme similare, oriunde ar trăi ei. 

Poate merg prea departe acceptând 
faimosul comentariu al lui Keynes, co-
respunzător căruia noi toţi urmează să 
murim pe termen lung. Tipul de analiză 
pe termen lung pe care eu l-am încercat în 
prima parte a studiului meu este destul de 
rar. Astăzi, în multe programe de doctorat 
economiştilor nu li se pretinde studierea 
istoriei. Una din raţiunile pentru care opi-
nia publică din Europa Centrală şi de Est 
judecă negativ global marea transformare 
actuală este aceea că savanţii din ştiinţele 
sociale au neglijat să analizeze şi să eva-
lueze rezultatele în perspectiva istorică 
necesară. 

Diferitele discipline de ştiinţe sociale 
sunt separate nu numai de ştiinţa istoriei, 
ci şi între ele. Pentru pregătirea acestui 
studiu m-am izbit de fenomenul nefericit 
că în literatura social-politică referitoare 
la transformarea de la dictatură la demo-
craţie nu se găseşte aproape nici o refe-
rinţă la studii ale economiştilor, în timp 
ce economiştii ignoră lucrările de ştiinţă 
politică. Fără abordarea interdisciplinară 
este imposibil să se înţeleagă şi să se 
evalueze marile transformări. 
Ştiinţa economică dominantă abando-

nează criticismul profund al economiei 
capitaliste în favoarea celor care profe-
sează optici radicale. Chiar când se ac-
ceptă faptul că pot fi probleme, se liniş-
tesc cu credinţa că ele pot fi rezolvate 
confortabil prin aplicarea unor măsuri 
adecvate. Se neagă că sistemul poate avea 
defecte înnăscute, genetice insurmontabile. 

În profesia noastră, separarea cu grijă 
şi în mod conştient a declaraţiei faptelor 
de valoarea lor este destul de rară. Nu se 
obişnuieşte să se arate clar ordonarea va-

lorilor aflate în spatele declaraţiei unui 
economist. Considerăm că este evident, 
de la sine, că toţi împărtăşesc valorile im-
plicit acceptate axiomatic de profesia noas-
tră: eficienţă, productivitate, competitivi-
tate, creştere, poate şi principiul distribu-
ţiei venitului; oricum, dincolo de acestea, 
foarte puţini acordă atenţie şi altor valori. 

Sunt academicieni care sunt fericiţi să 
se adreseze unui public larg, auditor sau 
cititor. Chiar şi cei care nu fac asta exer-
cită o influenţă indirectă. Conducătorii 
politici, oamenii de stat, oamenii de afa-
ceri, reporterii de ştiri şi analiştii care 
formează opinia publică le acordă atenţie. 
Nu numai că noi facem transformările 
mari mai pline de succes prin recoman-
dări de politică economică corecte, dar 
noi putem, de asemenea, să contribuim la 
prelucrarea mai bine informată şi echili-
brată a experienţelor şi să ajutăm astfel 
oamenii să afle evaluarea corectă a 
schimbărilor. 

Marea transformare din Europa Cen-
trală şi Est Europeană s-a terminat. Am 
auzit, mai mult decât o dată, un comenta-
riu ironic de la colegii mei: “cu aceasta, 
tot aşa şi cu ciudata dumneavoastră ştiinţă 
tranzitologia“. Eu nu cred asta. Cum este 
transformarea Chinei, Vietnamul va urma? 
Ce se întâmplă în Cuba? Cum va fi marea 
transformare în Irak sub ocupaţie militară 
străină? Cum va fi transformat Iranul? Ce 
transformări vor avea loc în ţările musulmane? 

Orice transformare este diferită. Cu 
toate acestea există elemente comune şi 
noi putem să înţelegem cu adevărat pro-
prietăţile unice ale fiecărei ţări numai 
dacă o comparăm cu celelalte. Nu numai 
că tranzitologia nu s-a terminat, dar opera 
ei nici nu a început cu abordarea ei meti-
culoasă. Sper ca studiul acesta să îndem-
ne la o cercetare a corpului de cunoştinţe 
asupra acestui subiect.  
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Anexe* 
 
Tabelul 1: Ratele de creştere în socialism şi capitalism 

 

Ţara PIB per capita Rata medie anuală a PIB per capita 

 (dolari 1990) 
(1950 = 

100) 
(%) 

 1950 1989 1990 
1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

Cehoslovacia 3.501 8.768 250 3,9 2,9 2,1 1,2 

URSS 2.841 7.098 250 3,4 3,6 2,2 0,9 

Polonia 2.447 5.684 232 2,4 3,2 3,4 -0,4 

Ungaria 2.480 6.903 278 4,0 3,8 2,1 1,0 

Socialist-4 2.819 7.013 239 3,3 3,5 2,3 0,8 

Austria 3.706 16.369 442 6,3 4,2 3,9 2,0 

Belgia  5.462 16.744 307 2,4 4,2 3,3 1,9 

Danemarca 6.943 18.261 263 2,9 3,8 2,0 1,8 

Finlanda 4.253 16.946 398 3,3 4,4 3,3 3,2 

Franţa 5.271 17.730 336 3,7 4,6 3,0 1,7 

Grecia 1.915 10.086 527 5,0 6,6 4,4 1,3 

Irlanda 3.453 10.880 315 1,7 4,2 3,2 2,7 

Italia 3.502 15.969 456 5,6 5,4 2,9 2,3 

Olanda 5.996 16.695 278 2,8 4,0 2,5 1,3 

Portugalia 2.086 10.372 497 3,1 6,0 4,5 3,0 

Spania  2.189 11.582 529 3,5 7,1 4,2 2,5 

Suedia 6.739 17.593 261 2,5 3,8 2,0 1,8 

Regatul Unit 6.939 16.414 237 1,7 2,5 2,2 2,2 

EU-13 4.688 15.519 337 3,2 4,3 2,9 2,1 

Notă: Datele pentru Luxemburg nu sunt disponibile. Datele pentru Germania au fost excluse pentru că se 
refereau numai la graniţele Germaniei din 1991 (neunificate). Pentru Polonia nu erau disponibile date în 
anul 1949 pentru a se putea calcula creşterea PIB per capita; rata medie de creştere se referă la perioada 
1951-1959. 
Sursa: Baza de date OECD, conform Maddison (2003). 

                                                      
*  Revizuite în februarie 2006. 
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Tabelul 2: Creşterea înainte şi după 1989, şi după recesiunea din 
perioada transformării 

 

Ţara Indice PIB/PMN Rata medie anuală de creştere 

 (1989 = 100) (%) 

 1980 1990 1995 2003 
1980 - 
1989 

1995 - 
2003 

Republica Cehă 85 99 94 106 1,8 1,5 

Estonia 75 92 66 101 3,2 5,5 

Ungaria 86 97 86 116 1,7 3,8 

Letonia 69 103 51 79 4,2 5,6 

Lituania 65 97 56 81 4,9 4,7 

Polonia 91 88 99 135 1,1 4,0 

Slovacia 85 98 84 117 1,8 4,2 

Slovenia 99 92 89 120 0,1 3,8 

CEE-8 86 94 91 121 1,7 3,6 

EU-15 ... 103 111 132 ... 2,2 

Notă: Rata de creştere economică înainte de anii 1990 se bazează pe indicatorul Produsul Material 
Net(PMN) folosit pentru evaluarea creşterii economice de către ţările socialiste. Cifra pentru anul 1980 
pentru republicile Cehia şi Slovacia se referă la Cehoslovacia. 
Sursa: Data din Economic Survey of Europe 2001 – UN Economic Commission for Europe (UN ECE) 
n.1, p. 254 şi Economic Survey of Europe 1999 – UN ECE n. 1, Table A.1.; actualizată pe baza Economic 

Survey of Europe 2005 – UN ECE n.1, p. 117. 
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Tabelul 3: Rata medie de creştere a PIB per capita, 1995-2003 
(%) 

Ţara Creşterea medie a 

PIB real per capita 

Creşterea medie a 

productivităţii 

muncii 

Creşterea medie a 

consumului per 

capita 

Republica Cehă 2,2 2,6 3,0 

Estonia 6,6 6,6 7,3 

Ungaria 4,1 3,2 4,5 

Letonia 7,3 8,2 7,6 

Lituania 6,3 6,6 7,1 

Polonia 4,2 4,8 4,5 

Slovacia 3,9 3,6 3,7 

Slovenia 3,8 3,3 2,6 

CEE-8  4,0 4,2 4,3 

Austria 2,0 1,7 1,3 

Belgia 1,9 1,3 1,7 

Danemarca 1,7 1,5 1,0 

Finlanda 3,4 2,3 3,0 

Franţa 1,8 1,2 1,8 

Germania 1,2 0,9 1,0 

Grecia 3,6 2,5 2,7 

Irlanda 6,0 3,6 4,2 

Italia 1,3 0,3 1,7 

Luxemburg 3,9 3,4 2,6 

Olanda 1,7 0,7 1,8 

Portugalia 1,8 0,2 2,1 

Spania 2,8 -0,2 2,9 

Suedia 2,4 2,0 2,1 

UK 2,5 1,7 3,2 

EU-15 1,8 0,9 1,9 

Sursa: Economist Intelligence Unit, Country Data la <www.eiu.com>. 
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Tabelul 4: Remanieri faţă de alegeri 
 

Ţara Alegeri 1989-2004 “Remanieri electorale” Anii remanierilor 

Republica Cehă 5 3 1990, 1992, 1998 

Estonia 5 4 1990, 1995, 1999, 2003 

Ungaria 4 4 1990, 1994, 1998, 2002 

Letonia 5 4 1990, 1995, 1998, 2002 

Lituania 5 4 1990, 1993, 1996, 2000 

Olanda 4 4 1991, 1993, 1997, 2001 

Slovacia 5 4 1990, 1992, 1994, 1998 

Slovenia 5 3 1990, 1993, 2004 

CEE-8 38 30  

Notă: “Remanieri electorale” au loc când (1) există o modificare a coaliţiei guvernamentale de după 
alegeri, inclusiv (2) schimbarea conducerii guvernului şi (3) o schimbare în priorităţile politicii; vezi o 
explicaţie mai completă în website-ul lui Zdenek Kudrna <ies.fsv.cuni.cz/~kudrna/MemoTable4.pdf>. 
Sursa: Economist Intelligence Unit, Country reports la <www.eiu.com>. 
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Tabelul 5: Compararea caracteristicilor 
 

   A B C D E 

 Caracte-

ristici 

Regiunea 

CEE 

Transfor-

marea 

Uniunii 

Sovietice 

de la 

capitalism 

în 

socialism 

Ungaria: 

restaura-

rea 

Horthystă  

Chile: 

restaura-

rea 

Pinochet 

China: 

Transfor-

marea 

după Mao 

Germania 

de Vest: 

Transfor-

marea 

după al II-

lea Război 

Mondial 

Marea 

transfor-

mare 

istorică în 

Europa de 

la Evul 

Mediu la 

Moderni-

tate, de la 

precapita-

lism la 

capitalism 

1 În direcţia 
principală a 
dezvoltării 
sistemului 
economic? 

Da Nu Da Da Da Da 

2 În direcţia 
principală a 
dezvoltării 
sistemului 
politic? 

Da Nu Nu Nu Da Da 

3 Paralel în 
toate 
domeniile? 

Da Da Da Nu Nu 
Da 

(cu întârzi-
eri în timp) 

4 Fără 
violenţă? 

Da Nu Nu Da Nu Nu 

5 Fără 
ocupaţie 
militară 
străină? 

Da Da Da Da Nu Nu 

6 Rapid? Da Da Da Nu Da 

Nu 
(perioadă 

foarte 
lungă) 
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Tabelul 6: Distribuirea venitului: coeficientul Gini 
 

Ţara Pre-tranziţia Tranziţia de 

mijloc 

Post-tranziţia Schimbarea procentuală 

în perioada dintre pre- şi 

post-tranziţie 

 1987-1989 1996-1997 2001-2002  

Republica Cehă 19,8 23,9 23,4 18 

Estonia 28,0 36,1 39,3 40 

Ungaria 22,5 25,4 26,7 19 

Letonia 26,0 32,6 35,8 38 

Lituania 26,3 30,9 35,7 36 

Polonia 27,5 33,4 35,3 28 

Slovacia 19,4 24,9 26,7 38 

Slovenia 21,0 24,0 24,4 16 

CEE-8 23,8 28,9 30,9 29 

EU-15 26,9 27,8 28,6 7 

Notă: Coeficientul Gini este o măsură pentru gradul de inegalitate a distribuţiei venitului. El este egal cu 
“0” în cazul unei egalităţi totale a distribuţiei venitului (fiecare primeşte acelaşi venit) şi cu “100” în cazul 
unei inegalităţi totale (o gospodărie primeşte întregul venit). În acest tabel, estimările se bazează pe 
distribuţii de la datele grupate după observarea diverselor bugete ale gospodăriilor/menajelor. Observarea 
acoperă perioade variate de timp. Datele se referă la distribuirea indivizilor în funcţie de venitul 
gospodăriei/menajului per capita. Nu au fost disponibile pentru media UE cinci puncte – Belgia (2), 
Spania (2) şi Portugalia (1). 
Sursa: Datele pentru CEE-8 adunate din diferite surse pentru UNICEF IRC TransMONEE 2004 

Database; datele pentru UE-15: OECD, Society at a Glance: OECD Social indicators 2005 şi The World 
Bank, World Development Indicators 2005. 
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Tabelul 7: Inegalitatea în consum 
 

Ţara Anul Partea venitului sau consumului 10% cei 

mai 

bogaţi 

faţă de 

10% cei 

mai 

săraci 

20% cei 

mai 

bogaţi 

faţă de 

20% cei 

mai 

săraci 

(%) 

10% cei 

mai 

săraci 

20% cei 

mai 

săraci 

20% cei 

mai 

bogaţi 

10% cei 

mai 

bogaţi 

Republica Cehă 1996 4,3 10,3 35,9 22,4 5,2 3,5 

Estonia 2000 1,9 6,1 44 28,5 14,9 7,2 

Ungaria 1999 2,6 7,7 37,5 22,8 8,9 4,9 

Letonia 1998 2,9 7,6 40,3 25,9 8,9 5,3 

Lituania 2000 3,2 7,9 40 24,9 7,9 5,1 

Polonia 1999 2,9 7,3 42,5 27,4 9,3 5,8 

Slovacia 1996 3,1 8,8 34,8 20,9 6,7 4 

Slovenia 1998/99 3,6 9,1 35,7 21,4 5,9 3,9 

CEE-8 1996-2000 3,1 8,1 39,5 24,9 8,2 5,0 

EU-15 1994-2000 2,7 7,4 40,2 25,1 9,6 5,6 

Sursa: Baza de date UN Human Development Report 2004. 

Tabelul 8: Ocuparea totală a forţei de muncă 
(1989 = 100) 

Ţara 1990 1991 1992 1993 1996 1999 2002 2003 

Republica Cehă 99,1 93,6 91,2 89,8 93,5 88,2 88,0 87,4 

Estonia 98,6 96,3 90,9 83,5 74,0 69,2 70,0 71,0 

Ungaria 96,7 86,7 78,1 73,1 69,8 72,9 74,1 75,1 

Letonia 100,1 99,3 92,1 85,7 72,4 73,9 75,4 76,8 

Lituania 97,3 99,6 97,4 93,4 87,0 85,0 82,0 83,9 

Polonia 95,8 90,1 86,4 84,3 88,3 90,4 85,8 85,2 

Slovacia 98,2 85,9 86,9 84,6 85,5 82,3 82,1 83,6 

Slovenia 96,1 88,6 83,7 81,3 78,7 80,1 82,8 82,1 

CEE-8 96,9 90,9 87,0 84,2 85,5 85,8 83,5 83,4 

EU-15 101,8 102,3 101,1 99,6 100,7 105,2 109,2 109,5 

Sursa: UN ECE, Economic Survey of Europe 2005, n.1, p.125. 
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Tabelul 9: Rata şomajului 
(% din forţa de muncă) 

Ţara 1990 1992 1993 1996 1999 2002 2003 

Republica Cehă 0,7 2,6 3,5 3,5 9,4 9,8 10,3 

Estonia ... 1,6 5,0 5,6 6,7 6,8 6,1 

Ungaria 1,7 12,3 12,1 10,5 9,6 8,0 8,4 

Letonia ... 2,3 5,8 7,2 9,1 8,5 8,6 

Lituania ... 3,5 3,4 6,2 10,0 10,9 9,8 

Polonia 6,5 14,3 16,4 13,2 13,1 20,0 20,0 

Slovacia 1,6 10,4 14,4 12,8 19,2 17,4 15,6 

Slovenia ... 13,3 15,5 14,4 13,0 11,3 11,0 

CEE-8 4,4 10,6 12,4 10,6 12,1 15,4 15,3 

EU-15 7,3 8,7 10,0 10,2 8,7 7,7 8,1 

Notă: Datele pentru Estonia se referă numai la cei ce căutau un de loc de muncă până în 1999. 
Sursa: Pentru rata şomajului înregistrată pentru CEE-8: UN ECE, Economic Survey of Europe 2004, nr.2, 
p.85; pentru rata şomajului standard pentru EU-15: UN ECE, Economic Survey of Europe 2005, n.1, 
p.126. 

Tabelul 10: Rata criminalităţii 
(1989 = 100) 

Ţara 1990 1994 1998 2002 

Republica Cehă 180 309 355 313 

Estonia 124 200 270 321 

Ungaria 153 175 272 193 

Letonia 117 146 137 190 

Lituania 118 189 260 247 

Polonia 161 163 192 253 

Slovacia 150 293 198 227 

Slovenia 96 110 139 193 

CEE-8 156 194 228 249 

Notă: Datele despre crimă acoperă numai crimele raportate şi înregistrate. Rata criminalităţii este subiect 
al diferitelor legislaţii naţionale. 
Sursa: Baza de data UNICEF IRC TransMONEE 2004. 
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Tabelul 11: Încrederea în Parlament şi în alte instituţii 
(% celor care au încredere) 

Ţara Parlament Administraţie Sistem educaţional 

Republica Cehă 12,2 21,8 54,6 

Estonia 27,0 40,4 73,9 

Ungaria 34,0 49,6 64,3 

Letonia 27,5 49,2 73,7 

Lituania 10,6 20,6 66,6 

Polonia 32,8 32,6 81,2 

Slovacia 42,8 38,7 76,3 

Slovenia 25,3 25,3 80,3 

CEE-8 29,3 33,8 73,7 

Austria 40,7 42,4 86,2 

Belgia 39,1 46,1 77,9 

Danemarca 48,6 54,9 75,0 

Finlanda 43,7 40,9 88,8 

Franţa 40,6 45,9 68,4 

Germania 35,7 38,7 72,6 

Grecia 29,0 20,2 37,0 

Irlanda 31,1 59,3 86,4 

Italia 34,1 33,2 53,2 

Luxemburg 62,7 59,5 67,8 

Olanda 55,3 37,5 73,1 

Portugalia 49,2 53,6 59,8 

Spania 46,4 40,5 67,6 

Suedia 51,1 48,8 67,8 

UK 35,5 45,9 66,3 

EU-15 39,1 41,1 66,8 

Notă: Celor intervievaţi li s-a pus următoarea întrebare: “Spuneţi-ne pentru fiecare instituţie în parte cât de 
multă încredere aveţi în ele: mare, destul de mare, nu prea mare, de loc?”. Răspunsurile cu “mare” şi 
“destul de mare” au fost considerate ca semnificând încrederea. 
Sursa: Halman, 2001, p.187, p.192. 
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Tabelul 12: Gradul de satisfacere a vieţii în timpul vieţii 
(scară de la 1 la 10) 

Ţara 1990-1993 1995-1997 1999-2002 

Republica Cehă 6,37 ... 7,06 

Estonia 6,00 5,00 5,93 

Ungaria 6,03 ... 5,80 

Letonia 5,70 4,90 5,27 

Lituania 6,01 4,99 5,20 

Polonia 6,64 6,42 6,20 

Slovacia 6,15 ... 6,03 

Slovenia 6,29 6,46 7,23 

CEE-8 6,40 6,20 6,20 

Austria 6,51 ... 8,03 

Belgia 7,60 7,93 7,43 

Danemarca 8,16 ... 8,24 

Finlanda 7,68 7,78 7,87 

Franţa 6,78 ... 7,01 

Germania 7,22 7,22 7,42 

Grecia ... ... 6,67 

Irlanda 7,88 ... 8,20 

Italia 7,30 ... 7,17 

Luxemburg ... ... 7,81 

Olanda 7,77 ... 7,85 

Portugalia 7,07 ... 7,04 

Spania 7,15 6,61 7,03 

Suedia 7,97 7,77 7,64 

UK 7,49 7,46 7,40 

UE-15 7,26 7,24 7,30 

Notă: Intervievaţilor li s-a cerut să noteze răspunsul lor pe o scară de la 1 (cel mai nesatisfăcut) la 10 (cel 
mai satisfăcut) la întrebarea: “Cum a fost satisfăcută viaţa dumneavoastră în acele zile”. Mărimea 
eşantionului standard a fost de cca 1000 intervievaţi pe ţară. 
Sursa: World Values Survey şi European Values Survey; vezi şi website <www.worldvaluessurvey.com>. 
Sanfey şi Teksoz (2005) folosesc aceste date pentru studierea satisfacerii vieţii în ţările post-socialiste. 
Tabelul care se referă concis la cele 8 ţări UE este la p.17 din acest studiu. Mulţumesc lui Peler Sanfey şi 
Utku Tekson (BERD) care mi-au oferit date complementare pentru UE-15 şi date pentru mediile pe 
regiune, comunicându-mi-le direct. 
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Tabelul 13: Gradul de satisfacere a vieţii: distribuţia răspunsurilor 
(% din răspunsuri) 

Ţara Deloc 

satisfăcuţi 

Nu prea 

satisfăcuţi 

Relativ 

satisfăcuţi 

Foarte 

satisfăcuţi 

Republica Cehă 05 26 57 10 

Estonia 11 35 47 06 

Ungaria 11 34 45 09 

Letonia 08 35 49 06 

Lituania 10 32 51 05 

Polonia 09 28 50 11 

Slovacia 13 33 48 06 

Slovenia 02 12 65 20 

CEE-8 09 29 50 10 

EU-15 04 17 60 19 

Notă: Intervievaţilor li s-a pus următoarea întrebare: “Cât de mult vă simţiţi satisfăcuţi de viaţa voastră în 
general. Puteţi să spuneţi că sunteţi….?” 
Sursa: Eurobarometer Public Opinion in the Candidate Countries Survey elaborat în octombrie-
noiembrie 2003; vezi şi website <europ e.eu.int./comm/public_opinion>. 

Tabelul 14: Atitudini faţă de regimul: vechi, nou şi viitor 
(% din răspunsurile pozitive) 

Ţara Vechiul regim Regimul actual Din următorii cinci 

ani 

Republica Cehă 32 69 82 

Estonia 55 75 79 

Ungaria 58 64 81 

Letonia 50 51 71 

Lituania 59 70 84 

Polonia 51 51 67 

Slovacia 51 51 65 

Slovenia 68 69 74 

CEE-8 50 57 72 

Notă: Intervievaţilor li s-a cerut: “Aveţi aici o scară de valori pentru notarea modului în care funcţionează 
sistemul nostru guvernamental. În top, plus 100, este cel mai bun; la coadă, minus 100, cel mai rău. Cum 
puteţi aprecia pe această scară fostul regim comunist, actualul nostru sistem de guvernare cu alegeri libere 
şi multe partide şi sistemul nostru guvernamental în viitorii cinci ani?”. 
Sursa: Rose (2005, p. 17). 
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Tabelul 15: Comparaţie istorică cu Austria 
(PIB per capita al Austriei = 100) 

Ţara 1870 1913 1937 1950 1980 1989 2000 

Cehoslovacia 62% 60% 91% 94% 58% 54% 43% 

Ungaria 59% 61% 81% 67% 46% 42% 36% 

Polonia 51% 50% 61% 66% 42% 35% 36% 

Notă: pentru Cehoslovacia în 2000 s-a luat media republicilor Cehia şi Slovacia. 
Sursă: Calcule pe baza datelor OECD conform Maddison (2003). 

Tabelul 16: Durata apropierii de Europa Occidentală 
(ani) 

Ţara De EU-14 (100%) De EU-14 (80%) 

Republica Cehă 38 21 

Estonia 60 45 

Ungaria 46 31 

Letonia 74 59 

Lituania 68 52 

Polonia 72 55 

Slovacia 48 33 

Slovenia 30 9 

CEE-8 55 38 

Notă: EU-14 înseamnă membri vechi exclusiv Luxemburg. Rezultatele se bazează pe evaluarea ratei de 
creştere a PIB real per capita de 1,74% în UE-14. 
Sursă: Wagner şi Hlouskova (2005, p. 367). 
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Tabelul 17: Aprecierea alternativelor nedemocratice 
(% celor care cred că ar fi mai bine) 

 Comunistă Militară Dictatură 

Republica Cehă 18 1 13 

Estonia 08 2 40 

Ungaria 17 2 17 

Letonia 07 4 38 

Lituania 14 5 40 

Polonia 23 6 33 

Slovacia 30 3 25 

Slovenia 23 6 27 

CEE-8 21 4 29 

Notă: Celor intervievaţi li s-a spus “Sistemul nostru prezent de guvernământ nu este singurul pe care l-a 
avut ţara. Unii oameni spun că ar fi mai bine dacă ţara ar fi altfel guvernată. Ce credeţi? Ar trebui să ne 
întoarcem la comunism? Armata ar putea guverna ţara? Cel mai bine ar fi să avem un lider care să poată 
decide rapid asupra oricărei probleme?”. 
Sursa: Rose (2002, p. 10). 
 
 


