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Limba este crea4ia capital, a umanit,4ii, fiind una dintre cele mai
spectaculoase inven4ii ale min4ii omene5ti, capabil, s, p,streze memoria trecutului 5i
s, înregistreze treptat nem,rginirea lumii tr,it, cu fiecare clip,, pe m,sur, ce se
avanseaz, pe spirala timpului. Limba este lichidul vital care face s, circule un flux
gigantic de informa4ii exprimate sub form, de cuvinte, o parte a acestora având un
caracter trec,tor, iar o alta r,mânând în limb, o perioad, de timp nedeterminat,. A5a
cum bine a fost subliniat de c,tre numero5i lingvi5ti, limba se afl, în leg,tur, direct,
cu comunitatea care o utilizeaz,, prin calitatea ei de mijloc de comunicare 5i, ca
atare, reflect, schimb,rile sociale, dar nu direct, ci prin urm,rile lor în modul de a
gândi al vorbitorilor 5i în conformitate cu legile ei proprii. Studiind limba unei epoci,
putem reconstitui realitatea unor vremuri demult apuse 5i, prin urmare, vom fi capabili
s, în4elegem modul de a gândi al oamenilor din trecut. Deoarece zugr,ve5te realitatea
care este în continu, mi5care, fixarea limbii în anumite tipare pentru perioade mari de
timp nu este posibil,. De5i la prima vedere pare a fi conservativ,, 5i aceasta din cauza
caracterului normativ imprimat de sintax, 5i morfologie, limba este un receptor fin a
tot ceea ce se întâmpl, în societate, reflectând în mod specific schimb,rile din toate
domeniile activit,4ii umane.

Segmentul limbii cel mai supus modific,rilor este lexicul, fiind extrem de
mobil 5i de sensibil la toate schimb,rile din societate, în prezent, în opinia a
numero5i lingvi5ti, la nivelul lexicului având loc un puternic proces de înnoire. Acest
fapt nu se petrece întâmpl,tor. În perioadele de stabilitate istoric, 5i social,, procesele
de dezvoltare lingvistic, se desf,5oar, în mod treptat, moderat, iar schimb,rile de
limb, au loc numai în mod sporadic, f,r, a afecta componentele sistemului. În
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perioadele de convulsii sociale 5i de revolu4ii istorice, procesele de dezvoltare
lingvistic, devin mai active. Intensificarea modific,rilor la nivelul limbii conduce la
apari4ia urm,torului fenomen: într-un anumit interval de timp, se produce un num,r
prea mare de schimb,ri care nu pot fi adaptate în totalitate în sistemul lexical existent
5i, de aici, i impresia de haos 5i nestabilitate. Se pare c, noutatea “va topi” limba
na4ional,, f,când s, nu-i mai fie vizibile grani4ele 5i amenin4ându-i integritatea.
Trecutul ne ofer, asemenea situa4ii spre a fi studiate; de exemplu a5a s-a întâmplat în
limba rus, la începutul secolului al XVIII-a, în epoca lui Petru I, dup, Revolu4ia din
1917 5i astfel de fenomene pot fi observate chiar în prezent. Dup, c,derea blocului
socialist, în ultimii aproximativ 15 ani, omenirea aflat, în c,utarea unei noi identit,4i,
a avut de parcurs o alt, etap, de cotitur, din istoria sa, care nu putut s, nu-5i lase
amprenta 5i asupra limbii.

Limba poate fi comparat, cu un organism viu: unele cuvinte mor, în locul lor
se nasc altele. 

Realiz,rile lumii contemporane din diverse domenii de activitate au dus la o
adev,rat, explozie informa4ional, 5i am ad,uga 5i terminologic,; cum bine se 5tie, în
diversele limbi ale lumii, 90% din num,rul noilor cuvinte sunt termeni tehnici 5i
5tiin4ifici, utiliza4i în cadrul a peste 1 000 de ramuri sau subramuri ale activit,4ii
umane ap,rute în ultima vreme. Num,rul no4iunilor cu care se opereaz, în
respectivele domenii de activitate este estimat la aproximativ 50 de milioane, iar în
condi4iile dezvolt,rii actuale a 5tiin4ei 5i tehnicii, num,rul obiectelor 5i no4iunilor
5tiin4ifice create anual 5i care necesit, în mod firesc o denumire exact, oscileaz, între
4 000 5i 10 000.

Dac, într-o anumit, limb, exist, nevoia unor noi termeni pentru exprimarea
unor concepte sau no4iuni noi, se vor c,uta solu4ii pentru crearea de noi complexe
sonore, fie prin adoptarea 5i/sau adaptarea unor termeni interna4ionali, dac, exist,, fie
prin crearea de termeni prin mijloace interne ale limbii respective. Este evident c,
politica în domeniul terminologic trebuie s, corespund, politicii lingvistice generale a
statului respectiv. Astfel, într-o comunitate în care anglofobia este considerabil,, cum
este cazul 4,rilor francofone, apelul la termenul anglo-american este preferabil s, fie
evitat. 

Supunându-se legilor limbii, terminologia î5i îmbog,4e5te corpusul de termeni
pe dou, c,i fundamentale, 5i anume: una extern,, care const, în împrumuturi din alte
limbi 5i alta intern,, prin care noile unit,4i lexicale rezult, din îmbinarea unor
elemente deja existente în limb,.

În lingvistica francez,, se folose5te termenul de neologie pentru a desemna
toate procedeele de îmbog,4ire a vocabularului, atât externe, cât 5i interne, deopotriv,
cu cuvinte 5i sensuri noi. 
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Filologul român Vasile Robu aprecia: “Termenul neologism (cuvânt nou)
cunoa5te dou, accep4ii: în sens larg, este neologism orice cuvânt nou, împrumutat sau
creat prin mijloace interne; în sens restrâns, numai cuvântul str,in, împrumutat la o
dat, nu prea îndep,rtat,, se nume5te neologism.”1 Prin urmare, vor fi considerate
neologisme cuvintele împrumutate în perioada de timp acoperit, de conceptul limb%
contemporan% 5i despre care vorbitorii au con5tiin4a c, sunt cuvinte noi. Neologism
este cuvântul care prezint, noutate pentru limba care-l împrumut,, nu 5i pentru limba
din care este luat, de5i, în general, 5i acolo are uneori caracter neologic. În limba rus,
exist, cuvinte mai vechi, împrumutate înainte de Revolu4ia din 1917, au avut la
început un regim asem,n,tor cu al neologismelor, pe care îns,, datorit, uzajului, l-au
pierdut (de exemlu: ipbhd, yiuihc, yihl, yen~i, yq�piudbnef, y�v~bd, aiu�di,
ablcbu., vbmW`ed, rilubn, niyid, nbhdi, dilci, dines, sni�d, �dnis,
fnrinli 5i multe altele). Aceasta înseamn, c, un cuvânt împrumutat este neologism
atâta timp cât este considerat de vorbitori ca noutate, iar caracterul neologic al
cuvintelor cunoa5te diferite grade, dac, privim lucrurile de pe pozi4iile evolu4iei
limbii. La stabilirea acestei grada4ii trebuie avut în vedere criteriul timpului 5i al
frecven4ei. Cu cât un împrumut se înveche5te 5i are circula4ie larg,, cu atât se pierde
aspectul s,u de inova4ie. 

Subliniem c, cea de-a doua cale fundamental, de îmbog,4ire a materialului
terminologic însumeaz,, un întreg ansamblu de procedee interne, care au leg,tur, atât
cu vocabularul, cât 5i cu morfologia 5i care sunt studiate în cadrul unui vast capitol al
lingvisticii cunoscut sub numele de formarea cuvintelor.

În prezentul studiu, aten4ia noastr, se va concentra asupra împrumuturilor
lexicale din alte limbi care au avut loc relativ recent, acest fenomen de4inând un loc
bine stabilit printre procesele legate de completarea materialului din terminologia
economic,  a limbii ruse.

Cum bine remarca un lingvist str,in2, de5i foarte înr,d,cinat în lingvistic,,
termenul împrumut nu este tocmai potrivit, întrucât “împrumutul” se face f,r,
5tirbirea limbii “donatoare” 5i f,r, restituire din parte limbii influen4ate sau
“receptoare”.

Cu aceast, precizare, se poate considera c, împrumutul lexical în vocabularul
unei limbi este inova4ia de provenien4, extern, care const, în cuvinte 5i expresii luate
de-a gata dintr-o limb, str,in, 5i ad,ugate fondului lexical existent.

Lingvistul rus S. V. Griniov afirma: “În prima etap, de dezvoltare a
terminologiei oric,rui domeniu, principalul mod de creare a termenilor este
împrumutul”.3 De5i împrumutul de termeni din alte limbi reprezint, unul dintre
mijloacele principale de formare 5i completare a vocabularelor specializate, aceast,
problem, în cadrul terminologii nu se bucur, de o concentrare sporit, din partea
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cercet,torilor. Lipsa de aten4ie fa4, de mijlocele de îmbog,4ire externe ale lexicului
terminologic se poate explica prin faptul c, procesul de împrumut al termenilor se
deosebe5te într-o foarte mic, m,sur, de împrumutul de cuvinte care are loc la nivelul
limbii literare, acest, problem, fiind clarificat, la nivelul limbii în general. A5a cum
am ar,tat mai sus, majoritatea covâr5itoare a cuvintelor nou ap,rute în limb, apar4in
limbajului tehnico-5tiin4ific, existând cazuri în care inova4iile de vocabular sunt
determinate de apari4ia unui câmp semantic nou, determinat, la rândul s,u, de aspcte
noi, inexistente pân, la acel moment în realitea extralingvistic, dat,. Este tocmai
cazul terminologiei tehnice 5i 5tiin4ifice create în zilele noastre ca r,spuns la cerin4ele
revolu4iei tehnico-5tiin4ifice din 4,rile avansate 5i care alimenteaz, tot mai mult
lexicul special, informaica fiind cel mai bun exemplu în acest sens.

Împrumutul lexical se num,r, printe cele mai disputate din lexicologie, în
prezent în operele diver5ilor lingvi5ti putând fi înâlnite puncte de vedere contrare.
Unii cercet,tori consider, cre5terea num,rului termenilor împrumuta4i ca pe un
fenomen anormal, care polueaz, limba 5i care împiedic, dezvoltarea mijloacelor
limbii interne de formare a cuvintelor. Al4ii consider, c, împrumuturile l,rgesc
componen4a vocabularului 5i nu numai c, nu frâneaz, dezvoltarea limbii, dar conduc
5i la des,vâr5irea mijloacelor specifice limbii care împrumut,. Acest fapt se manifest,
prin formarea de noi cuvinte utilizând elemene str,ine, prin apari4ia unor noi mijloace
de formare a cuvitelor, specifice limbii din care se împrumut, 5i nu în ultimul rând
prin activizarea unor mijloace interne neproductive de formare a cuvintelor. A5adar,
p,rerea general, din literatura contemporan, de specialitate înclin, a considera c,
împrumuturile lexicale nu au drept rezultat “stricarea” limbii, 5i numai utilizarea
exagerat, a acestora poate avea un rezultat negativ.

În ceea ce prive5te perioada actual,, cercet,torul rus L. P. Krîsin aprecia c, “
unul dintre cele mai active 5i vizibile procese care au loc în limba rus, contemporane
este activizarea utiliz,rii cuvintelor str,ine”.4

În prezent în limba rus,, al,turi de împrumutul de noi cuvinte din alte limbi
se observ, un proces de reactualizare 5i de reîntoarcere în activ a unor cuvinte de
origine str,in, îndep,rtate din uzul general în perioada comunist,, deoarece no4iunile
exprimate de acestea erau considerate c, apar4in lumii capitaliste. Aceste cuvinte
existau la periferia limbii, ca istorisme, în lucr,rile de specialitate care descriau
realit,4ile acelei epoci. Reîntoarse în limb, la o distan4, mai mare de o jum,tate de
secol, ele vor avea înc, pentru majoritatea vorbitorilor elemente de noutate, în
con5tiin4a acestora fiind receptate ca neologisme. Cum este 5i firesc, împrumuturile
mai vechi au suferit un proces de evolu4ie semantic,, multe dintre acestea, odat, cu
reactualizarea în limb, 5i-au sporit num,rul de sensuri, acest fapt constituind 5i
dovada  largii recept,ri de care se bucur, în rândul vorbitorilor.
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De exempu, �WulWaj� cuWain. ~eaWpW abuelWnqcclWpW f`jli al lui
Vladimir Dali, ap,rut în anul 1866, înregistreaz, cuvântul senri <u urm,toarea
explica4ie: “[ hbr. Firma, e` ediu.], erf dWnpWaipW vWri; �Wr! Wdlnjd! mWv!
senrW�: �bnWa! c! cjhWa.fre”. În �uWain. nqcclWpW f`jli, al lui S. I. Ojegov
ap,rut în anul 1949, acela5i cuvânt este explicat prin: “1.TWnpWaWb eue
mnWrj�ubhhWb mnbmnefdeb, mnWe`aWvcdabhhWb Wy!bvehbheb. tnqmhif s.
�WnpWaif s. _hWcdnihhif s. 2. mbnbh. {hb�he� aev, mnelnjdeb, mnbuWp vuf
|bpW-h. (qcdinbuWb).  pW cW|qcdaeb-dWu.lW s. 3. }Wvhif Wvb~vi
(cWyenidbu.hWb, mnWcdWnb|hWb). ¡ �Wv senrW� |bpW-h. �blnbd senrj.”

În �WulWaj� cuWain. nqcclWpW f`jli �� a. ¡ ¢`jlWajb e`rhbhef, ap,rut
în anul 1998 sub redac4ia cercet,toarei G. N. Skliarevskaia apar noi îmbin,ri de
cuvinte pornind de la senri: ynWlbnclif s., dqnecde|bclif s., mWcnbvhe|bclif
s., s.-ne£udWn, s.-cmWhcWn.

De asemenea, o alt, dovad, a încet,4enirii cuvântului senri în limb, o
constitue faptul c, serve5te ca baz, de derivare pentru formarea de noi cuvinte:
senri|, senrbhhj�.

Al4i termeni din metalimbajul economic, înregistra4i în �WulWaj� cuWain.
nqcclWpW f`jli �� a. ¡ ¢`jlWajb e`rhbhef ca reactualiz,ri sunt: 

il�ef, inyedni~, inbhvi, iql�eWh, yiuihc, yihl, yihlnWd,
yihlnWdcdaW, yindbn, ye`hbc, ye`hbcrbh, yen~i, ynWlbn, y�v~bd, aiu�di,
ablcbu., pinihdef, vbaiu.ai�ef, vbrmehp, vbmW`ed, vbcdiyeue`i�ef, vbse�ed,
vbsuf�ef, veaevbhv, vWdi�ef, ehabcdWn, ehabcde�ef, ehcmbl�ef, ehsuf�ef,
ehsnicdnqldqni, emWdbli, lirmihef, limediu, limediue`i�ef, laWdi,
luebhd, lWv, lWrrbn�ef, lWrmihef, lWrmbhci�ef, lWhlqnbhd, lWhcWn�eqr,
lWhdWni, lWhdnild, lWnnqm�ef, lnbved, lne`ec, lqmWh, lqm�ni, lqnc,
ubpiue`i�ef, uevbn, ue�h`ef, uWyye, riphid, rihvid, rWhWmWue`m�ef,
Wyuepi�ef, Wmbni�ef, Wsec, milbd, minedbd, menirevi, mWuec, mnb`bhdi�ef,
mn`evbhd, mnbdbhvbhd, mneaide`i�ef, mneWnedbd, nb`bna, nbluiri, nbcqnc,
nbsWnri, cihi�ef, cihl�ef, cbldWn, cbndeselid, cecdbri, cedqi�ef,
cmblquf�ef, cdiyeue`i�ef, cqyinbhvi, diuWh, dines, dbnimef,
sehihcenWaiheb, sehihcj, senri, sWhv, �bs.

În mod tradi4ional, condi4ia principal, de realizare a împrumuturilor
cuvintelor str,ine a fost considerat, prezen4a contactului direct dintre limba-receptor
5i limba-sus,, prin urmare datorit, fenomenului de bilingvism, manifestat la nivelul
vorbitorilor. Totu5i, bilingvismul, aceast, prim, premis, de realizare a împrumutului,
nu trebuie s, fie în4eles numai ca rezultat al contactului teritorial dintre dou, popoare
vecine, mai ales dac, avem în vedere c, în etapa actual, din evolu4ia limbii,
împrumutul se realizeaz, pe cale scris,. Aceste noi forme ale activit,4ii de
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comunicare, precum lectura, traducerea 5i comentarea presei str,ine, a literaturii
5tiin4ifice 5i publicistice de specialitate, participarea la conferin4e interna4ionale,
congrese, simpozioane, schimbul de informa4ii în procesul de elaborare a unor
proiecte economice, 5tiin4ifice 5i tehnice comune, creeaz, un teren favorabil pentru
împrumuturile lexicale 5i terminologice din afar,. Dar aceasta constituie numai o
anumit, fa4et, a problemei. Împrumutul este condi4ionat 5i de disponibilitatea
societ,4ii care folose5te limba respectiv, de a accepta cuvinte de provenien4, str,in,
pentru realizarea comunic,rii; dac, aceast, cerin4, nu este îndeplinit,, atunci
împrumutul poten4ial poate r,mâne o perioad, mai mic, sau mai mare apanajul unui
cerc restrâns de persoane (de exemplu al diploma4ilor, oamenilor de 5tiin4,,
traduc,torilor etc.). Mai mult chiar, societatea, reprezentat, de p,turile cele mai
influente, în virtutea unor cauze de natur, social,, politic, sau ideologic, poate avea o
atitudine negativ, fa4, de fenomenele de împrumut, iar prin eforturi con5tiente 5i bine
direc4ionate poate înl,tura din practica vorbirii o parte din cuvintele str,ine.

Astfel, la sfâr5itul anilor ’40 ai secolului trecut, în contextul luptei împotriva
“aservirii fa4, de Vest”, în limba rus, nu au mai fost acceptate noi împrumuturi
lexicale 5i au fost eliminate din uz multe dintre cuvintele str,ine deja încet,4enite.
Elementele lexicale din afar, erau asociate cu ideea de nepatriotism 5i chiar de tr,dare
de 4ar,. La începutul anilor ’60, atitudinea fa4, de cuvintele str,ine s-a schimbat,
devenind mai tolerant,. La sfâr5itul anilor ’80 5i începutul anilor ’90, au ap,rut noi
condi4ii economice, politice, culturale, care au determinat o deschidere a societ,4ii
ruse5ti fa4, de lexicul specializat de provenin4, str,in,, care fusese larg folosit înainte
de octombrie 1917. Masele largi au devenit con5tiente c, Rusia este o 4ar, ce apari4ie
lumii civilizate; au început s, circule tendin4e integrative, de sincronizare cu valorile
universale, contrar pozi4iilor vehiculate de sistemul totalitar în care se sublinia mereu
antagonismul Est-Vest, opozi4ia dintre societatea 5i modul de via4, sovietic pe de o
parte 5i lumea capitalist, 5i existen4a burghez,, pe de alta; au fost reconsiderate
valorile sociale, s-a diminuat accentul pus pe priorit,4ile de clas, 5i de partid, în
favoarea celor general umane, 5i, în sfâr5it, s-a promovat deschiderea c,tre Apus în
plan economic, comercial, cultural, 5tiin4ific, sportiv, de reorganizare a vie4ii civile
etc.

Toate aceste schimb,ri de ordin social de la începutul anilor ’90 au constituit
premisele care au favorizat multiplele schimb,ri ce au avut loc în limb,, dar mai ales
la nivelul vocabularului prin num,rul mare de cuvinte de origine str,in, care s-au
instalat în vorbire. Aceste schimb,ri pot fi ilustrate în mod evident utilizând exemple
concludente din metalimbajul economic, unde numero5i termeni str,ini, p,trun5i în
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ultima perioad, circul, al,turi de cuvintele ruse5ti deja existente, având drept rezultat
apari4ia dubletelor sinonimice.

Exemple: 

N;K?-

il�ef
P:;NP:EBEA9;KS-
ye`ecrbh

A;G;B9=-
cmWhcWp

P:;NP:EBEA9;KS<@?-

ye`hec

<<7N9-
lnbved

<@EN;=;KS<=@?-

mWuec

A9FK;:-

ynWlbn
P:;NK?L;E;-
Wsbndi

N?H?@?:-

lWhdnild
V78H9K;:-:;@EQ?:-

iqvedWn

@FK9NJEF
ehabcdWn

EA7W;<=@;BBCD B9MA
inbvi

N?KLBEF
vbyedWn

Q9N9=?F
iaihc

Dintre toate limbajele de specialitate, terminologia economic, este cea mai
apropiat, de vocabularul fondului principal lexical, comer4ul 5i afacerile fiind printre
cele mai r,spândite ocupa4ii din via4a social,, suportând influen4ele limbajului comun.
Numero5i termeni economici sunt utiliza4i în pres,, la radio 5i la televiziune,
p,trunzând în vocabularul de zi cu zi al simplului vorbitor. Din acest motiv, cauzele
care determin, apari4ia fenomenului de împrumut la nivelul limbii în general pot fi
identifcate 5i la nivelul metalimbajului economic.

Dup, ce am trecut în revist, condi4iile 5i premisele care au favorizat
p,trunderea tremenilor de origine str,in, în limba rus,, vom prezenta cauzele 5i
factorii care genereaz, acest fenomen atât de activ la nivelul limbii contemporane în
general. 

1. Necesitatea de a realiza nomina4ia unor noi no4iuni 5i fenomene î5i face
sim4it, prezen4a în primul rând. Trecerea de la o economie totalitar, la economia de
pia4, a condus la apari4ia unor noi realit,4i, care necesitau propriile forme de
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exprimare, menite s, realizeze o delimitare clar, fa4, de vechea structur,; de
exemplu: yihlWrid, vecmi|, linv, luenehp, ue`ehp, ueybniue`i�ef, hWq-�iq,
Wss�Wn, sildWnehp, s.�|bnc, �Wuvehp.

2. Tendin4a de a reda semnificantul 5i semnificatul printr-o singur, unitate
lexical, este o alt, cauz,. Dac, obiectul de referin4, reprezint, un întreg sau este
perceput de vorbitori ca un întreg, atunci comunitatea lingvistic, respectiv, tinde s, îl
exprime printr-un singur cuvânt, înlocuind astfel sintagma sau forma descriptiv, care
exista în limb,; în acest mod au ap,rut în limba rus, cuvintele: inbhva [pol. arenda,
lat. arrendare] pentru “hi¤r mWrbzbhef, `brbu.hW� muWzive e d. m. aW anbrbhhWb
mWu.`Waiheb”; ue`ehp [engl. leasing] pentru “cvi|i a vWupWcnW|hq� inbhvq
ri�eh, WyWnqvWaihef, cnbvcda dnincmWndi, mWrbzbe�”; hWq-�iq[ engl. know-
how] pentru “db�hWuWpe|bclif evbf, e`Wynbdbheb e d. m., lWdWnWb mne
reherqrb `idnid vi�d rilceriu.hj� mnilde|bce� £ssbld“, cb�s -“
hbcpWnfbrj� �lis“. Alte exemple: iaiu. - ablcbu.hWb mWnq|edbu.cdaW, inyedn
- dnbdb�cle� cqv.f, vbrmehp - ynWcWaj� £lcmWnd, lqni~ - ynWlbnclWb
aW`hipni~vbheb, aiq|bn - mneaide`i�eWhhj� |bl, lWhdnWsndi - acdnb|hWb
mnbvuW~bhee, dniddi - mbnbaWvhj� ablcbu., ehvWccirbhd - mbnbvidW|hif
hivmec..

3. Necesitatea de a delimita diverse aspecte ce alc,tuiesc sfera semantic, 9
unei no4iuni sau cazurile particulare în care apari4ia unei no4iuni devine tipic, pentru
un anumit context. Împrumuturile generate de aceast, cauz, sunt numeroase, mai ales
în limbajele de specialitate. De exemplu, termenul recent împrumutat iqvedWn a fost
introdus pe lâng, mai vechiul nbae`Wn pentru c, acesta este specializat pentru un
anume tip de activitate de verificare, 5i anume pentru controlul financiar al firmelor 5i
companiilor. {iq|bn, spre deosebire de o simpl, hârtie de valoare ( �bhhif yqripi),
reprezint, un document emis de c,tre stat 5i care d, dreptul cet,4enilor de a
achizi4iona ac4iuni 5i propriet,4i ale întreprinderilor din proprietatea statului, aflate în
proces de privatizare. ¥b�bsd [ germ. Geschäft] spre deosebire de ye`hbc, are în
structura sa semantic, o component, negativ,.

4. Apar cauze 5i factori de natur, psiho-social,. Cuvântul împrumutat este
receptat de vorbitorii unei limbi sau de o parte a acestora ca fiind mai pre4ios, mai
“savant” sau c, “sun,” mai bine în raport cu cuvintele proprii. Se poate vorbi a5adar
de anumite particularit,4i ale cuvântului str,in nu numai la nivelul limbii, dar 5i în
con5tiin4a vorbitorilor: în primul rând cuvântul str,in are un caracter livresc, este legat
de cultura scris,, de stilul literar al limbii. În al doilea rând, datorit, provenien4ei
str,ine, a lipsei de transparen4, a acestuia, sensul lui pentru mul4i dintre vorbitori se
prezint, deseori ca fiind încifrat, de neîn4eles; în acela5i timp, aceast, netransparen4,
poate trece drept o marc, a unui limbaj erudit, care nu este accesibil tuturor 5i de
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aceea o vorbire pres,rat, cu cuvinte str,ine deseori este apreciat, ca fiind una de elit,.
Nu în ultimul rând, datorit, înl,tur,rii barierelor politice care au divizat lumea,
procesul de activizare a utiliz,rii unor cuvinte de provenien4, str,in, în limb, poate fi
interpretat 5i din perspectiva tendin4elor de globalizare, a afirm,rii unui nou set de
valori umane universale, iar preferin4a vorbitorului pentru cuvântul str,in poate fi
tradus, prin faptul c, acesta 5i-a asumat rolul în noua lume, aderând la valorile ei.

Marele prestigiu social de care se bucur, cuvintele str,ine în limba care le
împrumut, genereaz, uneori fenomenul cunoscut sub numele de înnobilare
semantic,; cuvântul care în limba de împrumut denume5te un obiect comun, în limba
care împrumut, se aplic, unui obiect cu o însemn,tate mai mare. Astfel cuvântul
boutique în limba francez, înseamn, “magazin mic, pr%v%lioar%”, fiind împrumutat
în limba rus, dobânde5te sensul de “magazin în care se vinde îmbr%c%minte
modern%”; acela5i lucru se întâmpl, cu anglicismul shop; în limba rus, denumirea de
�Wm este aplicat, nu oric,rui magazin, 5i numai în acela în care se comercializeaz,
produse de lux.

În exemplific,rile date mai sus atrage aten4ia faptul c, multe dintre aceste
cauze ac4ioneaz, împreun,, ca un complex, fiind legate de diferite tipuri de rela4ii de
intercondi4ionare. Totu5i 5i în aceste situa4ii un anume factor se dovede5te a fi
principal, ceea ce ne-a permis s, efectu,m clasificarea prezentat, mai sus.

În perioada instal,rii împrumutului str,in în limb,, deseori au loc situa4ii în
care cuvântul sau termenul respectiv este explicat sau chiar tradus.

Ziarul rusesc �Wabdclif wWccef din 21. 02. 1988 simte nevoia s, explice
termenul il�bmd: “Al�bmd - £dW mWvabn~vbheb mnbvmnefdef-mWdnbyedbuf W
mWuq|bhee er `ili`ihhW� mnWvql�ee. ol�bmdWaihW - `hi|ed mehfdW, mehfdW
`hi|ed Wmui|bhW”.

A5a cum am ar,tat, împrumutul lexical constituie unul dintre principalele
mijloace de formare a terminologiei economice din limba rus,, în corpusul de termeni
utiliza4i în domeniul economic existând numero5i termeni de origine francez,,
german,, englez,, italian,, spaniol,, etc.

Cele mai vechi împrumuturi pot fi considerate a fi termenii prelua4i din
limbile clasice, greac, 5i latin,, care au început s, p,trund, în limbile europene,
inclusiv 5i în limba rus,, începând cu secolul al IX-lea.

Exemplific,m câteva cuvinte-termeni de origine greco-latin,: 
ipbhd, ildea, il�bhd, irWnde`i�ef, inbhvi, iql�eWh, ae`i, pWhWnin,
vbluini�ef, vbse�ed, vWdi�ef, veaevbhv, ehsuf�ef, liu.lquf�ef, luebhd,
lWrmbhci�ef, lWhlqnbhd, lWhcephi�ef, lWhcWuevi�ef, lWhcWn�er, lWhdnild,
lWh�bccef, lWh.�hldqni, lWWmbnidea, lWnmWni�ef, lWbsse�ebhd, ue�bh`ef,
nbluiri, nbluiri�ef, Wm�eWh, Wyuepi�ef, Wsbndi, cehvelid, cmblquf�ef,
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cdiphi�ef, mnbdbh`ef, mbhf, mnb`bhdi�ef, mnW�bhd, nb�emebhd, cbndeselid,
dnih`ed, £recef.

În istoria culturii 4,rilor vest-europene, limbile greac, 5i latin, au jucat un rol
important, m,rturie fiind 5i num,rul mare al cuvintelor împrumutate din aceste limbi
în toate limbile europene. Se 5tie de asemenea, c, multe dintre aceste cuvinte au
dobândit un caracter interna4ional. Subliniem c, procesul de clasificare a termenilor
din domeniul afacerilor dup, originea lor, greac, sau latin, nu poate fi foarte precis,
deoarece este greu de stabilit dac, un anumit termen constituie un împrumut direct
sau a intrat în limba rus, prinr-o limb,-intermediar. Cuvintele grce5ti 5i latine5ti
transpuse în sistemul grafic al limbii ruse p,streaz, indiciile formale ale limbii
“surs,”. Astfel, latinisme în domeniul afacerilor sunt considrate a fi: ipbhd, il�bhd,
irWnde`i�ef, inbhvi, iql�eWh, vbmW`ed, veaevbhv, lWreccef, lWhcWn�er,
lWhdnild, nbpnbcc, iar termeni de origine greceasc,, emWdbli, rWhWmWuef 5i al4ii.

În afar, de exemplele date mai sus mai pot fi prezentate urm,toarele unit,4i
lexicale: ivbhvvqr, iccephWaiheb, yWhqc, vbmWhbhd, vbsuf�ef, veabnceseli�ef,
ehsuf�ef, lWhlqnbh�ef, lWh�bm�ef, lWWmbni�ef, lnbved, hWrehiu,
hWdeseli�ef, nbsbnbh�ef, cdiphi�ef, sildqni.

Aceste cuvinte au fost bine asimilate în limba rus,, intrând în componen4a a
numeroase construc4ii: ipbhd inbhvWvidbuf, ermWndhj� ipbhd, illqrquf�ef
cnbvcda, yihlWacle� il�bmd, il�bhd c|¤di, vWupWcnW|hif inbvi, inbvi
muWzive, y�v~bdhjb iccephWaihef, iccephWaihef hi nbluirq, dWainhj�
iql�eWh, vbybd c|¤di, hiuWpWaif vbluini�ef, yihlWacle� vbmW`ed, vbse�ed
muidb~hbpW yiuihci, ahb�hbdWnpWaj� vbse�ed, veabnceseli�ef £lcmWndi,
dWainhif lWrmbhci�ef, njhW|hif lWhlqnbh�ef, lnidlWcnW|hj� lWhdnild,
lWhdnild lqmue-mnWvi~e, mnfrif lWWmbni�ef, Wybcmb|bhhj� lnbved, lnbved
hi u.pWdhj� qcuWaef�, ueybniue`i�ef dWnpWaue, Wpnihe|bhhif ue�bh`ef,
ue�bh`ef hi e`vbueb, rb~vqhinWvhif rWhWmWuef, yihlWaclif nbsbnbh�ef,
lWrrbn|bclif sildqni 5i altele.

Cele mai numeroase împrumuturi din limbile europene contemporane sunt
cele din limba englez,. Acest fenomen se explic, prin faptul c, în secolul al XVI-lea,
Anglia a început s, exporte m,rfuri în str,in,tate, inclusiv 5i la Moscova. În secolul al
XIX-lea Marea Britanie avea cea mai mare flot, comercial, din lume, unde î5i
desf,5urau activitatea atât companii engleze5ti cât 5i str,ine. În aceste condi4ii, Marea
Britanie a dezvoltat un comer4 neobi5nuit de activ pentru acea perioad,, efectuând
opera4ii de import-export la nivel înalt. Astfel în Europa, inclusiv 5i în Rusia, opera4ia
de introducere ( aaW`) 5i scoatere (ajaW`) a m,rfurilor din 4ar, au fost denumite prin
termeni engleze5ti: ermWnd 5i £lcmWnd.

Extrem de numeroase, în special în ultimii ani, sunt împrumuturile din
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domeniul economiei preluate din limba englez,, varianta american, <auzalitatea
acestui fenomen fiind pe larg expus, mai sus: il�bmdihd, yindbn, ye`hbc, ynWlbn,
vbrbnbv~, vbrmehp, veubn, veclWhd, vecdney.�dbn, erev~, ermWnd, ehabcdWn,
eh~ehenehp, lWhciudehp, ue`ehp, uecdehp, rinlbdehp, hWq-�iq, Wss�Wn,
sinainv, �Wuvehp, |indbn, £lcmWnd 5i altele. mi acestea se dovedesc a fi productive
în sistemul limbii ruse: iql�eWhbnhj� ynWlbn, ynWlbn vbu.lnbvbnb, yen~baW� yqr,
yen~baW� veubn, yihlWacle� veclWhd, veclWhd ablcbub�, aiu�dhj� vbrmehp,
mnehqvedbu.hj� luenehp, luenehp c qcuWahW� lWhabnceb�, hWdec W pWdWahWcde
dWaini, midbhdhj� mqu, vWpWaWnhWb nWfude, Wlnjdj� |indbn, |indbn
yinyWqd, il�bmdenWaihhj� |bl, hbaeverj� £lcmWnd, £lcmWnd dWainWa, riuj�
ye`hbc 5i altele.

Alt, surs, de împrumuturi o constituie limba francez,. Este bine cunoscut
faptul c, începând cu secolul al XVII-lea, limba francez, a devenit preferat, în
mediul de la curte, servind ca mijloc de comunicare nu numai pentru nobilime, dar a
p,truns 5i în terminologia militar,, în domeniul administrativ, în comer4 5i finan4e.
Chiar în Fran4a acelor vremuri, odat, cu dezvoltarea statului centralizat, o aten4ie
deosebit, a fost acordat, problemelor financiare. Acestei categorii îi apar4in urm,torii
termeni: iyihvWh, iaiu., iaihc, iaqinj, il�e`, il�ef, inyedni~, yiuihc, yWhj,
yWheseli�ef, y�v~bd, aiuWne`i�ef, vbae`j, vbmWnd, pinihdef, liyWdi~,
limediu, lindbu., lWrmihef, lWdenWali, lqmWh, lqm�ni, lqndi~, uil, uWryinv,
niryqnc, cbndeselid, dines, snih�e`i 5i altele.

Ace5ti termeni prelua4i de limba rus, se îmbin, cu alte cuvinte autohtone 5i
de împrumut: iaiu. ablcbuf, iaihc mWcdiazelq, iaqinj a ehWcdnihhW� aiu�db,
uelaevhjb iaqinj, vbuerj� ilnbvedea, erbhhif il�ef, ahb�hbdWnpWaj�
yiuihc, dblqze� y�v~bd, vecmi�i mW Wyzb� iainee, yWu.�W� liyWdi~,
`ibrhj� limediu, limediu mnbvmnefdef, �WuvehpWaif lWrmihef, Wnvbnhj�
lWhWccirbhd, yen~baif lWdenWali, lWdenWali il�e�, aiu�dhj� cbndeselid,
cbndeselid vbhb~hj� cnbvcda, ermWndhj� dines, etc.

Termenii economici din limba rus, de origine italian, constituie un grup
semnificativ al unit,4ilor lexicale de împrumut din acest domeniu. În trecut bancherii
italieni erau cunoscu4i în toat, Europa, lor adresându-li-se clien4i de na4ionalit,4i
diferite atunci când se aflau în dificultate financiar,. Acesta poate fi considerat 5i
motivul pentru care mul4i dintre termenii din domeniul credito-financiar s-au dovedit
a fi împrumuturi din limb, italian,, ca de exemplu: iainef, iae`W, i~eW, yihl,
ynqddW, aiu�di, vbu.lnbvbnb, ve`i~eW, ~enihd, ehvWccirbhd, ehliccW, mWuec,
nerbcci, ciu.vW, dniddi, dnihcenWaiheb, senri, snihlW 5i altele.

Termenii din limba italian, func4ioneaz, activ în terminologia economic, atât
izolat, cât 5i în componen4a îmbin,rilor de cuvinte cu caracter constant: ehliccWaWb
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iae`W, iae`W W muidb~b, |icdhj� yihl, ynqddW `i hbddW, lu�|baif aiu�di,
aiu�di mbnbaWvi, vWlqrbhdinhWb ehliccW, ehliccW c hbrbvubhhW� WmuidW�,
ciu.vW a`ierhj� nic|¤dWa, mWcnbvhe|bclif senri.

Cuvinte-termeni din limba german,, de asemenea, sunt prezente în num,r
destul de mare în limba rus,, o cauz, principal, a acestui fenomen fiind consolidarea
odat, cu trecerea vremii, în secolele XVIII-XIX, a pozi4iei economice a ora5elor
germane, care au concentrat toat, activitatea de intermediere a comer4ului dintre
�,rile Scandinavice, Anglia 5i Rusia. Din aceast, perioad, au intrat în domeniul
economic termenii: yihlen, yimlnWd, yen~i, yq�piudbn, ablcbu., ehabcde�ef,
Wm�eWh, rilubn, niyid, nbhdi, nbhdiybu.hWcd., dilci, dines, dniccid,
sni�d, �dnis, fnrinli; aceste au un caracter productiv în limba rus,, intrând în
componen4a a numeroase îmbin,ri de cuvinte 5i expresii: `inbpecdnenWaihhif
yen~i, yihlWaj� ablcbu., ablcbu. hi mnbv!faedbuf, |icdhjb ehabcde�ee,
yen~bnW� rilubn, aiu�dhj� Wm�eWh, Wm�eWh hi `ilqmlq 5i altele.

Spania la vremea sa ( sec. XVII-XVIII) a avut una dintre cele mai puternice
flote din lume, iar comer4ul cu celelalte 4,ri, inclusiv cu cele coloniale a cunoscut o
înflorire deosebit,, chiar 5i dup, ce 5i-a pierdut întâietatea în favoarea Angliei. În
acest context multe dintre cuvintele spaniole utilizate în terminologia maritim, au fost
p,strate în limbile europene:   linpW, lqh~qdi, d.ihvi, £ryinpW 5i altele.

Analizând din punct de vedere etimologic componen4a vocabularului din
terminologia economic, ne d,m seama c, aceasta are un caracter eterogen,
principalele surse de formare corpusului de termeni economici fiind fondul lexical
oferit de limba rus,, slavona bisericeasc, 5i limbile str,ine cu care s-a venit în contact.
Se observ, tendin4a de a se utiliza modele 5i termino-elemente latine5ti 5i grece5ti, în
m,sura în care pe parcursul unei perioade lungi de timp, acestea au format un fond
terminologic special. Neapar4inând nici unei limbi actuale, aceste cuvinte au intrat în
patrimoniul cultural al limbilor din arealul european, reprezentând aproape 20% din
num,rul unit,4ilor lexicale ale oric,rui domeniu de activitate.

Terminologia economic,, ca de altfel 5i activitatea economic,, înregistreaz,
în perioada actual, o ascensiune rapid,, realizând împrumuturi într-o m,sur,
considerabil, din limbile vestice, în primul rând din limba englez,, varianta
american,.
Cu toate acestea, terminologia economic, a limbii ruse nu se limiteaz, numai la
atragerea cuvintelor interna4ionalizate latine 5i grece5ti sau a împrumuturilor din
limbile europene, având loc un proces de terminologizare a cuvintelor din limba
uzual, prin îngustare sau l,rgire a sferei semantice a cuvintelor din vorbirea de zi cu
zi, introducere în câmpul semantic al unui cuvânt a unor elemente din sfera
semantic, a altora.
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Analizând diferite limbi na4ionale, în special formarea limbilor literare
europene, aten4ia lingvi5tilor a fost atras, de faptul c, în multe limbi exist, un num,r
însemnat de cuvinte asem,n,toare ca form, 5i sens. Deseori comunicarea între
vorbitorii unor limbi diferite este ajutat, de a5a-numi4ii termeni interna4ionali. Al,turi
de op4iunea pentru împrumut, tendin4a de a utiliza termeni cu caracter interna4ional
este mai pregnant, în sfera limbajelor specializate, în cazul nostru în terminologia
economic,.

“Aceast, tendin4, este urmarea inevitabil, a faptului c, întotdeauna
cunoa5terea 5tiin4ific, nu cunoa5te grani4e na4ionale, statale, ideologice sau de alt,
natur,. Termeni precum: yen~i, yihl, ynWlbn, njhWl, hiuWp, ehabcde�ef,
cmblquf�ef, rinlbdehp, rWhWmWuef, sWhv, nb`qna sau ae`hbc trebuie s, aib, în
toate limbile acela5i con4inut semantic. Numai în aceast, situa4ie sunt posibile
colaborarea interna4ional,, comer4ul, întreprinderile mixte 5i alte forme ale activit,4ii
interna4ionale.”5

NOTE

1Iorgu Iordan, Vasile Robu, Limba român, contemporan,, E.D.P., Bucure5ti, 1978.
2Louis Deroy,  L emprunt linguistque, Paris, 1956, p. 18.
3 `:EBM@ >. Y., Y@;N;BE; @ =;:AEB?@;N;BE;, b?<F@9, 1996, :. 10.
4c. ^. ]:C<E, [B?IQCJB?; <K?@? @ F?B=;F<=; <?@:;A;BB?D ?VW;<=@BB?D LEQBE, p.142, în
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2000.
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REZUMAT

9P/Y/,LdOe c  fR/-/OLXPQR/g YPRQLRP +NQQR/,/ MdeRK
Y :9V?=; :9<<A9=:E@9X=<I B;F?=?:C; B9EV?K;; 9F=79KSBC; @?P:?<C P?

EQ7J;BEX B;?K?HEQA?@ @ :7<<F?D UF?B?AEJ;<F?D K;F<EF;.
aVW;EQ@;<=B?, J=? @ <?@:;A;BB?A AE:; N?<=EL;BEI @ :9QBC8 ?VK9<=I8

B97FE E =;8BEFE P:E@;KE F B9<=?IW;A7 «KEBH@E<=EJ;<F?A7» @Q:C@7: @ :9QBC8
IQCF98 90% B?@C8 <K?@ U=? =;8BEJ;<FE; E B97JBC; <K?@9, E, P? :9<JM=9A
<P;GE9KE<=?@, JE<K? B7LN9XWE8<I @ =?JB?A B9EA;B?@9BEE :;9KED F?K;V9;=<I ?=
400 N? 10 =C<IJ.

c;F<EF9 I@KI;=<I ?NBEA EQ B9EV?K;; J7@<=@E=;KSBC8 F EQA;B;BEIA
UK;A;B=?A IQCF9, <P?<?VBCA ?=:9QE=S P;:;A;BC @? @<;8 <R;:98 <?GE9KSB?D
LEQBE. T9 <?@:;A;BB?A U=9P; :7<<FED IQCF P?<=?IBB? ?V?H9W9;=<I N@7AI
P7=IAE – @B;OBEA E @B7=:;BBEA..

Y :7<<F?D UF?B?AEJ;<F?D K;F<EF; Q9EA<=@?@9BBC; EQ N:7HE8 IQCF?@
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<K?@9 I@KIX=<I ?<B?@BCA <:;N<=@?A N?P?KB;BEI N9BB?H? =;:AEB?K?HEJ;<F?H?
F?:P7<9. d:7HEA @9LBCA P:?G;<<?A I@KI;=<I @?Q@:9W;BE; @ 9F=E9@ <K?@
EB?<=:9BB?H? P:?E<8?LN;BEI, @?O;NOE8 @ :7<<FED IQCF N? 1917 H?N9, F?=?:C;
P?=?A , @ F?AA7BE<=EJ;<F?; @:;AI, VCKE @C=;<B;BC EQ 7P?=:;VK;BEI.

b?LB? 7JE=C@9=S B;<F?KSF? P:EJEB, F?=?:C;, Q9 P?<K;NBE; 10 -15 K;=,
P:E@;KE F B?@CA Q9EA<=@?@9BEIA @ :7<<F?D K;F<EF;: <7W;<=@?@9BE; P:IA?H?
F?B=9F=9 A;LN7 IQCF?A – :;G;P=?:?A E IQCF?A – E<=?JBEF?A, ?=F:C=?<=S
KEBH@E<=EJ;<F?H? <??VW;<=@9 F ?<@?;BEX <K?@ EB?<=:9BB?H? P:?E<8?LN;BEI,
?VW;BE; B9 EBNE@EK79KSB?A 7:?@B; A;LN7 H?@?:IWEAE B9 :9QBC8 IQCF98,
KEBH@E<=EJ;<F9I P?KE=EF9  H?<7N9:<=@9.

]:?A; KEBH@E<=EJ;<FE8 P:EJEB, @CQC@9XWE8 U=?= @;<SA9 9F=E@BCD
P:?G;<< @ <?@:;A;BB?A :7<<F?A IQCF;, <7W;<=@7X= E UF<=:9KEBH@E<=EJ;<FE;,
F9F, B9P:EA;:, P?=:;VB?<=S ?<7W;<=@E=S B?AEB9GEX B?@C8 P?BI=ED E I@K;BED,
=;BN;BGEI @C:9QE=S P?BI=EI ?NB?D K;F<EJ;<F?D ;NEBEG;D E N:. T;A9K7X :?KS @
U=?A P:?G;<<; EH:9;= E P<E8?K?HEJ;<FED R9F=?:.

T9 <?@:;A;BB?A U=9P; @ :7<<F?D UF?B?AEJ;<F?D K;F<EF; ?<B?@BCA
E<=?JBEF?A Q9EA<=@?@9BEI <K?@ I@KI;=<I 9A;:EF9B<FED @9:E9B= 9BHKED<F?H?
IQCF9.
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