
-----

InvestiŃia străină directă: re-
laŃie investiŃională de durată,
între o entitate rezidentă şi o
entitate nerezidentă; de regulă,
implică exercitarea de către
investitor a unei influenŃe ma -
nageriale semnificative în în -
treprinderea în care a inves -
tit. Sunt considerate investiŃii
străine directe: capitalul social
vărsat şi rezervele ce revin
unui investitor nerezident care
deŃine cel puŃin 10% din ca -

pitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investi-
tor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, pre-
cum şi profitul reinvestit de către acesta. 

Într-un moment în
care criza economică
şi financiară, ce afec -
tează puternic, din 2008,
mediul de afaceri, se
dublează de o criză ce
afectează direct state -
le, chestiunea respon-
sabilităŃii sociale se pune
în discuŃie mai mult ca
niciodată. Fundamen te-
le responsabilităŃii so -

ciale ale companiei sunt explicate prin con-
tribuŃii ale unor autori ce provin din direcŃii
foarte variate precum managementul strate-
gic, resursele umane, marketing, finanŃe etc. Gu-
vernanŃa actuală pune în evidenŃă rolul norme -
lor în mananagementul responsabil al firmei,
norme provenite dinspre actori publici, pre-
cum OCDE sau private, precum ISO 26000.
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„A minŃi frumos nu e
artă, ci bufonerie”

Ion Caraion
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Iarna bate la uşă şi odată cu
ea revin în actualitate spaimele
românilor vizavi de sezonul rece.
Watt-ul şi gigacaloria au intrat de -
ja în vocabularul curent al fiecă -
rei gospodării, oamenii se înfioa -
ră şi se încovoaie sub preŃuri şi
tarife la încălzire care explodează
de la un an la altul. Deja ener-
gia electrică şi gazele naturale s-au
scumpit cu 5 procente şi acesta
e abia începutul calvarului, întru -

cât preŃurile pentru principalele resurse energetice sunt
oricum în Ńara noastră cu mult sub nivelul celor din
Uniunea Europeană şi, după cum se ştie, cuvântul de
ordine în Comunitate este alinierea preŃurilor şi tarifelor,
nicidecum alinierea veniturilor.

În urmă cu două săptămâni,
în 15 octombrie, Academia Regală
de ŞtiinŃe a Suediei a făcut pu -
blice numele câştigătorilor pre-
miului Nobel pentru economie.
Cei doi americani cărora le-a re-
venit premiul anul acesta sunt
Alvin Roth şi Lloyd Shapley,
aceştia fiind aleşi pentru contri-
buŃiile la „teoria alocărilor stabi-
le şi practica în domeniul desig -
nului pieŃelor”. Deşi publicate la

peste 20 de ani distanŃă, cercetările lor s-au completat
reciproc şi au contribuit semnificativ la elucidarea uneia
dintre cele mai interesante provocări ale economiei: ex -
plicarea mecanismelor care asigură funcŃionarea eficien-
tă a pieŃelor pe care preŃul, cererea şi oferta nu reuşesc
să aloce optim resursele. Focalizâdu-se pe acele tipuri de
pieŃe pe care obŃinerea echilibrului presupune realizarea
unor perechi stabile, Shapley a utilizat alogoritmi mate-
matici pentru a arăta din punct de vedere teoretic cum
se formează aceste perechi, pentru ca ulterior Roth să
testeze empiric rezultatele şi apoi să le utilizeze pentru
a proiecta instituŃii şi mecanisme potrivite pentru diver-
se pieŃe specifice precum plasarea medicilor rezidenŃi în
spitale, a absolvenŃilor în şcoli sau găsirea perechii
potrivite în cazul transplanturilor de rinichi. 

PUNCTUL
PE EUROPA

John Maynard Keynes a fost un economist englez
care a trăit între anii 1883 şi 1946. Keynes, una dintre
cele mai mari personalităŃi ale ştiinŃelor economice, a
fost, de asemenea, creatorul şcolii keynesiste de gân -
dire economică şi este considerat fondatorul macro-
economiei moderne, el fiind cunoscut în principal pen-
tru poziŃia favorabilă privind politicile guvernamentale
intervenŃioniste, prin care guvernul să folosească mă -
suri fiscale şi monetare cu scopul temperării efectelor
adverse ale recesiunilor şi boom-urilor economice 

Keynes s-a născut la Cambridge, în 1883, într-o
familie care aparŃinea burgheziei intelectuale, tatăl său, John

Neville Keynes, a fost un lector de economie la Universitatea din Cambridge, iar
mama sa, Ada Florence Brown, a fost o autoare de succes şi o reformistă în dome-
niul social. 

31 octombrie 1517. Luther afişează cele 95 de teze ale
sale, protestante, pe uşa bisericii din castelul Wittenberg.

Emil DAVID

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS
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De asemenea, sunt considerate

investiŃii străine directe, capitalurile
din companiile rezidente asupra căro-
ra investitorul nerezident exercită o
influenŃă semnificativă pe cale indi-
rectă şi anume: capitalurile proprii
ale asociatelor şi filialelor rezidente
ale întreprinderii rezidente în care in -
vestitorul nerezident deŃine cel puŃin
10% din capitalul social subscris. In -
vestitorul străin direct: persoană juri -
dică, persoană fizică sau grup de per-
soane ce acŃionează concertat, care
deŃine cel puŃin 10% din capitalul so-
cial subscris (respectiv din capitalul
de dotare al entităŃilor fără personali -
tate juridică) sau cel puŃin 10% din
voturi, într-o întreprindere situată în
afara propriei Ńări de rezidenŃă.

Modernizarea şi restructurarea eco-
nomiei naŃionale este o acŃiune com-
plexă, care vizează toate nivelurile
activităŃii economice şi anume: an -
samblul economiei naŃionale, ramurile
propriu – zise, unitatea economică şi
locul de muncă. Activitatea de mo -
dernizare şi restructurare este un pro-
ces dinamic care asigură perfecŃio -
nare acapitalului fix, crearea unei struc-
turi complexe producŃie, introducerea
celor mai performante metode şi teh -
nici de muncă etc. AcŃiunea de mo -
dernizare şi restructurare, privită la ni -
velul economiei naŃionale şi al ramu -
rilor, trebuie să se refere, în special,
la structurile economiei naŃionale, dez-
voltarea pe baza principiilor moderne
a ramurilor economice, înfăptuirea unor
raporturi corespunzătoare fiecăreia din-
tre aceste ramuri, realizarea unor tran s-
formări pe plan social.

Un rol important în acest plan de
modernizare o au investiŃiile străine
directe, care sunt reprezintă una din
puŃinele metode prin care o Ńară poate
să recupereze din decalajul care se -
pară o Ńară cu o economie slabă şi
o Ńară cu o economie puternică. In -
vestiŃiile străine directe au un nivel
foarte scăzut în România, chiar dacă
nivelul investiŃiilor străine directe a
crescut simŃitor din 1990, cea mai mare
parte a acestor aporturi de capital au
reprezentat împrumuturile firmelor ma-
mă către subsidiarele lor.

InvestiŃiile străine directe influenŃea -
ză direct competitivitatea Ńării, pro-

duce noi locuri de muncă şi ajută la
reducerea decalajelor dintre România
şi Ńările Uniunii Europene. Ca urmare
a nivelului de investiŃii străine foarte
redus, în urma unui clasament al eco -
nomiilor cele mai competitive din Uniu -
nea Europeană România se cla sează
pe penultimul loc. Productivitatea muncii
în România - calculată ca va loare
adaugată brută (VAB) pe angajat - se
situează la jumătatea mediei
europene (51%). Şi mai există un
singur stat UE, Bulgaria, cu un nivel
mai scăzut (43,5%).

InvestiŃiile străine pot avea ca efect
în afara producerii de noi locuri de
muncă, aportul de tehnologii noi în
Ńară care ar reduce şi mai departe
decalajul economic şi tehnologic din-
tre România şi Ńările Europene. Statul
român s-a arătat neputincios să creeze
o infrastructură adecvată pentru atra -
gerea investiŃiilor străine directe, cel
mai bun exemplu în acest sens este
fabrica de telefoane mobile Nokia din
JudeŃul Cluj, care în urma închiderii
a rezultat disponibilizarea a aproxima-
tiv 1.500 de angajaŃi, locuri de muncă
pierdute care nu pot fi recuperate, o
diminuarea a producŃiei în judeŃul
Cluj cu 25%, şi o diminuarea a PIB-
ului Ńării cu aproape 1%.

Un alt factor important potrivit
căruia investiŃiile străine se menŃin la
un nivel sub cel al Uniunii Europene
este coruptibilitatea înaltă la nivel po -

litic central, instabilitatea politică şi ac -
cesul la finanŃe (în investiŃiile de tip
Greenfield în care investitorul străin nu
doreşte să finanŃeze întreagul proiect,

doreşte începerea unui parteneriat cu
statul)care fac din România un me diu
neatrăgător pentru mediul de afaceri.

InvestiŃiile străine pot avea şi efec-

te nedorite pe termen scurt, investi-
torul stăin poate opta pentru a pro-
duce aceleaşi tipuri de produse ca şi
producătorii autohtoni, însă pe ter-
men lung acest fapt va creşte com-
petitivitatea producătorilor autohtoni,
obligându-i să se orienteze către teh -
nologii mai performante.

Dacă investitorul străin intenŃio nea-
ză să realizeze produse complemen -
tare producŃiei locale, prin aport de
tehnologie, atunci efectele asupra ocu -
pării forŃei de muncă şi compe titi -
vităŃii produselor din Ńara gazdă sunt
apreciate pozitiv. Dacă investitorii străi-
ni urmăresc să restructureze obiecti -
vele economice achiziŃionate după re -
guli proprii, în aceste condiŃii apar efecte
negative asupra gradului de ocupare
a locurilor de muncă la nivel local

InvestiŃiile străine au scăzut simŃi-
tor mai ales pe perioadă de criză eco-
nomică, fapt care a avut influenŃe ne -
gative asupra gradului de ocupare a
forŃei de muncă. Şomajul a crescut
simŃitor, iar politica inadecvată a sta -
tului pe timp de criză a făcut ca sin-
gura speranŃă a reducerii ratei şoma-
jului să îl constituie investitorii străini.

Competitivitate }i locuri de munc@ prin investi]ii str@ine directe
master Zolyia TIBOR, ULBS
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Pe de altă parte, lipsa oricărei stra-

tegii în dezvoltarea sistemului ener-
getic naŃional ne-a adus în timp la un
pas de colaps şi ne ameninŃă cu de -
pendenŃa de importurile de energie.
Ce ar mai fi de comentat în faŃa urmă-
torului tablou statistic al dezastrului
din domeniu: 80 la sută din termo-
centralele din România au durata de
viaŃă depăşită, 31 la sută din hidro-
centrale trebuie înlocuite, 65 la sută
din reŃelele de distribuŃie a energiei
sunt într-un grad avansat de uzură,
reŃeaua de transport a gazelor natu-
rale este expirată în proporŃie de 60
la sută!

Lucrurile sunt agravate şi dintr-o
altă perspectivă. Din varii motive, pe
care nu le vom mai dezvolta aici, Ro-
mânia a rămas răstignită în statutul
de „Ńară în curs de dezvoltare”, departe
încă de grupul Ńărilor de elită, cu eco -
nomii competitive bazate pe inovaŃie.
De pildă, unul din punctele slabe ale
economiei româneşti, care frânează
dezvoltarea, este caracterul ei energo -
fag. Consumăm multă energie, fără efi-
cienŃă vizibilă. Consumul de energie
necesitat pentru producerea a 1.000
de euro de PIB este de 7 ori mai mare
în România decât în ElveŃia şi de
3–4 ori peste cel din Olanda şi Ger -
mania! Nu întâmplător, formula con-
sacrată pe piaŃa mondială este: spune-
mi câtă energie consumi ca să-Ńi arăt
cât de competitiv şi dezvoltat eşti!
Noi rămânem aşadar cantonaŃi în
zona economiilor energofage. Şi până
să înlocuim energia cu inovaŃia, sun-
tem, evident, dependenŃi de resurse-
le energetice.

Şi acum vine întrebarea pe care
ar fi trebuit să şi-o pună oricare gu -
ver nare responsabilă de-a lungul tran-
ziŃiei noastre nebuloase: care resurse
energetice? Cele pe care le-am vân-
dut pe nimic grupului austriac OMV?
Pentru că, de fapt, România nu şi-a
păstrat un „Gazprom” după model ru -
sesc, de care să dispună în funcŃie
de interesele naŃionale. 

În condiŃiile în care, potrivit prog-
nozelor, Ńara noastră va avea nevoie,
în următorii ani, în proporŃie de peste
50 la sută resurse energetice primare
pe bază de hidrocarburi, petrol şi gaze,
noi ne-am grăbit să le înstrăinăm în
pofida celui mai elementar interes

strategic. Şi ne-am ales ca întotdeau-
na cu paguba. Grupul austriac OMV
care deŃine în prezent Compania Pe -
trom, cea mai mare din România, a
plătit în anul 2011 redevenŃe statului
român în valoare de 173 milioane de
euro, adică 6 la sută din valoarea
producŃiei realizate din exploatarea
zăcămintelor de petrol şi gaze de pe
teritoriul României. Ce înseamnă 173
de milioane de euro? Un „mizilic” dacă
raportăm cifra la cele 2,7 miliarde de
euro cât reprezintă valoarea vânză -
rilor înregistrate pe segmentul de
exploatare şi producŃie, sau la profi-
tul net de 886 milioane euro obŃinut
de Petrom în anul 2011.

Ironia sorŃii face ca, exact acum,
grupul austriac să anunŃe desco -
perirea în adâncurile Mării Negre, în
perimetrul Neptun, a unei rezerve gi -
gantice de petrol şi gaze, care echi -
valează cu un eveniment de impor-
tanŃă mondială. Zăcământul de circa
84 de miliarde de metri cubi ar valo -
ra aproape 20 de miliarde de euro şi
ar fi putut, în condiŃii normale, ali-
menta piaŃa internă românească vreme
de mai bine de 5 ani.

Presa autohtonă a preluat această
ştire – bombă fără nicio urmă de dis-

cernământ, anunŃând-o ca pe o isto -
rică victorie românească care ne va
permite „independenŃa faŃă de impor-
turile de gaze din Rusia pe o pe -
rioadă de circa 20 de ani”. Din păcate,
nimeni nu a observat că indepen-
denŃa energetică faŃă de ruşi, ar fi
echivalentă cu dependenŃa energetică
faŃă de austrieci!

Dar măcar de ar fi asta singura
afacere în pierdere pentru statul ro -
mân în domeniul resurselor energetice...

Să ne amintim doar de „afacerea
Petromidia” care reprezintă un punct
de referinŃă în haiducia practicată în
tranziŃia românească.

În 2001, statul român încredinŃează
rafinăria Petromidia omului de afaceri
Dinu Patriciu. Acesta, după ce clădeşte
în jurul rafinăriei grupul Rompetrol, le
vinde în august 2007 companiei de
stat Kaz Munai Gaz din Kazahstan.
Acesta încasează 1,6 miliarde de do -
lari, iar kazahii au preluat inclusiv da -
to riile Rompetrol Rafinare. Abia în
2010 noii proprietari consimt să plă -
tească statului român 54 de milioane
de euro din datoria istorică de 571
de milioane de euro pe care o moş -
teniseră de la Dinu Patriciu. Aceasta
a fost prima, ultima şi singura plată

pe care kazahii au catadicsit să o
plătească României, pentru că restul
obligaŃiunilor, în valoare de 516 mili -
oane euro, au decis să le conver -
tească în acŃiuni. AcŃiunile respective
valorează acum pe bursă 144 mili -
oane euro, de unde rezultă că statul
român a pierdut circa 370 de mili -
oane de euro din această afacere.

Pe tapet se află în prezent, după
cum se ştie, o altă tranzacŃie păgu -
boasă: vânzarea Hidroelectricii, o com-
panie românească până de curând
prosperă, dar care brusc a devenit
nerentabilă şi împovărată de datorii.

Întrebare logică: mai avem oare vreo
şansă în sectorul energetic la capă-
tul unui şir de afaceri în pierdere to -
tală pentru stat şi în câştig fabulos
pentru străini şi miliardarii de azi ai
României?

Oricât ar părea de neverosimil, spe-
ranŃele s-ar putea lega de un dome-
niu revoluŃionar al producŃiei: investi -
Ńiile din domeniul energiei regenera-
bile, a „energiei verzi” cum se mai nu -
meşte. Începuturile sunt încă timide,
dar promiŃătoare.

Avem deja în Dobrogea un parc
eolian cu o putere instalată de 1.400
MW şi un altul stă să înceapă.

Mai aproape de noi, la Târnăveni,
se află în curs de finalizare un uriaş
parc solar, al doilea ca mărime din
Europa. Acesta se va întinde pe o
suprafaŃă de 109 hectare, va avea
150.000 de panouri solare şi 5 kilo-
metri de linie electrică subterană,
puterea instalată a centralei energeti -
ce va fi de 36 MW, atât cât să asigure
independenŃa energetică a Târnăveniului.

Surprinzător poate pentru unii, ne-
cu noscut pentru cei mai mulŃi, şi în
judeŃul nostru, în oraşul Avrig, se ma-
terializează un proiect de anvergură
europeană. Tânărul şi energicul primar
al Avrigului, Arnold Klingeis, dezvă -
luie în premieră perspectivele imple-
mentării unui proiect esenŃial pentru
comunitatea avrigeană, intitulat, pro -
zaic dar sugestiv – „Energie locală”.
Acesta va asigura dezvoltarea, până
în anul 2020, a unui model energetic
integrat la nivelul Uniunii Europene şi
sincronizat cu o politică energetică vi -
zionară. Acest program va deveni fe -
zabil prin realizarea „Centrului pentru
Energie Regenerabilă”, un proiect de
investiŃii care va determina dezvolta -
rea unui centru industrial modern, des-
tinat producerii energiei din surse re -
generabile, dar şi dezvoltării altor ti -
puri de industrii sau servicii, care să

respecte principiile majore de protec -
Ńie a mediului şi, în acelaşi timp, să
contribuie la revitalizarea şi evoluŃia
economică susŃinută a oraşului Avrig
şi a zonei rurale din imediata apropiere.
Efectele implementării acestui plan vor
fi imediate şi deosebit de benefice:
crearea a 2.500 noi locuri de muncă
şi, implicit, crearea unei baze noi pen-
tru taxe şi impozite locale, facturi re -
duse la utilităŃi şi oportunităŃi pentru
potenŃialii investitori. Pe termen lung,
programul de investiŃii vizează dez-
voltarea unui model integrat pentru
eficientizarea producŃiei de energie
verde, producerea de energie electri -
că solară, construirea unor staŃii ener-
getice pentru valorificarea biogazului
şi a biomasei, construcŃia de micro-
hidrocentrale pe râul Avrig şi pe con-
ducta de apă ce alimentează oraşul.

Avrigul devine astfel un partener
viabil şi un studiu de caz în cadrul
proiectului european „Urban Nexus”,
be neficiind de sprijinul unei întregi
reŃele de firme specializate din Olanda,
Marea Britanie, Spania, Suedia, Ger -
mania, Ungaria şi FranŃa.

În paralel, Avrigul va fi implicat
într-un alt proiect de anvergură euro-
peană intitulat sugestiv „Renergy”, care
a primit de curând „binecuvântarea”
Comisiei Europene. „Renergy” încura-
jează dezvoltarea oraşelor model, a
oraşelor inteligente în domeniul ener-
getic durabil, dezvoltare prin care să
poată fi diminuată vulnerabilitatea eco-
nomică determinată de dependenŃa de
resursele fosile şi crearea unui circuit
de folosire şi refolosire a resurselor
biologice într-un mediu determinat.

Am Ńinut să prezentăm aici doar câ-
teva repere optimiste într-un dome-
niu în care am jucat mereu în pier -
dere de-a lungul ultimilor 20 de ani.

ProvidenŃa a fost generoasă cu
solul şi subsolul românesc. Ne-a dat,
poate, cât nu meritam şi, nevolnici
fiind, am risipit ceea ce aveam, con-
firmând, iar şi iar, proverbul „Dumne -
zeu îŃi dă, dar nu-Ńi bagă şi în traistă”.

Acum ne întoarcem iar faŃa către
Mama Natură încercând să compen-
săm pierderea resurselor energetice
ale subsolului cu ceea ce ne oferă
generos soarele şi vântul.

Reuşita acestui demers, a acestui
nou început stă în puterea, decizia şi
clarviziunea comunităŃilor locale. Poate
că în asta constă şansa noastră, pen-
tru că, în ce priveşte strategiile politi -
ce de anvergură naŃională, ne-am lă -
murit. Totul a fost şi este spre pagubă.

Energia: la r@scruce de ... vânturi
Emil DAVID
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Date biografice 
Lloyd Shapley s-a născut în 1923

şi a obŃinut titlul de doctor în mate-
matică la Princeton în 1953, pe vre-
mea când fondatorii teoriei jocurilor
Jon von Neumann şi Oskar Morgen -
stern erau profesori acolo. Robert
Aumann afirma în discusul său de
recepŃie a premiului Nobel din 2005
că îl consideră pe Shapley „cel mai
mare specialist în teoria jocurilor al
tuturor timpurilor”. La 89 de ani,
Shapley are în prezent statutul de
profesor emerit la Universitatea din
California, Los Angeles. 

Născut în 1951, Alvin E. Roth a
absolvit Universitatea Columbia în
1971 şi ulterior şi-a făcut masteratul
şi doctoratul la Standford. A predat
la universităŃile din Illinois şi Pittsburg
pentru ca începând cu 1998 să devi-
nă profesor la Harvard. Toamna aceas-
ta Alvin E. Roth s-a mutat la Stand -
ford (iniŃial ca profesor invitat, urmând
să devină titular din 2013) iar la Harvard
a rămas cu statutul de profesor emerit. 

De la contribuŃiile teoretice 
la dovezi empirice şi apoi la

aplicaŃii practice

În 1962 Llyoyd Shapley publica
un articol împreună cu David Gale
prin care explica modul în care indi-
vizii raŃionali angajaŃi într-un proces
de schimb pot forma perechi stabile,
definite ca acea situaŃie în care niciun
participant nu se poate aşepta la un
rezultat mai bun în cazul în care se
angajează în schimburi viitoare. No Ńiu -
nea de stabilitate este fundamentală
în teoria jocurilor cooperante. Arti -
colul celor doi a rămas multă vreme
pe lista bibliografică obligatorie a ma-
rilor universităŃi, remarcându-se prin
eleganŃa şi limpezimea sa. 

Demonstrând la nivel abstract mo-
dul în care se ajunge la perechi sta-
bile, Gale şi Shapley ilustrează algo-
ritmul de alegere cu un exemplu ex -
trem de sugestiv: „piaŃa căsătoriilor”.
În exemplul lor, 10 femei şi 10 bărbaŃi,
fiecare capabil de ordonarea membri-
lor de sex opus în funcŃie de prefe-
rinŃe, încearcă să-şi găsească pere-
chea potrivită, astfel încât în final să
nu existe niciun partener cu care cine-
va să dorească şi să poată fi împreună
în afară de cel cu care s-a căsătorit. 

Teoria perechilor a început aşadar
cu algoritmul de alegere Gale-Shapley.
El funcŃionează astfel: fiecare bărbat
o cere în căsătorie pe femeia pe care
o preferă. Fiecare femeie respinge orice
propunere pe care o consideră inac-
ceptabilă dar amână acceptarea unuia
dintre pretendenŃii rămaşi. Fiecare băr -
bat respins o cere în căsătorie pe fe -
meia care reprezintă a doua sa opŃiu-
ne. Fiecare femeie respinge din nou
orice propunere considerată inaccep-
tabilă, care poate include acum şi pre-
tendenŃi anteriori deveniŃi inaccepta-
bili. Procesul continuă până când nu
se mai fac propuneri; fiecare femeie
va accepta atunci propunerea bărba-
tului pe care îl preferă şi se fac pere-
chile. Rezultatul, după cum demos-
trau teoretic autorii, îl reprezintă for-
marea unor perechi stabile, cu obser-
vaŃia că este important punctul de ple-
care în iniŃierea algoritmului de ale-
gere, respectiv dacă cei care fac alege-
rea sunt femeile sau bărbaŃii. Întotdea -
una, rezultatul cel mai bun pentru fe -
mei este obŃinut dacă ele sunt cele
care fac propunerea, afirmaŃie valabilă
şi pentru bărbaŃi. Evident, demons-

traŃia lor teoretică putea fi utilizată şi
în alte cazuri, lucru care s-a întâm-
plat abia după 20 de ani când Alvin
Roth a utilizat algoritmul ca bază teo -
retică pentru cercetările sale.

ContribuŃiile teoretice ale lui
Shapley sunt semnificative şi în alte
direcŃii. Acesta este probabil cunos-
cut cel mai bine pentru „Shapley value”
(valoarea Shapley) care se referă la
beneficiile cumulate oŃinute de toŃi
participanŃii la un joc, participanŃi care
cooperează mai degrabă decât să se
concureze între ei. Această valoare
este importantă atunci când pe piaŃă
se încearcă formarea unor perechi,
problemă în care s-a specializat Roth.
Este de menŃionat că Roth a scris un
capitol într-o carte editată în onoarea
lui Shapley în care explică conceptul
de „valoare Shapley” în detaliu. 

Un alt concept introdus de Shap-
ley şi care poate fi menŃionat pe lista
realizărilor matematice ale acestuia
este Indicele Puterii Shapley-Subik,
care este utilizat pentru a determina
care dintre membrii unui organism
de decizie, precum Congresul ameri-
can sau un parlament, are cea mai
mare putere de a influenŃa rezultate-
le. Adesea se ajunge la concluzia că
unii membri la care nu ne-am aştep-
ta deŃin cea mai mare putere şi sunt
actorii cei mai importanŃi. 

Academia Regală de ŞtiinŃe a Sue-
diei menŃionează ca merit important în
argumentarea privind alegerea celor
doi laureaŃi aplicarea în economia reală
a contribuŃiilor acestora. Lloyd Shapley
este cel care a realizat partea teoreti-
că, iar Alvin Roth este cel care a con-
tribuit la valorificarea ei. Acest lucru
s-a petrecut în două etape: testarea
empirică şi utilizarea în practică. 

În anii 80, Alvin Roth studia mo -
dul în care medicii rezidenŃi erau an -
gajaŃi în spitalele din SUA. Începând
cu debutul secolului XX, această piaŃă
a fost descentralizată şi spitalele ame-
ricane au căutat cea mai bună moda-
litate de a atrage absolvenŃii meri-
tuoşi. Dezechilibrul cerere – ofertă a
făcut ca piaŃa să funcŃioneze cu nu -
meroase sincope. În anii 1940 com-
petiŃia pentru rezidenŃi a determinat
spitalele să facă oferte acestora foar-
te devreme, uneori cu ani înainte de
absolvire. Perechile spital – medic
rezident se realizau uneori înainte ca
studenŃii respectivi să poată oferi vreo
dovadă cu privire la competenŃele lor
sau să-şi aleagă specializarea. Când
o ofertă era respinsă era adesea prea
târziu penru spital să-şi găsească un
înlocuitor. Încercând să evite aceste
situaŃii, spitalele au impus termene li -
mită pentru acceptarea sau respinge-
rea ofertelor, moiv pentru care viitorii

medici trebuiau să-şi exprime opŃiu-
nea fără posibilitatea de a aştepta
oportunităŃi viitoare. Ca răspuns la aces-
te disfuncŃionalităŃi a fost înfiinŃat un
organism, National Resident Matching
Program care funcŃiona precum o
casă de clearing.

Într-o lucrare publicată în 1984,
Alvin Roth a studiat mecanismul de
alocare utilizat de NRMP şi a de -
monstrat că este strâns legat de
algoritmul Shapley – Dale de obŃine-
re a perechilor stabile. A formulat
ipoteza că succesul acestuia se dato-
ra faptului că a reuşit în mare măsu-
ră să formeze perechi stabile şi ulte-
rior a studiat alte sisteme similare
din Marea Britanie, explicând succe-
sul sau insuccesul acestora pe baza
algoritmului Shapley – Dale şi oferind
dovezile empirice necesare pentru va -
lidarea teoriei respective. 

Alvin Roth face în anii următori
un nou pas şi anume utilizarea algo-
rimului pentru a crea pieŃe cu insti-
tuŃii şi mecanisme potrivite pentru a
obŃine perechi stabile, punând bazele
unui nou domeniu - Market design. 

După cum o declară chiar Roth
în cursul pe care îl susŃinea la Har -
vard, sub numele de Market Design,
cuvântul design în engleză este în
aceeaşi măsură un verb şi un substan -
tiv, ceea ce face ca designul pieŃei

să fie abordat ca activitate dar şi ca
aspect, ca trăsături ale pieŃei studia-
te. Designul presupune de asemenea
responsabilitatea faŃă de detalii. Desig -
nerii nu pot fi mulŃumiŃi cu modele
simple care explică principiile gene-
rale după care funcŃionează o piaŃă.
Ele trebuie să se asigure că toate
părŃile componente funcŃionează îm -
preună. Roth şi colegii săi au folosit
instrumentele matematice oferite de
teoria jocurilor pentru a crea pieŃe
pentru plasarea optimă a medicilor
rezidenŃi şi a candidaŃilor la diferite
şcoli. Domeniul designului pieŃelor a
apărut practic atunci când Al Roth a
fost desemnat să recreeze Programul
NaŃional de Alegere a RezidenŃilor, un
serviciu care în fiecare an plasa
aproximativ 25.000 de noi medici în
spitalele universitare în care aceştia
primeau îndrumare specializată. Deşi
funcŃional din anii 1950, sistemul avea
în continuare numeroase probleme,
inclusiv contracte de angajare care
erau semnate înainte ca alegerile for-
male să aibă loc sau cupluri căsăto-
rite care nu puteau să-şi găsească lo -
curi în spitale apropiate. Schimbând
algoritmul matematic utilizat până atunci
în procesul de combinare, Roth şi
colegii săi au creat un proces prin
care participanŃii erau descurajaŃi să
păcălească sistemul şi a dat cupluri-
lor căsătorite o putere de negociere
mai mare pentru a putea găsi locuri
de muncă apropiate. 

De atunci, el a contribuit la crea-
rea unui sistem centralizat pentru pla -
sarea studenŃilor în liceele publice din
New York, unde numărul de variante
posibile este imens. De asemenea, a
aplicat un algoritm similar pentru a
contribui la crearea unui registru şi
a unui program de potrivire pentru do-
natorii de rinichi compatibili cu recep-
torii acestora. Probabil unul dintre me -
ritele sale este acela că a avut un
succes remarcabil în crearea legătu-
rii între subiecte de interes în rândul
economiştilor din mediul academic şi
probleme care au o aplicabilitate
practică în lumea reală.

Marii economişti sunt cei care
schimbă modul în care vedem lu -
mea. Alvin Roth şi Lloyd Shapley se
încadrează cu siguranŃă în această
categorie. Ei au meritul de a fi adus
gândirea bazată pe piaŃă în zone în
care mecanismele de alocare utiliza-
te erau de tipul non-piaŃă, contri-
buind la înŃelegerea şi buna funcŃio-
nare a acestora. 

dr. Silvia M~RGINEAN

Lloyd Shapley }i Alvin E. Roth – premiul Nobel în economie 2012 

Academia Regală de ŞtiinŃe a Suediei

Lloyd Shapley Alvin Roth
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urmare din pagina 1
După ce a urmat studiile la Eton,

Keynes a intrat la Cambridge, unde a
urmat studiile universitare de mate -
matică. După finalizarea studiilor în
matematică, John Maynard Keynes a
studiat economia, urmând cursul lui
Marshall şi sfaturile lui Pigou (pe care
mai târziu l-a combătut). Discipol al
lui Alfred Marshall, Keynes a intrat în
administraŃia civilă în anul 1906, ca
înalt funcŃionar public la Biroul pen-
tru Indii (India Office), unde a lucrat
timp de doi ani. Dezamăgit de expe-
rienŃa obŃinută, Keynes a început o
teză privind teoria probabilităŃilor şi
s-a întors în 1908 la Cambridge, pen-
tru a-şi finaliza lucrarea, începând
totodată să predea economia ca asis-
tent al lui Marshall, iar un an mai târ-
ziu odată cu finalizarea tezei (publicată
în 1921) a fost acceptat ca fellow la
King’s College. Schumpeter a sinteti-
zat activitatea sa de la catedră, des -
pre care a afirmat că „a predat o doc-
trină marshalliană standard, având în
centru cea de-a cincea carte a Prin -
cipiilor, doctrină pe care o stăpânea
cum puŃini oameni au reuşit să o
facă şi de care a rămas strâns legat
pentru următorii douăzeci de ani.”

A Treatise on Probability reprezin-
tă o explorare a ceea ce înseamnă
deŃinerea de convingeri raŃionale des -
pre viitor, sub diverse condiŃii de cu -
noaştere. Punctul său central este res -
pingerea teoriei statisticii probabilită -
Ńilor şi înlocuirea acesteia cu o teorie
logică, în care probabilitatea este o
funcŃie de propoziŃii logice, şi nu de
frecvenŃe. Astfel probabilităŃile pot fi
statistice, dar nu este obligatoriu să
fie. Teoria logică a probabilităŃilor la
Keynes se apropie cât mai mult de
posibilitatea ca oamenii să folosească
termeni precum „probabil”, „posibil”, „nu
ştiu”. În contradicŃie, teoria pieŃelor
eficiente presupune că pieŃele finan-
ciare sunt echivalente cu pieŃele de
asigurări, în care riscurile pot fi cal-
culate destul de precis.

Din punct de vedere al traiectoriei
profesionale, DicŃionarul de ŞtiinŃe Eco-
nomice al lui Jessua, Labrousse, Vitry
şi Gaumont se pot distinge 4 orien-
tări diferite: cariera academică, carie -
ra de funcŃionar în slujba statului,
activitatatea investiŃională şi cariera
politică.

Mai întâi se conturează cariera aca-
demică, o carieră atipică, deoarece
nu a fost niciodată titularul unei cate -

dre şi a redus la minim timpul con-
sacrat învăŃământului de îndată ce
mijloacele financiare i-au permis. În -
cepând cu 1909 şi până în 1937, Clu-
bul său de economie politică a reunit
o dată pe săptămână cei mai buni
studenŃi de la Cambridge. Totuşi, pres -
tigiul academic al lui Keynes se dato -
rează publicaŃiilor sale şi posturilor
strategice pe care le-a ocupat în ca -
drul profesiei.

Între 1911 şi 1945, Keynes a fost
editor al Economic Journal, succe -
dându-l pe primul editor al revistei,
Edgeworth. În 1913, el a devenit se -
cretarul Royal Economic Society, al
cărei societăŃi a fost preşedinte până
la moarte. După publicarea Teoriei Ge -
nerale, aceste funcŃii i-au fost utile
pentru a întreŃine în cadrul Economic
Journal o polemică ce a contribuit
considerabil la răspândirea propriilor
sale teze.

Astfel, lucrările şi articolele sale i-au
conferit o legitimitate ştiinŃifică mult
înainte de publicarea Teoriei Generale.

În prima sa carte, Indian Currency
and Finance (1913), Keynes şi-a valo -
rificat cunoştiinŃele despre particulari -
tăŃile economiei Indiei, despre care
Schumpeter a afirmat în 1946 „că a
fost cea mai bună operă scrisă în limba
engleză despre schimbul valutar pe
baza etalonului aur.”

În 1923 a publicat Tract on Mone -
tary Reform în care a criticat etalo -
nul-aur, critică reluată în anul 1925,
în lucrarea Economic Consequences
of Mr. Churchill în momentul reve -
nirii lirei sterline la paritatea-aur de
dinainte de război. În esenŃă, Keynes
a susŃinut stabilizarea preŃului de pe
piaŃa internă cu scopul de a stabiliza
situaŃia activităŃii economice din Ńară,
acordând de asemenea o atenŃie se -
cundară mijloacelor prin care fluctu-
aŃiile de scurtă durată ale valutei stră-
ine să fie temperate. Pentru a realiza
acest lucru, el a propus ca sistemul
monetar creat de necesităŃile războiu-
lui să fie transformat, pentru a înde -
plini necesităŃile unei economii pe
timp de pace, prin separarea emiterii
banilor tipăriŃi de rezerva de aur.

Un alt aspect important din cadrul
pledoariei pentru managementul mo -
netar din Tract on Monetary Reform
a fost preocuparea lui Keynes, în ca -
drul primului capitol, faŃă de meca -
nismul economisire-investiŃie.

Lucrările sale de început, care
erau mai degrabă de natură practică,
au condus la crearea unui nou cadru
teoretic de analiză a problemelor co -
tidiene şi la formularea unei politici
publice care să le vizeze.

În 1930 a fost publicată lucrarea
Treatise on Money, care se încadra
atât în genul tratatului exhaustiv, cât
şi în cercetarea avansată, transfor-
mând-ul pe Keynes într-un mare eco -
nomist. În cadrul acestei lucrări, Keynes
abordează teoria banilor ca teorie a
întregului proces economic, ce urma
să fie dezvoltată în Teoria Generală.
În cadrul tratatului, Keynes acceptă teo -
ria cantitativă şi încearcă să o per-
fecŃioneze, prin înlocuirea anumitor
factori din ecuaŃia schimburilor într-
o încercare de atenuare a caracteru-
lui automat. De asemenea, analiza
keynesistă a continuat să se concen-
treze pe distincŃia dintre economii şi
investiŃii.

Keynes a mai avut rolul şi de
economist în slujba puterii. În timpul
primului război mondial, el a fost, prin
poziŃia ocupată în cadrul Trezoreriei
Marii Britanii, principalul responsabil
privind creditele şi împrumuturile acor-
date AliaŃilor şi a participat, la sfârşi-
tul războiului, la negocierile cu Ger -
ma nia. Manifestând o opoziŃie abso-
lută faŃă de nivelul despăgubirilor de
război impuse Germaniei de către ali-
aŃi datorită faptului că, susŃinea el, vo-
lumul reparaŃiilor de război ar putea
paraliza economia Germaniei, Keynes
şi-a expus argumentele acestei pozi -
Ńii în cadrul lucrării The Economic Con -
sequences of the Peace (1919), care
a devenit foarte rapid un best-seller
mondial. Câştigurile obŃinute de pe
urma vânzării cărŃii i-au adus inde-
pendenŃa financiară şi au stat la origi -
nea averii sale.

Înainte de a-şi expune argumen -
tele acestei poziŃii, Keynes a prezen-
tat succint situaŃia economică şi so -
cială a evenimentelor politice în con-
textul cărora urma să realizeze de -
monstraŃia. Această prezentare a fost
sintetizată de Schumpeter, în 1947,
în cadrul unui articol publicat în Ame -
rican Economic Review: „capitalismul
de tip laissez-faire, acest „episod extra -
ordinar”, s-a încheiat în august 1914.
CondiŃiile în care conducerea antre-
prenorială era capabilă să-şi asigure
succes după succes se evaporau în -
tr-un ritm accelerat, stimulată de creş-
terea rapidă a populaŃiei şi de abun-
dentele oportunităŃi de a investi ce
erau neîncetat recreate de progresele
tehnologice şi de o serie de cuceriri
a unor noi surse de hrană şi materii
prime. În aceste condiŃii, absorbirea
economiilor unei burghezii ce continua
să coacă prăjituri „pentru a nu le
consuma”, nu prezenta nicio dificulta -
te. În 1920, acele impulsuri se epui -
zau, spiritul antreprenorial stagna, opor -
tunităŃile de a investi erau pe cale de
dispariŃie şi, astfel, deprinderile de a
economisi ale burgheziei îşi pierduse -
ră funcŃia socială, iar persistenŃa lor

înrăutăŃea, de fapt lucrurile mai mult
decât era necesar.”1 În acestă expu -
nere de idei ale lui Keynes, se re -
găseşte teoria stagnării moderne, di -
ferită de cea ce se regăseşte la Ri -
cardo. Astfel, partea de economie pro-
priu-zisă, precum şi completara din
lucrarea A Revision of the Treaty (1922),
reprezintă forma originară a viziunii
din Teoria Generală.

În cadrul lucrării The Economic
Con sequences of the Peace nu se gă-
seşte nimic din aparatul teoretic al
teoriei generale, dar se găseşte în -
treaga viziune a chestiunilor economi -
ce şi sociale pentru care acel aparat
reprezintă o completare tehnică.

După declanşarea crizei din 1929,
Keynes a fost chemat să participe ca
membru al Comisiei de anchetă pri -
vind finanŃele şi industria, numită
comisia Macmillan, care a adus în
prim plan dificultăŃile de atunci ale
firmelor mici, în încercarea de a-şi
mări capitalul. În cadrul comisiei, Key-
nes a fost susŃinătorul programului
de mari lucrări publice şi a unei po -
litici monetare eliberate de constrân-
gerile etalonului-aur.

În perioada celui de-al doilea răz -
boi mondial, Keynes şi-a reluat acti -
vitatea în cadrul guvernului şi s-a
ocupat în principal de pregătirea unei
noi ordini monetare internaŃionale
pentru perioada postbelică. Din pozi -
Ńia de şef al delegaŃiei britanice la
Bretton Woods, el a încercat să-i
convingă pe americani să accepte
planul său de creare a unei monede
internaŃionale distincte atât de aur,
cât şi de dolar.

Keynes a fost şi un om de aface -
ri care şi-a utilizat competenŃele finan -
ciare pentru a-şi spori propria avere,
precum şi pe cea a King’s College,
ale cărui finanŃe le-a gestionat. După
primul război mondial, datorită succe -
selor sale bursiere, Keynes a fost
ales în consiliul de administraŃie a două
companii de asigurări din Londra,
iar, în 1940, a fost numit în consi -
liul director al Băncii Angliei.

Keynes a fost, de asemenea, un
om pasionat de politică, în care ve -
dea instrumentul indispensabil pentru
a-şi pune în aplicare ideile de pro-
gres. SusŃinător al Partidului Liberal,
el a participat la redactarea „cărŃii gal-
bene” a acestui partid, Britain’s Indus -
trial Future (1928) şi a sprijinit, în anul
următor, programul liberal de luptă
împotriva şomajului. Anterior, el a con-
tribuit la finanŃarea unui grup de
presă creat cu scopul de a servi pro-
pagandei partidului său. De fiecare
dată când i s-a oferit ocazia, Keynes
a utilizat presa pentru a-şi răspândi
ideile privind politica economică sau
privind politica în general.

Ca şi Partidul Liberal, Keynes a

avut o viziune politică de centru-
stânga. De altfel, el s-a demarcat net
de laburişti, pe care îi acuza de prea
multă complezenŃă faŃă de apologeŃii
revoluŃiei. După ce a descoperit Uniu-
nea Sovietică, în 1925, cu ocazia lu -
nii de miere, Keynes a refuzat abso-
lut orice dictatură, inclusiv pe cea a
proletariatului. Cu toate acestea, Key -
nes nu era un susŃinător al politicii
laissez-faire, pe care a criticat-o, în
1926 prin lucrarea The end of laissez
faire (bazat pe discursurile Ńinute la
Oxford, în 1924 şi la Berlin, în 1926),
dar şi într-unul din articolele reunite
în 1931 în Essays in Persuasion. Înce-
pând cu anul 1942, când a fost nu -
mit lord al Angliei şi baron de Tilton
în semn de recunoştinŃă pentru ser-
viciile aduse patriei, Keynes a parti -
cipat la lucrările Camerei Lorzilor de
pe băncile Partidului Liberal.

Notă de subsol:

1. Schumpeter, p.417-418
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urmare din pagina 1
Modul în care managerii pot inte-

gra mizele dezvoltării durabile şi res -
ponsabilitatea socială a companiilor
în strategiile, deciziile şi acŃiunile lor
se constituie ca element de referinŃă
în centrul dezbaterilor actuale. Cum
să se concilieze anagajamentul social
şi de mediu cu performanŃa economi -
că? Cum să se implementeze un de -
mers ambiŃios şi realist în acelaşi
timp, fie că este vorba despre o multi-
naŃională, un IMM, un ONG sau o or -
ganizaŃie din sectorul public? Cum se
poate realiza asocierea tuturor echi -
pele în cadrul firmei? Definirea şi pu -
nerea în aplicare a unui demers de
responsabilitate globală implică din
partea managerilor companiilor, dar
şi a altor oganizaŃii, să-şi modifice
maniera de a gândi, de a decide, de
a acŃiona. Trebuie să existe capaci-
tatea de a integra tot timpul mize
mai ample şi complexe, exprimate de
către toŃi stakeholderii, şi nu de a se
concentra doar pe o categorie de
mize – cum ar fi strict interesele fi -
nanciare ale acŃionarilor din perspec-
tiva managerilor de companii. În plus
de cunoştinŃele tehnice, aceasta pre-
supune ca managerii să dezvolte noi
competenŃe ce să le permită să co -
munice într-un spirit critic şi în ace-
laşi timp constructiv, cu un număr mai
larg de actori pentru a găsi împreună
soluŃii inovatoare.

Un scurt istoric al genezei cunoaş-
terii RSC (responsabilitate socială
corporativă) şi a nivelurilor sale de
analiză relevă trei nivele de iniŃiativă
în RSC. Într-o abordare exploratorie,
au fost degajate principii (OCDE, Global
Impact), apoi o abordare descriptivă
şi normativă a propus concepte şi
instrumente, precum Global Reporting
Initiative, normele AA 1000 şi ISO
2600 respectiv, într-o optică explica-
tivă, au apărut indicatori de măsurare
şi gestiune, precum norma SA 8000.
Cele trei problematici CSR ce pro -
voacă dezbateri sunt, în primul rând,
gradul de asumare, de către compa -
nii, a unei părŃi semnificative a aces-
tor mize, apoi perimetrul acceptabil
al mizelor pentru care îşi asumă res -
ponsabilitatea, respectiv impactul aces-
tei asumări asupra existenŃei sale,
adică capacitatea de a supravieŃui şi
a se dezvolta durabil. 

RSC poate fi considerată astăzi
drept un subiect ce circumscrie sfe -
rei gestiunii ce se reflectă în mana -
gementul operaŃional al companiilor
şi organizaŃiilor. De accea, se impune
decriptarea conceptului de RSC, cu
atât mai mult cu cât el nu priveşte
doar latura socială a organizaŃiilor şi
pentru că nu se aplică doar com-
paniilor în sens strict. Acest concept
trebuie tradus în deciziile şi practicile
de management strategic şi trebuie
găsită o inginerie strategică pentru
punerea sa în practică. În mod obliga -
toriu, trebuie evaluate efectele perfor-
manŃei globale ale companiei sau
organizaŃiei, pe cele trei performanŃe:
de mediu, social şi economic, în aşa
fel încât să se măsoare eficacitatea şi
eficienŃa în timp. Este necesar să se
caute o performanŃă simultană în ca -
drul acestor trei laturi strategice ale
CSR. Acestea sunt indisociabile pen-
tru a produce performanŃă. RSC este
un levier fundamental al performanŃei
durabile într-o organizaŃie. În acest
sens, normalizările spre mai multă RSC
sunt legitime cu privire la urmărirea-

dezvoltarea organizaŃiilor.
CSR este conturată şi concretiza-

tă în companii prin conceptul Triple
Bottom Line: prosperitate economică,
respectarea mediului, respectarea şi
ameliorarea coeziunii sociale. Trei
demonstraŃii simple pot fi realizate şi
se impun a fi specificate: 
• dacă o organizaŃie nu se focali zea -
ză decât pe îmbunătăŃirea performan -
Ńelor sale de mediu, ea câştigă cu si -
guranŃă în imagine, dar riscă să-şi
vadă condiŃiile de muncă puternic de -
gradate şi să piardă resurse financiare.
• dacă dimpotrivă, îşi pune toată ener-
gia în a-şi îmbunătăŃi performanŃele
economice, se cunoaşte, ar face-o în
detrimentul stakeholderilor şi, în pri -

mul rând, în detrimentul salariaŃilor
săi, apoi a furnizorilor. Ea riscă astfel
să piardă în imagine creând insatisfac -
Ńie şi, în final, ar pierde în competiti -
vitate.
• de asemenea, o organizaŃie nu poate
face ceea ce numim “totul social”. Ea
trebuie să poată asigura suprave -
gherea-dezvoltarea sa, cel puŃin pen-
tru a-şi remunera salariaŃii şi furni-
zorii ce depind direct de ea. Trebuie
şi să vegheze la a pilota indicatorii
economici şi financiari cu riscul de a
merge spre pierdere. Mai mult, nu
trebuie să renunŃe la politica sa de
mediu căci pierde un avantaj con-
curenŃial preŃios.

Ar fi cu siguranŃă exagerat pentru
o companie să pretindă că a reuşit
în domeniul RSC. Schimbările rapide
legate de mediu datorită activităŃii
umane, combinate cu schimbările po -
litice şi  din societate într-o lume din
ce în ce mai globalizată, conduc la un
context dinamic şi fluctuant în care
aşteptările stakeholderilor şi urgen -
Ńele legate de mediu forŃează compa-
nia să se adapteze continuu pentru a
răspunde la această provocare. Com -
paniile cele mai avansate au înŃeles
acest aspect şi încearcă să devanseze
aceste mize acŃionând de manieră
proactivă în domeniul RSC. Aceasta
implică ca un sistem de îmbunătăŃire
să fie implementat, ce ar permite
companiei să-şi măsoare progresele,
să-şi identifice forŃele şi lacunele. Sis -
temul respectiv trebuie să fie suficient

de flexibil pentru a putea să se adap -
teze în permanenŃă mizelor emergente.

La modul general, este aproape
imposibil pentru o companie – ori-
care ar fi sectorul în care activează,
să ocupe o poziŃie de lider fără adeziu -
nea salariaŃilor şi managerilor la stra -
tegia aleasă. Se întâmpină aceeaşi
situaŃie pentru o strategie de RSC:
angajaŃii au nevoie să simtă că vizi -
unea şi discursurile despre dezvolta -
rea durabilă sau responsabilitatea so -
cială se traduc prin măsuri concrete
luate în privinŃa lor. Poate fi cazul
unei politici de remunerare echitabilă
sau, în ceea ce priveşte funcŃionarea
curentă a companiei, de exemplu, a
unei favorizări a reducerii consumu-

lui de energie respectiv utilizarea de
hârtie reciclabilă. Este preferabil ca
salariaŃii să se implice în consturirea
demersului RSC sau cel puŃin să exis-
te siguranŃa că au înŃeles bine moti -
vele pentru care compania se orien-
tează spre o politică RSC şi cu ce le
implică activitatea.

În ceea ce priveşte colaboratorii
companiei, există numeroase posibi -
lităŃi de a-i informa, pornind de la
una sau mai multe întâlniri anuale,
până la difuzarea săptămânală a unui
buletin de informare cu privire la
noutăŃile, interne şi externe – în do -
meniul RSC. Pentru a implementa va -
lorile şi practicile RSC în întreaga
companie este recomandată formarea
mai multor actori cheie în fiecare de -
partament sau proiect pentru: a ajuta
buna difuzare a abiectivelor RSC; a
favoriza comunicarea şi cooperarea
între echipe; a culege cunoştinŃe şi
com petenŃe tehnice şi legale proprii
fiecărei funcŃiuni sau activităŃi.

Pentru ca demersul RSC să reu -
şească, este necesar ca el să aibă un
sens pentru fiecare colaborator al com-
paniei, ca managerii să înŃeleagă mi -
zele şi să fie în acord cu viziunea
conducerii cu privire la contribuŃia
acestui demers la crearea de valoare.
Crearea de valoare prin RSC necesită
un angajament ce traversează diferi -
tele departamente ale companiei res -
pectiv diversităŃile Grupului în an -
samblu, şi care trebuie să fie decli-
nat în funcŃie de Ńară şi culturile în

cadrul cărora operează compania. Este
avantajos să se creeze grupuri de lu -
cru ce unesc manageri proveniŃi din
mai multe departamente şi din mai
multe Ńări. Aceste grupuri de lucru
pot să constituie un levier puternic
pentru difuzarea valorilor legate de
RSC. Valorile cheie sunt astfel clari -
ficate şi asimilate Ńinând cont de viziu -
nile variate ale multiplilor actori in -
terni. Odată interiorizate de către ma -
nageri, aceste valori pot fi comuni-
cate şi propagate de către fiecare
dintre ei în contextul său naŃional, în
departamentul sau activitatea sa. Va -
lorile partajate reprezintă un puternic
vehicul pentru difuzarea RSC în com-
panie. O abordare exclusiv de tip top

down, în care atitudinile şi compor-
tamentele ar fi impuse de sus, ar con-
duce la un leadership ineficient şi ar
putea presupune costuri suplimenta-
re, căci angajaŃii ar percepe RSC ca
un supliment la sarcina lor de muncă
şi nu ca o oportunitate de a munci
mai bine.

Despre ce este vorba, de fapt, când
ne referim la management? Literatura
prezintă multiple definiŃii ale concep-
tului. Unii îl asimiliează gestiunii unei
organizaŃii şi îi atribuie toate activi -
tăŃile financiare, comerciale şi adminis -
trative ce îi sunt asociate. O abordare
deschisă va considera că a conduce
constă în a căuta să atingi scopuri
prin intermediul altor persoane. Oricare
ar fi divergenŃele, toate concepŃiile
practicilor de management se acordă
astăzi pentru a considera elementele
umane ca preponderente. Manage -
mentul, pentru a fi performant, apare
în principal ca un exerciŃiu relaŃional. 

Managerii companiilor par, per an -
samblu, mai interesaŃi de problemele
strategice decât de chestiunile orga-
nizaŃionale, de luările de decizie decât
de măsurile de incitare şi control. Nu
par să aibă o percepŃie globală a
procesului transversal de schimbare
antrenat de mutaŃia unei companii
spre o direcŃie pluralistă. Ei subscriu
finalităŃii sistemului de guvernanŃă cor-
porativă, care înseamnă a contribui
la reducerea asimetriilor de informare
între administratori şi conducători, a
integra sistemele de pilotaj, a coor-

dona comportamentele şi a determi-
na să conveargă valorile actorilor com-
paniei. Se aderă astfel la logica de
aliniere a sistemului de guvernanŃă la
procesul de creare de valoare. Totuşi,
sunt conştienŃi că această aliniere se
loveşte de diverse forme de rezisten -
Ńă la schimbare şi de conflicte asu -
pra repartizării valorii. AcŃionarii şi ma -
nagerii trebuie să se forŃeze să inte-
greze crearea de valoare financiară
pe termen scurt pentru shareholderi
şi o creare de valoare globală pe ter-
men lung pentru stakeholderii com-
paniei lor. ApariŃia acestor contradic -
Ńii le impune să dobândească teorii
şi practici ce provin dinspre direcŃii
complexe: economic şi juridic, dar şi
sociologic şi etic. Alinierea deciziilor,
comportamentelor şi discursurilor pe
noi referenŃiale implică o nouă recon-
figurare a modurilor de guvernanŃă a
companiei.

GuvernanŃa se defineşte ca ansam-
blul principiilor şi regulilor ce conduc
şi limitează acŃiunile conducătorilor.
NoŃiunea de guvernanŃă corporastivă
grupează ansamblul instituŃiilor, regu -
lilor şi practicilor ce legitimează pu -
terea managerilor. Ea a fost pusă în
discuŃie de către Bearl şi Means în
1932, dezvoltată în cursul anilor 1970,
dar a început să se dezvolte înce -
pând cu anii 1980. Ea presupune că
sistemele de incitare şi de control ale
acestora din urmă depind de struc-
tura de finanŃare a companiei, şi mai
ales e la discreŃia acŃionariatului său.
Printr-o guvernanŃă responsabilă, ma-
na gerii companiilor trebuie să caute
să integreze, obiectivelor economice,
intenŃii sociale şi de mediu. 

De manieră foarte generală, guver-
nanŃa corporativă este constituită din
ansamblul proceselor, reglementărilor,
legilor şi instituŃiilor ce influenŃează
maniera în care compania este con-
dusă, administrată şi controlată. Aceas-
ta îi implică mai ales pe stakeholderi.
Acest concept s-a popularizat mult
ca urmare a scandalurilor financiare
ce au bulversat lumea afacerilor, în -
cepând cu 2001, şi a legii Sarbanes-
Oxley ce impune tuturor companiilor
cotate în SUA de a prezenta, Co -
misiei americane pentru operaŃiunile
bursiere, conturi certificate personal
de către manager. După toate aces-
tea, a fost necesară redarea încrede -
rii acŃionarilor, datornicilor şi angaja -
Ńilor, ce au fost principalele victime
ale acestor scandaluri financiare deter -
minate de companiile americane. Aceas-
tă încredere trebuia reflectată prin pu-
nerea în practică de reforme radicale
în ceea ce priveşte guvernanŃa corpo -
rativă.

Un alt aspect căruia trebuie să i
se dea importanŃa cuvenită este per-
formanŃa globală ce se defineşte ca
„agregarea performanŃelor economi -
ce, sociale şi de mediu”, însă ce ră -
mâne un concept multidimensional di -
ficil de măsurat din punct de vedere
etic. PerformanŃa financiară nu mai
este suficientă pentru a aprecia per-
formanŃa unei companii. În secolul al
20-lea, noŃiunea de performanŃă ia
amploare prin faptul că Ńine cont de
responsabilitatea socială corporativă
în raport cu stakeholderii. Bourguignon
defineşte performanŃa globală ca „rea-
lizarea obiectivelor organizaŃionale, ori -
care ar fi natura şi varietatea acestor
obiective“. Pentru Reynaud, performan -
Ńa globală este compusă din reunirea
performanŃei economice, performan -
Ńei de mediu şi performanŃei sociale.
În ceea ce priveşte performanŃa de
mediu, poluarea creată de către orga-
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nizaŃii a fost diminuată datorită re -
ducerii defectelor de calitate şi a
cheltuielilor de energie, relaŃiile cu
stakeholderii sunt mai bune. În ceea
ce priveşte performanŃa socială, obiec-
tivul principal era îmbunătăŃirea con -
diŃiilor de muncă pentru responsabi-
lizarea actorilor. Acest obiectiv a fost
atins datorită utilizării indicatorilor
sociali şi a acŃiunilor de îmbunătăŃire
asupra acestora, datorită îmbogăŃirii
activităŃilor, formării integrate şi for-
mării managementului, precum şi da -
torită îmbunătăŃirii comunicării interne,
a gestiunii competenŃelor, a gestiunii
timpului şi diminuării supratimpilor şi
îmbunătăŃirii motivaŃiei persoanelor.
De asemenea, performanŃa econom-
ică a cunoscut îmbunătăŃiri, mai ales
în ceea ce priveşte investirea în crea -
rea de potenŃial, reporting financiar
şi îmbunătăŃirea costurilor vizibile,
creşterea valorii adăugate a actorilor
şi scăderea costurilor ascunse glo -
bale, controlul strategic de gestiune
şi urmărirea indicatorilor economici,
îmbunătăŃirea gestiunii proiectelor la
nivel economic şi financiar. 

În cursul ultimelor cinci decenii,
definiŃiile RSC au evoluat mult, ceea
ce contribuie la o anumită confuzie
pe lângă actorii din companii şi socie -
tate. Se admite, din ce în ce mai mult,
că se convine să se depăşească limi -
tarea doar la acŃiuni voluntare a de -
mersurilor de responsabilitate globa -
lă, puterile publice putând juca un rol
important pentru a determina com-
paniile să adopte comportamente mai
responsabile. MotivaŃiile managerilor
pentru a defini şi a pune în practică
un demers de responsabilitate globa -
lă sunt multiple. Ele pot fi clasate în
patru mari categorii ce întreŃin legă-
turi strânse între ele. Angajamentul
social şi de mediu al companiei se
poate explica prin reacŃia la aştep-
tările stakeholderilor, prin voinŃa de a
gestiona mai bine riscurile, prin dor-
inŃa de a sesiza oportunităŃile eco-
nomice sau prin convingeri personale
ale conducătorilor sau salariaŃilor. Jo-
cul concomitent al acestor diferiŃi
factori explică că dezvoltarea demer-

surilor de responsabilitate globală de -
vine din ce în ce mai de neocolit
pentru companii şi că capacitatea de
a le lansa şi de a le pilota reprezintă
o competenŃă cheie pentru manageri.

Înainte chiar de a defini conŃinu-
tul unei strategii de responsabilitate
globală, managerii trebuie să formali -
zeze angajamentul companiei în acest
domeniu. După ce s-au determinat
ambiŃiile companiei, şi în particular
dacă aceasta doreşte să joace un rol
de lider, trebuie să se aleagă printre
diferitele referenŃiale în materie de
responsabilitate globală şi/sau să se
elaboreze o cartă specifică a compa -
niei. Cel mai adesea, aceasta înseam-
nă traducerea angajamentului compa -
niei la nivelul misiunii şi a valorilor
sale, respectiv a organelor sale de
guvernanŃă. După ce şi-au definit în
amonte ambiŃiile companiei în ma -
terie de responsabilitate globală, con-
ducătorii săi trebuie să elaboreze o
strategie clară în acest domeniu, în
strânsă cooperare cu stakeholderii.
Dincolo de punerea în aplicare a unei
echipe dedicate şi a unei reŃele de
corespondenŃi locali în diferitele părŃi
ale companiei, pilotajul unui demers
de responsabilitate globală presupune
dezvoltarea unui sistem de reporting
ce permite să se măsoare progrese-
le realizate în acest domeniu prin di -
feritele entităŃi ale companiei graŃie
unei serii de indicatori economici, so -
ciali şi de mediu. Este extrem de im -
portant ca managerii să lucreze în
partenariat cu diferiŃii stakeholder pen-
tru a a angaja un veritabil proces de în-
văŃare pentru responsabilitatea globală.
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Timp de mai bine de două de -
cenii s-a introdus o drastică prohibiŃie
a culti vării picturii religioase în şcoa -
la româ neas că, datorată preceptelor
ideologiei comuniste impuse învăŃă -
mântului, care în Ńara noastră au fost
mai abitir aplicate decât în celelalte
Ńări comuniste din Europa. 

Urmare Evenimentelor din Decem-
brie ’89, orice barieră de oprire a
practicării picturii religioase în şcoli,
a fost desfiinŃată.

Astfel, la nivelul învăŃământului me-
diu şi superior de artă s-au introdus
la disciplinele pictură şi sculptură ore
de studiu a artelor sacre. În paralel,
Patriarhia Română a înfiinŃat în câte-
va centre universitare, unde există fa -
cultăŃi teologice, secŃii de artă sacră,
pictură, sculptură, textile, orfevrărie etc... 

S-au construit foarte multe loca -
şuri de cult, biserici, capele, mănăs -
tiri, toate având la bază, ca justifica -

re, o reflecŃie a celebrului scriitor André
Malreaux controversată, devenită slo-
gan pe buzele multor clerici şi care
suna astfel: „Secolul XXI va fi unul re-
ligios, sau nu va fi deloc”. 

Numai în judeŃul Sibiu s-au con-
struit peste 40 de biserici sub egida
Bisericii Ortodoxe. Acest demers este

mai mai mult decât binevenit, având în
vedere că în cei peste 45 de ani de
ateism impus prin politica regimului
comunist, patrimoniul operelor de arhi-
tectură religioasă a rămas la nivelul
anilor 50, iar construirea de noi edi-
ficii de cult a rămas în sarcina eno-
riaşilor, statul român nefiind implicat

material şi financiar în realizarea de
construcŃii noi.
Se constată un fapt deosebit de îm -
bucurător în privinŃa creaŃiei artistice
religioase, că a fost instaurată o reală
libertate de gândire şi acŃiune, de că -
tre noile structuri politice şi adminis-
trative create după Decembrie’ 89. 

Dar la noi, se sare dintr-o extre -
mă într-alta. Dacă în tradiŃia arhitec-
tonică ortodoxă bisericile se construiau
după nişte canoane stricte, diferenŃiate
de la o zonă geografică la alta, care
se respectau. Într-un fel arătau bise -
ricile din Muntenia şi Oltenia, din Mol -
dova şi Maramureş, din Sudul Transil -
vaniei şi Banat, acum se construiesc
biserici, în numele libertăŃii de creaŃie
şi ale originalităŃii, tot felul de mon-
struozităŃi disproporŃionate, cum este
de exemplu biserica din Sibiu de pe
B.dul Mihai Viteazu sau biserica de
la Gara Mică.

Dacă proiectantul unei biserici, de
obicei arhitectul specializat pe proiec -
tarea de biserici ortodoxe, nu respec-
tă tradiŃia locală şi încearcă să com-
bine stilurile din mai multe părŃi ale
Ńării sau introduce elemente noi, se
ajunge la nereuşite ca cele sus amin -

tite. Există între exteriorul unei bise -
rici tradiŃionale şi interiorul acesteia
un raport de proporŃionalitate.

Regula presupune ca între partea
mică şi partea mare a bisericii să fie
un raport ca între partea mare şi an -
samblu. Aceste raporturi trebuie să
permită pictorului (frescarului) să rea-
lizeze în bune condiŃii scenele şi orna-
mentica prevăzute în Ierminia picturii
bizantine („gramatica”) acestei picturi.

Cele mai multe dintre noile con-
strucŃii nu respectă, din diferite raŃiuni
(lipsă de spaŃiu, gusturile personalu-
lui bisericesc şi ale enoriaşilor, mate-
rialele de construcŃie terenul etc...),
proporŃiile, rezultatul fiind de obicei
lucrări neizbutite.

O altă caracteristică a arhitecturii
„de tranziŃie” este folosirea unor ma -
teriale noi, care nu oferă particulari -
tăŃi fiabile construcŃiei. Se practică în-
locuirea cărămizilor arse în cuptoare,
cu B.C.A.–uri şi cu moduli din beton,
tencuiala cu o compoziŃie săracă în
var şi nisip, folosirea termopanelor,
varul stins pentru frescă, păstrat la
„dospit”în gropi special confecŃionate
cel puŃin trei ani, cu var uscat de
provenienŃă şi origine dubioasă.
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Biserica Ortodoxă Sf. Constantin şi Elena din AgnitaBiserica Ortodoxă din Slimnic

Biserica Ortodoxă Mihai Viteazu din Sibiu
Biserica Ortodoxă Mihai Viteazu

din Sibiu (interior)

1 noiembrie 1755. Dramaticul cutremur de la Lisabona, cu 10 mii de morŃi.

Biserica Ortodoxă din Avrig


