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1. STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN DOMENIU  

PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 
 

După cum evidenţia economistul Joseph Stiglitz in lucrarea tradusa si in limba romana in anul 2003, 
“Globalizarea – speranţe si deziluzii”, problemele legate de asimetria de informaţii şi de relaţiile de mandat constituie 
unele dintre cauzele cu impactul cel mai puternic in eşecul anumitor reforme realizate in economiile de tranziţie spre 
economia de piaţă. 

Cu toate acestea, numeroase studii de data mai recenta, recunosc ca exista si anumite situaţii in care se manifesta 
si tendinţe perfect raţionale din punct de vedere economic, precum orientarea economista a următorilor autori: Barney, 
Nelson, Beer considera individul, prin competentele sale, o resursa strategica, a cărei valoare actuala neta pentru firma 
trebuie optimizata; O. Wlliamson afirma ca individual este preocupat in special de urmărirea interesului personal, in 
absenta unor contra-masuri, comportamentele oportuniste sunt mai curând normale, decât simple excepţii; in timp ce in 
viziunea autorilor Jensen si Meckling, Pratt si Zeckhauser relaţia mandant-mandatar(de agent) presupune costuri pentru 
stabilirea unei simetrii informaţionale si controlul riscurilor de comportament contrar interesului mandantului. 

Problema asimetriei de informaţii se manifesta la nivelul firmei si la nivelul investitorilor ce trebuie sa opteze 
intre diferitele modalităţi de investire a propriilor resurse financiare disponibile. Totodată, lumea reala ne confirma 
permanent ca exista o stare de asimetrie de informaţii: o parte din agenţii ce acţionează pe piaţa sunt mai informaţi decât 
ceilalţi. Importanta deosebita a domeniului a fost recunoscuta de teoria financiara, recunoaştere concretizata prin 
acordarea in 2001 a Premiului Nobel pentru Economie cercetătorilor americani George A. Akerlof, A. Michael Spence si 
Joseph E. Stiglitz pentru analizele lor asupra pieţelor caracterizate prin informaţie asimetrica.  

Problema mandatului a fost abordata de legislaţia din România de mult timp, dar studiile privind modelarea 
financiara a relaţiei de mandat nu au constituit, cu mici excepţii, o preocupare pentru lucrările romaneşti de specialitate. 
Teoria de agent (mandat) are in vedere fenomenul tot mai pregnant in lumea contemporana de delegare a 
responsabilităţilor unora dintre stakeholderii firmei către alţii. Exemplul clasic îl reprezintă delegarea de autoritate de la 
acţionari la manageri. Modelul propus de Jensen si Meckling in lucrarea Theory of the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure publicata in Journal of Financial Economics, 3, 1976 este considerat primul 
model al teoriei de agent. Lucrarea cuprinde definirea termenului costuri de agent şi redefinerea termenului de firmă.  

Problemele de economie sanitara au fost dezbătute, in special, de către cercetătorii americani si ruşi, premiile 
Nobel revenind, de multe ori alternativ, acestor echipe de oameni de ştiinţă. 

In ţara noastră, prof. univ. dr. Dan Enachescu de la Institutul Medico-Farmaceutic Bucuresti (I.M.F.) a încercat 
dezvoltarea acestor teme de economie sanitară, dar numai din punct de vedere medical. 

După anii 90 s-a reuşit formarea în ţara noastră a unor institute de cercetări de profil medico-farmaceutic, dar cu 
rezultate modeste în ultimii ani de activitate. Remarcăm şi faptul că nu cunoaştem lucrări interdisciplinare, în special 
economico-sanitare care să fi apărut în ultimii ani în România. 
 

2. SINTEZA PRIMEI FAZE DE CERCETARE 
 

Prima fază ce cercetare s-a concretizat printr-o bună documentare şi cunoaştere a organizării asistenţei medicale 
româneşti. S-a realizat o bună încadrare în timp a primei faze de cercetare ştiinţifică. 

Principalele aspecte cercetate şi analizate în primul capitol sunt următoarele: considerente istorice privind 
ocrotirea sănătăţii în România şi organizarea asistenţei medicale româneşti contemporane. 

Relizarea notabilă a colectivului de autori a fost aceea că s-a reuşit distanţarea de abordările clasice ale şcolilor 
americane şi ruseşti, surprinzându-se tocmai particularităţile economiei serviciilor medicale de-a lungul timpului. Astfel, 
s-a cercetat şi analizat organizarea  asistenţei medicale între secolele XIX-XX, surprinzându-se faptul că ţara noastră a 
avut un sistem propriu de ocrotire a sănătăţii, eficient şi mai ales bine reglementat. În această parte a lucrării de cercetare 
s-au evidenţiat totodată şi principalele personalităţi ale lumii medicale şi economice cu rezultate în domeniul cercetat. 
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Principalele aspecte cercetate şi analizate în capitolul al doilea îl constituie, în mod logic, determinarea 
cheltuielilor cu ocrotirea sănătăţii în România. Acest capitol cuprinde următoarele probleme: particularităţile determinării 
ştiinţifice a cheltuielilor cu ocrotirea sănătăţii, determinarea cheltuielilor cu ocrotirea sănătăţii în România precum şi o 
aplicaţie.  

Scoatem în evidenţă faptul că problemele de determinare a cheltuielilor în general sunt foarte greoaie şi 
complexe, meritul echipei de cercetători fiind cu atât mai mare cu cât a reuşit o apropiere de determinarea contemporană a 
acestor cheltuieli cu ocrotirea sănătăţii, în condiţii de reformă economică întârziată.  

Dificultatea analizei procesului de determinare acheltuielilor cu ocrotirea sănătăţii rezidă şi din faptul că, de 
nenumărate ori, se impune analiza medicală a fenomenului cercetat şi apoi cea economico-financiară. 

Rezultatele cercetărilor noastre sunt descurajatoare, deoarece pe fundalul unei lipse cronice de informaţii am 
constatat că necesarul de cheltuieli se determină în mod istoric fără a se ţine cont  de trebuinţele de strictă necesitate ale 
funcţionării sistemului medical din România. 

Iată de ce, în toamna anului 1999, a existat pericolul blocării financiare a sistemului sanitar din ţara noastră, cu 
urmări dramatice asupra economiei şi asupra unei populaţii şi aşa pauperizate şi bolnave.   

 


