
----
În programele, manualele, lu -

crările, revistele de manage-
ment şi de Business Ethics,
mediul constituia, în anii 70, o
chestiune oarecare printre multe
altele. De-a lungul anilor, locul
acestuia s-a poziŃionat pe o
linie de creştere puternică. 
IniŃiativele companiilor au fost
integrate sub forma studiilor
de caz. În mod progresiv, un
nou domeniu de cercetări şi

de reflecŃie s-a impus, mai departe decât fenomenul
simplelor best practices. Este vorba de unul dintre
domeniile în care compania se găseşte cel mai accen-
tuat pusă în discuŃie de către societate, ca urmare a
„accidentelor” sau a descoperirilor ştiinŃifice percepute
ca ameninŃări. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Regret epoca când savuram liniştea şi
impasibilitatea anonimatului. Notorietatea
(...) nu mi-a adus decât necazuri. 
Dar poate că trebuia să cunosc şi eu
această minciună sau otravă”.

Emil Cioran
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„Ne imaginăm greu cât de mult spirit 
ne trebuie pentru a nu fi niciodată ridicoli”

Chamfort

În cea mai mare măsură, în cercetarea economică,
problemele echilibrului economic au pasionat şi pa sio -
nează. Ele ocupă, cu siguran Ńă, locul cel mai im portant.
Întreaga econo mie se concentrează în acest cadru: in -
trările de tot felul, cum şi de ce, prelucrările de tot felul,
cum şi de ce, ieşirile de tot felul, cum şi de ce, etc.
Sigur că o chestiune esenŃială a fost şi rămâne: ce
condiŃii trebuie îndeplinite astfel? Când avem, de fapt,

echilibru economic? Ce model funcŃio nează, ce parametru trebuie optimizat ast-
fel? În tot mai mare măsură, opiniile înclină spre un grad dacă nu optim, cel
puŃin necesar social de ocupare a forŃei de muncă. Fireşte, constituirea lui trece
prin investiŃii eficiente, prin profit ridicat, prin cheltuieli reduse la strictul nece-
sar, ş.a. Într-un fel, o funcŃie de mini/max.

Dan POPESCU

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS continuare ^n pag. 4-5

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Echilibrul: punct nodal al cercet@rii economice
– semnifica]ii ale unei dezbateri – 

continuare în pag. 2-3

Modelul de afaceri în
contextul provoc@rilor
dezvolt@rii durabile

Londra. Tamisa

30 ianuarie 1948. Asasinarea lui Mahatma Gandhi.
Prin concepŃia sa filozofico-revoluŃionară, 

un om al timpului nostru?

Acest început de
an a venit şi cu o
serie de veşti bune.
Un studiu recent GfK
România realizat de-a
lungul anilor - 2010 şi
2012 despre obiceiu -
rile de utilizare a In -
ternetului în România
prezintă o dinamică pro-
miŃătoare pentru me -
diul rural. Datele pre -
zentate în studiu GfK

România au fost culese pe tot parcursul
anilor 2010 şi 2012, find reprezentative la
nivel naŃional pentru persoanele cu vârsta de
peste 15 ani, marjă de eroare +/- 0.7%. 

După 1989, econo-
mia României a tra-
versat o perioadă de
tranziŃie la economia
de piaŃă, care a impli-
cat parcurgerea a patru
etape:

(i) Liberalizarea pre-
Ńurilor şi a pieŃei in -
terne, a comerŃului ex-
terior, convertibilitatea
monedei şi deschide -
rea economiei către im -

plementarea de noi firme cu capital mixt sau
străin;

(ii) Reforma proprietăŃii, respectiv privatizarea
şi asigurarea funcŃionali tăŃii, cu un beneficiu
corespunzător privat şi social, a noilor struc-
turi de proprietate;

(iii) Constituirea şi funcŃionarea co respun -
zătoare a instituŃiilor economiei de piaŃă;

(iv) Reformarea politicii sociale şi asigu-
rarea protecŃiei sociale.

continuare ^n pag. 7

Decalajul digital 
o problem@ pentru
dezvoltarea rural@ 

în România

Conferin]e 
la Academia Român@

Miracolul Eminescian

Considera]ii din
perspectiva evolu]iei

economiei României (I)

continuare ^n pag. 5 Bucureşti. Academia Română

PUNCTUL
PE EUROPA

conf. univ. dr. Răzvan
Sorin ŞERBU, ULBS

asistent univ. drd.
Alin OPREANA,
ULBS

Palatul Victoria - sediul Guvernului României

continuare ^n pag. 6
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te mediului, în cadrul Business Ethics,
este anterioară introducerii noŃiunii
de dezvoltare durabilă în mediul in -
ternaŃional. Analiza practicii firmelor,
în cercetările şcolilor de business, a
constituit terenul pentru a da dez-
voltării durabile un conŃinut econo -
mic şi tehnologic concret, începând
cu anii 90.

Ulterior, cu foarte mare repezici-
une, mulŃi autori constată că mediul
şi apoi dezvoltarea durabilă creează
noi exigenŃe, susceptibile să producă
sau să pretindă efecte în totalitatea
procesului companiei. Nivelul de com-
petenŃă cerut presupune, astfel, o mo -
bi lizare la cel mai înalt nivel: evalua -
rea eficacităŃii acŃiunilor nu relevă teh-
nici proprii fiecărei funcŃiuni a între -
prin derii, ci o înŃelegere globală a
strategiilor de management, în sensul
cel mai concret al termenului. Mai
mult, se descoperă că constrângerea
de mediu antrenează, în majoritatea
ca zurilor, nu doar ajustări ci chiar
reale transformări. De aceea, în cerce -
tarea managerială, mediul tranzitează
mai întâi de la Business Ethics spre
managementul propriu-zis (Chauveau,
Rosé, 2003).

La începutul demersurilor în di -
recŃia dezvoltării durabile au fost an -
grenate două noŃiuni pentru a con -
vinge lumea afacerilor: pe de o parte,
principiul de prevenŃie aprobat prin
conferinŃa mondială a industriei în
1984 şi G7 din 1989; pe de altă
parte, avantajul concurenŃial obŃinut
de către firmele ce activează în sec-
toare strict reglementate din punct
de vedere ecologic, green competive-
ness, după teza apărată de către
Porter în 1991. În ciuda vehemenŃei
sale, polemica a fost continuată (Klas-
sen, Whybarck, 1999), concluzia necon-
trazicând “atracŃia pragmatică a ma -
nagerilor pentru dezvoltarea durabi -
lă”. Acest demers se exprimă prin eco-
efficiency (eco-eficienŃă). Este vorba
despre un demers managerial ce în -
curajează companiile să caute îmbu -
nătăŃiri la nivel de mediu ce antre-
nează beneficii economice, ştiind că
eco-efficiency priveşte integralitatea
ciclului de viaŃă al unui produs. Ple -
când de aici, fiecare instituŃie şi-a
proiectat propria definiŃie a conceptu-
lui, de la OCDE - “eficacitatea cu care
resursele ecologice sunt utilizate pen-
tru a satisface nevoile umanităŃii” la
AgenŃia Europeană a Mediului - “mai
multă bunăstare cu mai puŃină natu -
ră”. WBCSD a identificat şapte mă -
suri de pus în practică de către com-
panii pentru a-şi îmbunătăŃi eco-efi-
cienŃa lor: reducerea consumului de
materii prime; reducerea consumului
de energie; reducerea dispersiei de
substanŃe toxice; îmbunătăŃirea reci-
clabilităŃii; optimizarea utilizării de ma-
terii regenerabile; extinderea duratei
de viaŃă a produselor; creşterea cali -
tăŃii serviciului realizat. Aceste şapte
măsuri se integrează în trei obiective,
mai largi, care sunt: reducerea consu -
mului de resurse (energie, materii pri -
me, apă, pământ); reducerea impac -
tului asupra naturii; creşterea valorii
produsului sau serviciului. Pentru a
atinge aceste obiective şi a pune în
aplicare aceste măsuri, companiile
trebuie să studieze oportunităŃile de
îmbunătăŃire în: 

- procesul de fabricaŃie, în cadrul
căruia reducerea consumurilor, a po -
luării şi a riscurilor permit să se
diminueze costurile de fabricaŃie;

- cooperarea cu alte companii

pentru valorizarea subproducŃiei;
- abordarea “eco-design” a produ -

selor ce permite fabricarea produselor
mai mici, mai simple, mai ieftine, cu
mai puŃină materie primă şi mai uşor
de dezasamblat pentru reciclare;

- dematerializarea ce tinde să satis -
facă cererea consumatorului, furnizân-
du-i mai degrabă un serviciu decât
vânzându-i un produs.

În faŃa complexităŃii programului
WBCSD (Consiliul mondial de afaceri
pentru dezvoltare durabilă), este
cerută o puternică implicare persona -
lă a managerilor pentru a implemen-
ta semnale vizibile la toate eşaloanele
structurilor, Ńărilor şi locaŃiilor. Cola -
boratorii trebuie să poată să menŃină
ca şi standard că parametrii de eco-
eficienŃă vor intra pentru viitor în
aprecierea performanŃelor fiecăruia.
Membrii WBCSD s-au considerat ca
pionieri ce nu pot acŃiona singuri. Ei
şi-au situat în mod deliberat acŃiunea
în cadrul angajamentelor conferinŃei
de la Rio şi, în consecinŃă, a mă -
surilor de natură juridică ce decurg
doar din responsabilitatea statelor.
Încă de la începutul anilor 90, WBCSD
a curtat liderii din business, experŃii
stakeholders, universitarii şi puterile
publice să participe la o serie de
workshop-uri pentru a fi explicitat
conceptul de eco-efficiency. WBCSD
a preconizat un Environmental Ma -
nagement System (EMS), cuplat la
instrumente permanente de măsu -
rare. Au fost prezentate studii de caz
pentru a convinge scepticii, mai de -
grabă decât pentru a exprima un
oarecare triumf, căci obstacolele au
fost anticipate ca fiind numeroase şi
drumul de parcurs lung. Toate aces-
tea au fost considerate ca fiind con -
diŃii necesare pentru a ajunge la:

- redefinirea permanentă a res -
ponsabilităŃii sociale corporative, în
funcŃie de aşteptările societăŃii aflate
tot timpul în evoluŃie, ceea ce face
trimitere la una dintre concepŃiile din
cadrul Business Ethics pe care o cali -
ficăm drept „societală”, adică fondată
pe o formă de „pact social”;

- colaborarea activă a actorilor
(guvernanŃi, lideri din business, socie -
tate civilă, consumatori, profesori, in -
vestitori) eco-efficiency, ceea ce pre-
supune că ei acceptă să intre împre-
ună într-o schemă de funcŃionare
sistemică (Chauveau, Rosé, 2003).

Astăzi, toată lumea este mai mult
sau mai puŃin sensibilizată de mizele
economiei durabile pentru planetă şi
cetăŃenii săi. Totuşi, nu sunt multe
firme ce şi-au reconsiderat poziŃia

prin plasarea acestor mize în cadrul
strategiei lor. Şi aceasta pentru că
firmelor le este teamă de a nu mai
fi atât de eficiente dacă se lansează
pe făgaşul economiei durabile, ceea
ce este adevărat dacă îşi menŃin
modelul de business actual. Modelele
de business actuale sunt rezultatul pro -
vocărilor percepute în trecut, altele
decât cele ale economiei durabile, şi
nu sunt adaptate acesteia. Compa -
niile ce încearcă să integreze aceste
noi provocări fără a-şi modifica mode -
lul existent se vor regăsi în situaŃia
de a-şi vedea afectată viabilitatea.
Multe companii utilizează economia
durabilă mai degrabă ca un vector
publicitar, fără să facă într-adevăr
pasul către economia durabilă din cau -
za modelului lor de business actual.
Modelul de business este un factor
strategic de ruptură pentru firme. El
este foarte prezent în preocupările
conducătorilor şi managerilor opera -
Ńionali actuali, mai ales în faŃa unei
situaŃii post-criză: cum să creeze va -
loare nouă, în ce fel de nou spaŃiu
de business şi cum să captureze mai
bine plusvaloare? De altfel, consta -
tăm că unele companii au reuşit să-
şi schimbe modelul de business pen-
tru a face un salt câştigător şi viabil
în economia durabilă. Aceste com-
panii beneficiază adesea de o struc-
tură de cost mai bună decât a con-
curenŃilor lor ce nu şi-au schimbat
modelul de business. Aceasta înseam-
nă că o schimbare de model de bu -
siness în economia durabilă se poate
traduce printr-un avantaj concurenŃial
asupra costurilor, ceea ce repune în
discuŃie o veche certitudine, încă foarte
prezentă: a face economie durabilă
înseamnă creşterea costurilor şi im -
plicit a deveni mai scumpi. Astfel, de
aici derivă mai multe întrebări pe
care şi le pun firmele de toate mă -
rimile şi pentru care se doreşte cel
mai bun răspuns:

- trebuie plasată economia dura-
bilă în cadrul strategiei companiei?

- cum să se genereze inovaŃii de
business în jurul economiei durabile?

- prin ce poate fi economia dura-
bilă un vector de strategie câştigătoa -
re şi să genereze noi avantaje con-
curenŃiale pentru companie?

Firmele ce au făcut saltul către eco-
nomia durabilă au observat că:

- aveau toate, de la început, o vi -
ziu ne centrată pe economia durabilă
integrând cele trei componente: eco-
nomic, ecologic şi social;

- este o viziune ce le-a permis să
construiască un nou model de busi-

ness câştigător.
O companie fără viziune ce se

mulŃumeşte să fie reactivă în faŃa im -
pacturilor economiei durabile, nu are
nicio coerenŃă în succesiunea stra -
tegiilor sale şi nu ajunge la aceeaşi
creare de valoare ca aceeaşi compa -
nie dotată cu o viziune (Brabec, 2010).

Se impune necesitatea identificării
în mod precis a diferitelor modalităŃi
de reflectare a responsabilităŃii fir -
melor multinaŃionale. NoŃiunea de dez-
voltare durabilă deplasează problema
calificării liberalismului economic, o
orientează spre centrul ei. Este vorba
de a dezbate nu atât fundamentarea
firmelor multinaŃionale şi necesitatea
unei revoluŃii cât mijloacele morale şi
politice, intelectuale şi practice, de a
atinge în profunzime sensul activităŃii
economice. Ea face să apară în mod
clar importanŃa dimensiunii culturale
şi maniera în care niciun sistem eco-
nomic nu poate să ocolească luarea
în calcul a diversităŃii formelor de re -
prezentare, a instituŃiilor sociale şi a
politicilor locale. Un bun antreprenor
nu este motivat doar de singura grijă
de a face profit; succesul firmei de -
pinde mai întâi de vitalitatea relaŃiei
sale cu diferiŃii stakeholders, şi de
punerea în valoare a activelor sale,
imateriale mai mult decât materiale.
Efectele pozitive legate de prezenŃa
acestor grupuri performante sunt aflu-
xul de capitaluri, accesul la inovare,
cu condiŃia ca să fie reunite condiŃii
ce Ńin atât de calitatea infrastruc-
turilor şi instituŃiilor cât şi de valo -
rizarea capitalului uman şi cultural.
Marele merit al noŃiunii de dezvoltare
durabilă Ńine în mod precis de in -
scripŃionarea, pe care ea o face posi-
bilă, de criterii non-economice în
cadrul activităŃii firmei. Ea presupune,
în acelaşi timp, dezvoltarea umană şi
socială şi dezvoltarea economică şi
ecologică, structurile şi persoanele,
normele şi inspiraŃia spirituală. Pe de
altă parte, ea se sprijină pe re -
cunoaşterea raporturilor de forŃă şi a
conflictelor de interese ce traversează
relaŃiile umane şi mediul social, şi
mizează pe capacitatea indivizilor de
a fi totuşi agenŃii liberi a unei trans-
formări a structurilor injuste.

Criteriul decisiv pentru a măsura
aportul multinaŃionalelor trebuie să fie
impactul social şi societal. Fundamen-
tul activităŃii economice trebuie să fie
raportat la utilitatea sa socială şi so -
cietală ce merge dincolo de rentabili -
tatea pentru acŃionari. Pentru a avea
în vedere astfel de reguli sau prin-

cipii, se impun: grija calităŃii vieŃii sa -
lariaŃilor ce trece pe primul loc prin
formarea lor profesională şi atenŃia
culturală la sistemele lor de repre -
zentări şi de valori; măsura impactu-
lui societal legitim, teoria dublului
efect, a cunoaşte responsabilitatea în
privinŃa consecinŃelor nedorite, dar
previzibile, ale activităŃii firmei şi uti-
lizarea unui principiu de precauŃie
social. Participarea responsabilă  la o
guvernanŃă mondială implică trans-
feruri de ştiinŃă şi de competenŃe tot
la fel ca o repartizare mai echilibrată
a resurselor financiare şi ca o apă -
rare activă a drepturilor omului.

Din perspectiva reglementărilor şi
a jurisdicŃiilor, adoptarea de către
state a unui cod de conduită ce con-
strânge activitatea economică a multi -
naŃionalelor pare necesară pentru sta-
bilirea de reguli ale jocului echitabile
şi în beneficiul celor mai dezavanta-
jaŃi. Printre provocările prioritare, se
pot enunŃa: implementarea obligatorie
de sisteme de audit a locaŃiilor de
producŃie şi urmărirea penală a fir -
melor şi a conducătorilor vinovaŃi de
violarea convenŃiilor internaŃionale;
fixarea de praguri privind repartizarea
valorii adăugate şi mai ales sumele
consacrate formării; reglementarea in -
vestiŃiilor, studiilor de impact şi a
relaŃiilor între multinaŃionale si IMM-
urile locale; întărirea acordurilor fis-
cale multilaterale şi internaŃionale, în -
chiderea locaŃiilor offshore şi a par-
adisurilor fiscale şi urmărirea judicia-
ră a delicvenŃilor financiari. Aceste mă -
suri nu vor putea fi concretizate
decât prin medieri politice, în cadrul
unor proiecte colective şi în mod
personal asumate de către un mare
număr de persoane. Ele nu vor fi,
fără îndoială, eficace decât articulate
cu o viziune pozitivă a patrimoniului
uman şi natural de fructificat, de dis-
tribuit şi de transmis. Marea poveste
a dezvoltării durabile poate constitui
mijlocul privilegiat al unei mondiali -
zări gestionate? Va fi ea reinterpre-
tată, în cadrul diverselor tradiŃii, ofe -
rind în acelaşi timp forŃa unor identi -
tăŃi colective legate de patrimonii date
şi elanul unei istorii deschise spre un
ideal împărŃit? (Renouard, 2007).

Toate instrumentele de evaluare
puse în practică în cadrul politicilor
de dezvoltare durabilă, atât în mediul
public cât şi în cel privat, servesc în
final la a opune reintegrarea proce-
selor de decizie. Ele pot să suscite
conştientizarea şi invitarea la o acŃiu -
ne reparatoare şi mai ales preventivă
şi prospectivă. În acest cadru, firme -
le sunt somate să participe la elabo-
rarea de practici mai responsabile.

Marea miză a politicilor de dez-
voltare durabilă, considerate cu pri -
vire la rolul şi comportamentul multi-
naŃionalelor, este de a reintroduce eco-
nomia în societate. Aceasta înseam-
nă integrarea judecăŃii morale în de -
cizia economică: nu a dizolva inte -
rogarea morală sau a o instrumentali -
za, ci a face din ea un instrument de
critică şi de schimbare. 

Trebuie încetat să se considere
dezvoltarea durabilă ca o constrân-
gere sau un alibi, ci să se facă din
aceasta una dintre principalele surse
de inspiraŃie a proiectelor companiei.
Este prioritară plasarea dezvoltării du-
rabile în centrul preocupărilor firmei.
Nu se mai poate continua să se
ignore faptul că o veritabilă revoluŃie
este în curs: maniera în care se pro-
duce şi se consumă este pe cale să
se schimbe în mod radical şi este
una din marile lecŃii relevate de către
criza economică pe care o traversăm.
Şi este o veste excelentă, căci a pro-
duce diferit nu implică a se angaja

dr. Lucian BELAŞCU, ULBS Paris
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ineluctabil într-o dinamică de descreş -
tere. Din contră, este o şansă supli-
mentară de a fi performant răspun-
zând mai bine aşteptărilor clienŃilor
săi, propunându-le produse inovatoa -
re ce respectă mediul şi al căror im -
pact asupra sănătăŃii a fost evaluat
cu mai multă atenŃie. În acelaşi sens,
înseamnă, de asemenea, a produce
minimizând consumul de energie şi
de materii prime neregenerabile. Lupta
de astăzi ar fi de a-i conştientiza pe
ceilalŃi că dezvoltarea durabilă este
unul dintre levierele de creştere şi de
performanŃă pentru firmă. Este şi un
mijloc de a recrea sens şi coeziune
în raport cu toŃi stakeholders, pe
primul plan situându-se salariaŃii şi
clienŃii, dar şi furnizorii şi comuni -
tăŃile ce trăiesc în jurul respectivelor
locaŃii de producŃie. Ideal ar fi de a
face din dezvoltarea durabilă una din-
tre principalele surse de inspiraŃie a
proiectelor companiilor. EvoluŃia pre -
Ńu lui materiilor prime şi a energiei în
2008 a dat un semnal foarte puter-
nic în acest sens, arătând cu preg-
nanŃă caracterul limitat al resurselor.
În anumite sectoare din economie,
criza mondială din 2009 a scos la
iveală o inadecvare între cererea
clienŃilor îndreptată spre produse ce
respectă mai mult mediul şi oferta
industriaşilor. Cererea pentru o dezvol -
tare mai durabilă constituie una din-
tre macro-tendinŃele pe care toate
companiile trebuie să o ia în calcul
în strategiile lor, cu aceeaşi pondere
ca urcarea în putere a Ńărilor emer-
gente sau îmbătrânirea populaŃiei.
PerformanŃa economică şi cea socia -
lă nu sunt incompatibile. Dezvoltarea
durabilă înseamnă gestiunea riscurilor,
punerea sub control a diferitelor pro-
cese ale firmei, progresul continuu,
şi toate acestea participă la perfor-
manŃa economică. O uzină ce are pu -
Ńine accidente, ce gestionează impac-
turile sale asupra mediului şi relaŃiile
sale cu totalitatea stakeholders este
cel mai adesea o uzină performantă
pe plan economic (Clamadieu, 2011).

Mondializarea şi revoluŃia tehno-
logică multiplică la infinit interacŃiu-
nile între firme şi mediul lor. Rezultă
de aici o creştere impresionantă a
responsabilităŃilor lor în raport cu
ceea ce-i înconjoară. Astfel, compani-
ile nu mai pot neglija consecinŃele
deciziilor lor şi impactul acŃiunilor lor
asupra societăŃii. Trebuie deci gân-
dită dezvoltarea şi regândită crearea
de valori în beneficiul tuturor stake-
holders. O companie nu-şi mai poate
transfera externalităŃile sociale şi de
mediu negative asupra societăŃii, dez-
voltându-se independent de mediul
său. Evoluând spre un model ce nu
este centrat doar pe profit pe termen
scurt, ci ce combină crearea de bo -
găŃie pe termen lung şi prosperitatea

socială şi societală, firma lărgeşte
criteriile de evaluare ale performanŃei
sale, îmbogăŃeşte rolul său şi recon-
ciliază crearea de valoare şi progres
social (Vial, 2011).

Orice demers strategic al compa -
niei începe printr-o reflecŃie prospec-
tivă. În acest sens, este vorba de a
reflecta la evoluŃiile mediului firmei,
de a aprecia impacturile lor asupra
companiei pe termen mai scurt sau
mai lung, şi de a identifica principa -
lele schimbări pe care compania va
trebui să le contureze pentru a sta-
bili o traiectorie câştigătoare în viitor.
Principalele provocări pentru firme,
legate de mediu, sunt: epuizarea resur-
selor naturale; mutaŃiile energetice;
cantitatea şi calitatea apei; biodiversi-
tatea şi utilizarea pământurilor; pro-
dusele toxice, chimice şi metalele
grele; poluarea atmosferică; gestiu nea
şi valorizarea deşeurilor; diminua rea
concentrării de ozon stratosferic; des -
păduririle; schimbările climatice; ocea-
nele ameninŃate; ameninŃările de me -
diu asupra sănătăŃii. Toate aceste ches -
tiuni trebuie foarte riguros analizate
şi asumate (Brabec, 2010).

În continuarea demersului nostru,
vom face câteva referiri la specifici -
tăŃile dezvoltării durabile în ceea ce
priveşte IMM-urile. Dacă firmele ce
se interesează de dezvoltarea durabilă
trebuie să se înscrie într-o logică de
echilibru între trei paliere de dezvol -
tare în cadrul strategiei lor – econo -
mic, social şi ecologic –, în literatura
de specialitate regăsim un consens
în ceea ce priveşte întârzierea pe care
o înregistrează IMM-urile în raport cu
marile companii. Acestea din urmă
sunt adesea mai „responsabile” social,
în ciuda numărului crescător de
IMM-uri ce implementează strategii
de dezvoltare durabile. Factorii ce
influenŃează angajamentul acestor fir -
me în dezvoltarea durabilă sunt într-o
oarecare măsură diferiŃi.

IMM – urile reprezintă ponderea
cea mai mare a firmelor şi sunt cel
mai importante creatoare de locuri
de muncă în lume. Totuşi, aşteptările
societăŃii şi ale canalelor media s-au
schimbat. Dincolo de chestiunile le -
gate de crearea de bogăŃii, de com-
petitivitate şi de locuri de muncă,
IMM-urilor li se cere azi să se pre-
ocupe de chestiuni de etică, de sănă-
tate, de respectare a mediului şi mai
ales de adoptarea de atitudini mai
responsabile. S-a acordat o atenŃie
tardivă studiului dezvoltării durabile
pentru IMM-uri şi marea majoritate a
lucrărilor s-a interesat în principal de
cazul marilor companii. Astfel, regă -
sim teorii, modele şi instrumente puŃin
adaptate firmelor mici şi mijlocii. 

CaracterizaŃi printr-o viziune prag-
matică îndreptată spre rentabilitate,
managerii de IMM-uri sunt adesea

puŃin sau deloc sensibilizaŃi de această
chestiune. PercepŃiile lor despre dez-
voltarea durabilă sunt în principal
legate de latura ecologică. Se întâm-
plă similar în ceea ce priveşte res -
ponsabilitatea socială corporativă, de -
finită ca şi contribuŃia managerială a
firmelor la realizarea obiectivelor ge -
nerale de dezvoltare durabilă. Res -
ponsabilii acestor organizaŃii scot în
evidenŃă impactul slab asupra redu -
cerii costurilor lor şi asupra perfor-
manŃei lor financiare. Această con-
statare este cu atât mai puternică cu
cât presiunea stakedolders este scă -
zută. De aceea, cazul IMM–urilor pare
a fi diferit. PuŃinii manageri ce in -
vestesc în mod real în măsuri legate
de mediu par adesea motivaŃi de in -
terese strategice şi manageriale ca
cercetarea de diferenŃiere şi de avan-
taje competitive, de motivare şi de
implicare a personalului (mai sensibil
la latura informală decât cel din com-
pania mare), ca şi de performanŃa du-
rabilă (printr-o manifestare de interes
la durabilitatea resurselor pentru gene -
raŃiile viitoare).

Parcurgerea literaturii de speciali-
tate arată diversitatea abordărilor ce
explică comportamentul IMM-urilor în
materie de dezvoltare durabilă. În
această privinŃă, trebuie menŃionate
teoriile cele mai cunoscute pe acest
subiect: teoria stakeholders, teoria
neo-instituŃională, teoria de dependen -
Ńă în privinŃa resurselor, teoria antre-
prenorială, teoria reŃelelor. Totuşi, ma-
joritatea acestora, luate una câte una,
pare foarte adesea limitată şi nu per-
mite aprofundarea cazului IMM-urilor.
Autori ce s-au interesat de dezvolta -
rea durabilă în general (cazul marilor
companii) au subliniat interesul de a
combina mai multe teorii şi paradig -
me pentru a studia mai bine acest

subiect (Oliver, 1991, 1997). Autorii
ce au studiat cazul IMM-urilor au sus -
Ńinut necesitatea abordării multi-para-
digmatice şi au subliniat importanŃa
teoriei antreprenoriale, Ńinând cont de
importanŃa managerului şi de voinŃa
sa în angajamentul IMM-urilor în ma -
terie de dezvoltare durabilă. Este in -
contestabilă dimensiunea individuală
ce face, în mare parte, specificitatea
comportamentului IMM–urilor în ma -
terie de dezvoltare durabilă. Anga -
jamentul IMM în dezvoltarea durabilă
poate fi definit ca un angajament vo -
luntarist motivat prin percepŃiile şi
convingerile managerului/fondatorului. 

Angajarea IMM pe linia dezvoltării
durabile, după o optică reînnoită a
strategiei, poate fi definită ca o for-
mulare benefică atât pentru rentabili-
tatea financiară ca şi pentru durabili -
tatea firmei.

În ciuda locului important pe care
îl ocupă ca determinant al adeziunii
IMM la dezvoltarea durabilă, dimen-
siunea simbolică este aceea ce pare
a avea cele mai puŃine implicaŃii asu -
pra comportamentelor în mod real
„responsabile” ale IMM-urilor. Într-
adevăr, după optica simbolică, dez-
voltarea durabilă poate fi definită ca
o adeziune, prin conformitate, la regu -
lile şi aşteptările instituŃiilor şi a sta -
keholders. Creând bogăŃii şi oferind
locuri de muncă, susŃinând acŃiuni
sociale, culturale şi sportive, luptând
împotriva şomajului, contribuind la
solidaritate, la inserŃie profesională,
la amenajarea teritoriului şi la dez-
voltarea locală, IMM-urile par tot la fel
de dispuse să participe la îmbună -
tăŃirea bunăstării colective ca marile
companii (Mathieu, Reynaud, 2005).

Analiza dezvoltării durabile în ca -
drul IMM-urilor demarează prin iden-
tificarea a trei dimensiuni ce pot ex -

plica înscrierea acestor firme pe linia
acestui demers. În cadrul literaturii
de specialitate se pot identifica funda -
mentele teoretice şi principalele apro-
fundări ale subiectului. Astfel, se pot
degaja trei dimensiuni importante aflate
în interacŃiune: dimensiunea individu-
ală, ce reflectă valorile şi aspiraŃiile
managerilor, foarte puternic prezente
în managementul IMM-urilor; dimen-
siunea strategică, ce se preocupă de
beneficiile pe care le poate spera
IMM adoptând un comportament res -
ponsabil; dimensiunea simbolică, ce
arată adeziunea IMM la preocupările
legate de mediu. Cu siguranŃă, aces-
te dimensiuni nu au aceeaşi greutate
în explicarea fenomenului. Într-ade-
văr, eterogenitatea foarte mare ce ca -
racterizează IMM –urile - diversitatea
cazurilor, a sectoarelor de activităŃi, a
Ńărilor de apartenenŃă, a culturilor şi
mentalităŃilor -, nu permite acordarea
unei ponderări precise fiecărei dimen -
siuni. Totuşi, identificarea acestora
furnizează analiştilor şi experŃilor ele-
mentele de analiză ce favorizează o
percepŃie mai elaborată a dezvoltării
durabile în cadrul IMM-urilor.
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urmare din pagina 1
Ne-am concentrat şi ne concen -

trăm mereu asupra acestor proble -
me. Dar, ca un studiu de caz, avem
în vedere, în condiŃiile de faŃă, faptul
că la finele anului trecut un tânăr
cercetător şi-a susŃinut cu succes
teza de doctorat consacrată tocmai
chestiunilor de echilibru economic.
Cu o comisie nu doar exigentă, ci ex-
cepŃional pregătită, susŃinerea res -
pectivă s-a transformat – cum a fost
şi este şi normal – într-o amplă dez-
batere asupra acestor probleme. Ce
putem, dar, nota în acest sens?

Aşadar, o temă pe problemele
echilibrului economic, o abordare di -
ferenŃiată din perspectiva modelelor
existente şi a evoluŃiilor viitoare con-
stituie un subiect de veritabil interes
stra tegic pentru teoria economică. Dar
o temă şi cu o mare deschidere prag -
matică, către viaŃa economică în sine.
Către economii, către economia reală,
cu o amplă uvertură spre perspecti-
va economică a lumii. Planurile se
întrepătrund. Tema a fost şi este,
dar, de actualitate. O actualitate rele-
vantă atât dintr-o perspectivă naŃion-
ală, cât şi din perspectivă comuni-
tară, globală. Nu sunt puŃini cercetă-
torii care s-au aplecat cu osârdie
asupra unei asemenea teme, con-
cepând, cu mai mult sau mai puŃin
succes, modele teoretico – matemati -
ce, printre care doar la câteva s-a
putut evidenŃia – şi cu succes – o
anume aplicabilitate de fond, prac -
tică. Nu de puŃine ori, unii cer cetători
s-au claustrat într-o „încă pere erme -
tică”, de modelare econo mică în sine,
şi doar cu puŃină legătură, sau deloc,
cu ceea ce a impus şi impune viaŃa
economică reală: o lume mai bună
pentru toŃi. Ce elemente de reper s-
au vădit şi se vădesc însă ca atare,
mai ales atunci când pot fi relevate în-

cercări de a configura evoluŃii viitoa -
re? Desigur, nu doar acum, ci multe
la timpul lor. Pe un loc esenŃial ast-
fel se evidenŃiază Walras, Pareto, Edge -
worth, Friedman, Brunner, Meltzer şi
alŃii. Însă, în opinia mea, nici unul
dintre cei citaŃi nu s-a ridicat la
înălŃimea cercetărilor lui John May -
nard Keynes, un model de echilibru
şi de creştere ce are drept finalitate
amplificarea gradului de ocupare a
forŃei de muncă. Sunt cercetări ce şi-
au pus, ce îşi vor pune pecetea pe
demersurile actuale astfel, dar şi pe
cele privind viitorul.

S-a vădit şi se vădeşte de impe-
rioasă necesitate demersul de a exa -
mina dintr-o optică complexă aseme-
nea cercetări şi influenŃe, efectele
respective. Cu atât mai mult într-o lu-
me care, din păcate, s-a cam despăr -
Ńit de „natural”, este în tot mai mare
măsură determinată de cantonarea
strict şi eliptic în sfera unui profit pe
termen scurt, limitat, fără conotaŃii
sociale. Presiunile însă sunt şi spre
„bine”, atât în evoluŃia şi acŃiunile de

nivel naŃional, comunitar, cât şi global.
Tocmai în această direcŃie ne-am stră -
duit şi ne străduim să nu urmărim
doar o inventariere a problemelor, de
tipul K. Linnée în botanică, ci o abor -
dare activă a lor, relevându-le sub-
stanŃa economică pozitivă şi limite,
gradul şi posibilităŃile de implicare în
practică, o anume relaŃie univocă şi
biunivocă cu fenomenul şi demersul
românesc de evoluŃie, de dezvoltare,
dar şi de involuŃie deloc în ultimul rând.

Demersul doctoral de care am amin-
tit, al lui Alin Opreana, a debutat cu
examinarea, cu precădere din unghiul
teoretic, a pro blemelor de echilibru şi
dezechilibru din dezvoltarea economi -
că: echilibrul necooperant (al lui Nash),
echilibrul concurenŃial (walrasian), po -
posind, apoi, în ce priveşte constitui -
rea conceptului de echilibru general
cu dezvoltări la Pareto şi Edgeworth
(relaŃia dintre echilibre competitive şi
alocări optime), în ce priveşte con-
tribuŃiile în acest cadru ale laureaŃilor
Premiului Nobel. S-a examinat tre-
cerea de la o stare relativ fragilă şi

chiar discretă – de echilibru – la sta -
rea spectaculoasă de dezechilibru, în
fapt o atestare corectă a realităŃii po -
trivit căreia din succesiunea echili-
brelor cu dezechilibrele – desigur, nu
fundamen tale, esenŃiale – se realizea -
ză dezvoltare economică în sine, o
dezvol tare organică. Şi am remarcat,
nu doar în această parte a lucrării,
facili tatea doctorandului de a selecta
şi opera cu aparat matematic potrivit,
acurateŃea judecăŃilor şi calculelor în
acest sens. Nu aveau însă cum să fie
ocolite, ci dimpotrivă, referirile am -
ple, analitice şi sintetice deopotrivă,
cu privire la teoria echilibrului în
concepŃia lui John Maynard Keynes,
pârghie esenŃială în cercetările proble -
melor de echilibru economic. Avem
în vedere, în primul rând, analiza teo -
retică, sugestii pentru teoria econo -
mică. Pentru modelul de echilibru al
lui John Maynard Keynes, sunt exami -
naŃi factorii care-l constituie, punân-
du-se accentul pe tema cererii efec-
tive şi legea psihologică fundamen-
tală referitoare la venit şi consum; pe

stimularea investiŃiilor şi eficienŃa mar-
ginală a capitalului; pe teoria gene -
rală a ratei dobânzii ca măsură a pre -
ferinŃei pentru lichiditate, etc. În sfâr -
şit şi foarte important, pe variabila
de optimizat privind ocuparea forŃei
de muncă, punct de plecare şi punct
final al modelului, în fapt parametrul
esenŃial pe care se sprijină întregul
model. Au fost – şi trebuie – urmă -
rite consecvent cercetarea empirică a
ipotezelor modelului lui Keynes, deo -
potrivă cu studierea unor dezvoltări
ale cercetării keynesiste, cu accent fi -
resc pe trecerea de la keynesism la neo-
keynesism şi la post-post keynesism.

J.M. Keynes nu a fost singurul
mare economist al lumii care s-a
ocupat amplu de problemele echili-
brului economic. A avut şi are un
număr imens de discipoli, de pro -
zeliŃi, dar şi un număr deloc neglija-
bil de opozanŃi peste care nu putem
trece cu uşurinŃă doar pentru că îl
apreciem pe Keynes. Tocmai de aceea
trebuie şi deseori sunt abordate cu
parcinomie şi celelalte concepŃii cu
privire la echilibrul economic şi evo -
luŃia sa, cadru în care se pot pune
în lumină opoziŃia dintre Keynes şi
teoriile monetariste, de la Milton
Friedman la Brunner şi Meltzer, la
monetariştii de la Federal Reserve
Bank of St. Louis, la modelul Mun -
dell – Fleming, acordând o atenŃie
specială cercetărilor empirice asupra
ipotezelor teoriilor monetariste. Atât
în ce priveşte concepŃiile ce abor-
dează echilibrul general, modelul de
echilibru la John Maynard Keynes,
modelele monetariste şi celelalte mo -
dele şi teze menŃionate, unele ele-
mente au fost consistent investigate
în literatura de specialitate româ -
nească, europeană şi euro-atlantică.
Altele, însă, mai puŃin, cu precădere
la noi. Examinarea lor însă dintr-un
unghi original, încercându-se rele-
varea, din punctul de vedere echili-
brat al cercetării, a ce este de men -

Traducerea românească a lui Dan A. Lăzărescu a primelor versuri:
,,ViaŃa noastră cuprinde-adesea ca-ntr-un amurg de paradis
Scrisori ce nu ne-au fost trimise de-o mână care nu ne-a scris.”
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Echilibrul: punct nodal    al cercet@rii economice
– semnifica]ii ale

Dan POPESCU

O excepŃional de frumoasă poezie a lui Sorin
Botez, scrisă în temniŃa de la GalaŃi, prin 1960.
Sorin Botez, elev de la liceu fiind, a fost închis
prin 1945 deoarece lipea afişe împotriva ,,elibe-
ratorului sovietic” (vorba marelui C. Tănase ,,De
la Nistru până la Don/Davai ceas, davai pal-
ton/Davai bani, davai moşie/ Haraşo tova -
răşie”, cuplet din care, finalmente, şi-a aflat
decesul). A stat în puşcărie aproape 2 decenii.
După ce ,,a ieşit” a remontat formidabil, deve -
nind, predilect, un excelent critic muzical. După

RevoluŃie, a fost ministru şi ambasador. 
**  *

Teribilă premoniŃie în poezie: certitudinea incertitudinilor. Versurile au o
mare deschidere către reali tatea economică actuală:

Souvent, dans notre vie amère,
Nouse recevons, de l’Au-delà,
Des lettres, sans destinataire,
Que nulle main ne composa.

Alors un peu d’espoir soulève
Les âmes que l’amour frôla,
Et nous baisons, souvent, en rêve,
La main qui ne nous ecrit pas.

Ces lignes, dans l’attente émue,
Nous troublent, d’un mystique élan,
Et la main fine et inconnue
Est pour notre âme un pur lys blanc.

Et nous guettons, coeurs solitaires,
De qui l’espoir fleurit, tout bas,
Ces lettres, sans destinataires,
Que nulle main ne composa...

Léon Walras John Maynard Keynes

Sorin Botez
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Ńionat de o parte şi de alta, realizează
un serviciu de cercetare util, un ser-
viciu care ne oferă posibilitatea să
desprindem concluzii ştiinŃifice perti-
nente pentru teoria şi practica noas-
tră economică. Deloc în ultimul rând,
trebuie avut în vedere abordarea
teoriei echilibrului general în contex-
tul realităŃii economice şi de perspec-
tivă. Ne referim la realităŃile generate,
influenŃate de criza mondială econo -
mico-financiară ce a debutat în Sta -
tele Unite în toamna anului 2007,
tocmai pentru că „se stricaseră” echi-
librele. În sfârşit, interesează funda-
mental consideraŃii pertinente cu pri -
vire la evoluŃia astfel a economiei
României. Şi au fost nu puŃine ele-
mente în teză ce au purces, merito-
riu, în acest sens.

Oricum, sunt abordări interesante,
cu conŃinut de originalitate, chiar dacă
nu mereu examinate cu rigoarea nece-
sară. Ceea ce este explicabil, având
în vedere încă anumite limite şi ale
tinereŃii – şi nu mă refer cu pre -
cădere la meritoriul nostru doctorand
– şi ale timpului de acum. Astfel, ne
referim la: a) examinarea şi con-
cluzionarea pertinentă, echilibrată a
raportului dintre acŃiunea pieŃei şi
rolul instituŃiilor, factori fundamentali
în ecuaŃia dezvoltării; b) la proble -
mele individului ca nucleu al eco -
nomiei, imperativul ca acesta să aibe
acŃiunea liberă, dar şi imperativul ca
el să poată acŃiona în cadrul unei
realităŃi economice cât mai puŃin dis-
torsionată de o serie de factori şi
interese care nu sunt ale pieŃei, ale
pieŃei ca atare, ci legate de corupŃie,
de relaŃii „neeconomice”, etc. În acest
cadru, avem în vedere un anume
motto care ar putea foarte bine să se
afle pe frontispiciul multor cercetări
în această direcŃie, anume cuvintele
lui Talleyrand: „Financiarii nu-şi fac
bine afacerile lor decât atunci când
statul le face prost”; c) în ce măsură
economia determină evoluŃia lumii şi
nu marile presiuni, tensiuni şi influen -
Ńe, generate mai puŃin de cadrul
pieŃei ca atare, influenŃează mişcarea
economică determinându-i evoluŃia
sa intrinsecă. Avem experienŃa unor
mari războaie în această direcŃie,
care nu „au Ńinut” întrinsec de pieŃe,

ci de interese politice deformate de
fals prestigiu, de grandoare, etc.; d)
ce raporturi este necesar să se vă -
dească între profitul individual şi pro -
fitul social; e) actuala criză economi -
co – financiară mondială anunŃa oare
sfârşitul „vârstei de aur” a financia-
rizării şi reînceperea etapei de până
în anii 1980 în care aceasta a fost
amplu asociată nu neapărat cu specu -
laŃiile – unele vădite corect în anumi -
te limite – ci cu producŃia şi activită -
Ńile, cu reglementările necesare; f) ra -
portul dintre reglementări şi deregle-
mentări ca un factor important al rea-
lizării şi susŃinerii echilibrului econo -
mic, cu atât mai mult cu cât, în anii
1970, pe fondul crizei petrolului, al
epuizării unor energii, al manifestării
unei neîncrederi – justificată doar de
o proastă gestiune şi activitate – în
serviciile publice, cât şi în sindicate,
mai multe din virtuŃiile keynesismu-
lui, privite până atunci aproape ca
sacrosancte, au început să fie puse
sub semnul îndoielii; g) în etapa actua -

lă de dezvoltare economico – socială
a lumii, avem de-a face doar cu „tur-
bulenŃe” – concept ce aparŃine, de
fapt, americanului Allan Greenspan –
sau cu „veritabile prăbuşiri”? – concept
care, de fapt, ne aparŃine; h) exco-
municarea de către state din vestul
european şi Statele Unite ale Americii
a unor producŃii importante de serie
mijlocie şi mare, cu precădere în spa-
Ńiul economic asiatic, ridicând China
la statutul de „Atelier industrial al lu -
mii”, în bună parte asemănător cu
cel al Angliei de la începutul secolu-
lui XIX, şi ce consecinŃe are acest
fapt asupra Europei şi Statelor Unite;
cu atât mai mult cu cât modelul de
creştere şi echilibru economic al lui
Keynes are ca element de optimizare
creşterea gradului de ocupare a forŃei
de muncă; or, ce ocupare şi cum poate
fi asigurată astfel? i) în sfârşit, şi este
foarte important, abordarea unui nou
mod de a înŃelege existenŃa umană,
econo mia, realităŃile economice şi so -
ciale, producŃia, beneficiile, etc., aso-
ciat fundamental cu perspectiva eco-
logică a lumii, în mare suferinŃă în
prezent cât şi – potrivit multor proba -
bilităŃi expuse în cărŃi de referinŃă – în
viitor, etc. Este evident că examinări
din astfel de unghiuri pun într-o lu -
mină mult mai riguroasă şi mai compli -
cată chestiunile de echilibru economic.

De altfel, pledează concret în acest
sens un citat din teza lui Alin Oprea -
na, regăsit în mai multe maniere de
abordare mai apoi, respectiv „Aceas -
tă criză economică a arătat limita
modelelor propuse în contextul eco-
nomic actual (în cadrul unor politici
economice naŃionale, comunitare, n.n.),
iar măsurile luate pentru reducerea
efectelor negative cauzate de criză
(s-ar părea) că nu respectă sugesti-
ile teoretice ale susŃinătorilor lui
Keynes, Friedman sau alŃi economişti
de seamă. În acest context dur, ne
putem aştepta ca o nouă viziune
asupra echilibrului să îşi construiască
principiile folosind combinat instru-
mentarul oferit de keynesişti şi liber-

ali, dar în acelaşi timp să nu fie
folosite rezultatele cercetărilor acesto-
ra ca postulate pentru politicile eco-
nomice. Astfel, vor fi tratate proble -
me de importanŃă majoră şi de actu-
alitate în ce priveşte teoria şi politi-
ca economică, având ca obiectiv prin -
cipal aflarea unor modalităŃi de alo-
care a resurselor care să determine
asigurarea unei dezvoltări economice
sustenabile”. Elocvent, desigur, şi sus-
Ńinere temeinică a tot ce am relevat.
De altfel, o teză de doctorat este
semnificativă nu doar prin ceea ce
rezolvă – şi ne-am referit în acest
sens – ci şi prin semnele de între-
bare pe care le antamează, le ridică,
anunŃând posibile viitoare demersuri
de cercetare.

Desigur că pot fi dezvoltate de -
mersuri legate de relativitatea echili-
brului economic, de raportul dintre
profitul individual şi cel social apre-
ciat în mod vital ca util. De raportul
dintre „reglementări” şi „dere glemen -
tări”, pornind chiar de la o definire
mai precisă a conceptelor respective,
concepte care, în opinia mea, nu se
opun, ci se completează. O economie
„dereglementată”? Să fim serioşi.
Economia UE este oare „dereglemen-
tată”? Dar cea a Statelor Unite? În
sfârşit, apreciem ca oportună – şi
chiar mai mult decât atât, vitală
esenŃialmente – abordarea şi exam-
inarea problemelor echilibrului în
dezvoltare având în vedere factorul
ecologic. Având în vedere extinderea
relaŃiilor de piaŃă de tip marginalist
„câştig – câştig” şi în ce priveşte
legătura dintre economie ca atare şi
natură, cu atât mai mult cu cât ast-
fel de raporturi s-au desfăşurat sub
imperativul unor profituri exclusiv fi -
nanciare pe termen scurt sau, după
cum arăta Nicholas Georgescu Roe -
gen, pe termen lung „fără să se îna -
poieze nici sticla şi fără să se lase
nici garanŃie”. Ceea ce ne-a dus în
situaŃia în care ne aflăm în prezent.
Şi este foarte grav: o lume constitu-
ită în cea mai mare parte din săraci,

iar cu natura eminamente bolnavă. De -
sigur, cele aratate reprezintă – toate
– subiecte de cărŃi într-o problemă
economică fundamentală şi în care
este implicat un public tot mai larg.

P.S. 1 – Eminamente penibilă – am
afirmat-o, deseori, la timpul potrivit,
şi o reafirmăm acum – prestaŃia FMI
referitor la condiŃiile impuse României
până în acest an. „Specialistul cu
gaură în pantof” - de altfel, stimabilă -
recomandând, atât de insistent, aus-
teritatea ca fază de decolare economi -
că, şi alŃii ca el, de la FMI şi dintre
politicienii noştri de rangul cel mai
înalt, ar putea să se recicleze spre alt
domeniu. Dealtfel, astfel de prestaŃii
explică de ce FMI a avut atât de mult
insuccese în Asia de Sud Est şi în
America de Sud, în Europa, etc. O
astfel de experienŃă re prezintă, desi -
gur, şi un „aviz amatorilor” pentru
noi împrumuturi şi con diŃionări...

P.S. 2 – Nu am fost şi nu sunt un
fan Gigi Becali. Nu am de ce. Sunt,
de altfel, propriul meu fan, luând în
calcul munca mea, tenacitatea mea,
etc. Dar nu înŃeleg cum de consumă
justiŃia atâtea resurse cu „ procesul
de sechestrare” pe care i l-a intentat
– de fapt nu este lipsit de semnifi-
caŃie un astfel de proces –, în vreme
ce mari escroci ai economiei – pre-
cum Nicolaiciuc, CodruŃ Marta des -
pre care, iată, nu se mai ştie nimic,
dar şi politicieni de nume cu grave
procese penale, etc. – sunt ,,săriŃi”
din schemă. CurăŃenia trebuie făcută
pe toate palierele indiferent de funcŃii
şi culise politice. Deasemenea, halu-
cinant, eminamente halucinant, tupeul
,,dur” al unei doamne deputat, fostă
demnitar al Parlamentului român,
care cere, vezi bine -, nu 4% creştere
la pensii, ci 6%, trecând cu buretele
– ca şi cum n-ar fi fost – peste redu-
cerile atât de nocive, mijlocit şi ne -
mij lo cit, la pensii, pe care Domnia Sa
şi anu mite formaŃiuni politice le-au
concretizat pentru pensionari.

Echilibrul: punct nodal    al cercet@rii economice
semnifica]ii ale unei dezbateri –   

Nicholas Georgescu Roegen

La sfârşitul săptămânii trecute, la Aca demia Română, în Aula
Aca demiei Ro mâne, în cadrul Proiectului internaŃional „Valorifi -
carea iden tităŃilor culturale în pro cesele globa le” s-a desfăşurat
un ciclu de 3 conferinŃe. Ele au fost susŃinute, în ordine, de dl.
Claude Frisoni, jurist şi economist, scriitor, actor, regizor, Di -
rectorul Centrului Cultural Abbaye de Neumünster, din Lu -
xemburg, de Prof. univ. dr. Dan Popescu, de la Universita tea
„Lucian Blaga” din Sibiu şi de Prof. univ. dr. Jaime Gil Lafuente,
de la Universi tatea din Barcelona, Spania. Au participat mai mulŃi
academicieni, numeroşi profesori, membrii Pro gramului post-
doctoral în sprijinul cer cetării de pe lângă Academia Ro mână.
Fiecare din conferinŃele prezentate a fost urmată de întrebări şi
dezbateri. Acade micianul Eugen Simion, fost pre şedinte al Aca -
demiei Române şi actual Pre şedinte al Consiliului ŞtiinŃific a dat
o remarcabilă apre ciere acestor conferinŃe şi acestei manifestări
de un foarte ridicat nivel ştiinŃific (În numărul următor al „Euro eco-
nomia XXI” vom prezenta conferinŃa profesorului Dan Popescu).

Conferin]e 
la Academia Român@
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În perioada 1990-1991 s-a în -

cercat adoptarea unor măsuri de re -
structurare şi retehnologizare a socie -
tăŃilor de stat prin transformarea lor
în regii autonome şi în societăŃi comer -
ciale, urmărindu-se şi încurajarea in -
vestiŃiilor străine. Rezultatul politicilor
economice s-a materializat într-un de -
clin economic. În perioada 1992-1996
s-a acŃionat pentru realizarea unei re -
forme treptate, promovându-se o re -
formă graduală, în detrimentul unei
„terapii de şoc”, care a fost aplicată
într-o primă fază. Pe parcursul urmă-
torilor patru ani, 1997-2000, s-a în -
cercat aplicarea unei reforme accele -
rate, dar care s-a transformat într-un
declin economic accentuat însoŃit de
o creştere în ceea ce priveşte defici-
tul bugetar şi soldul negativ al balan -
Ńei comerciale. 

Astfel, acumularea dezechilibrelor,
cauzată de ritmul lent al reformelor şi
caracterul uneori contradictoriu al po -
liticilor economice, s-a reflectat în evo -
luŃia fenomenelor şi proceselor din
economia românească de după 1989.
Explozia dezechilibrului intern, pe par-
cursul ultimului deceniu al secolului
trecut, a fost influenŃată, printre alte -
le, de condiŃiile externe nefavorabile şi
de valoarea datoriei externe acumu-
late începând cu anul 1990. SituaŃia
a început să se schimbe, începând cu
anul 2000, când au fost înregistrate
progrese în majoritatea domeniilor
economice. În ciuda faptului că efor-
tul de redresare a fost îngreunat de
efectele unor şocuri interne şi externe,
produsul intern brut a crescut, inflaŃia
s-a redus, iar şomajul s-a restrâns.
Indicatorii macroeconomici au reflec-
tat, în 2001, continuarea procesului
de relansare economică, iar creşterea
produsului intern brut a fost mai am -
plă decât în anul precedent, realizările
depăşind chiar obiectivul stabilit ini -
Ńial, în timp ce rata inflaŃiei s-a situat
cu 10,4 puncte procentuale sub nive -
lul anului 2000, fiind cea mai scăzută
valoare din perioada 1990-2001.1

Pe parcursul anilor următori, cere -
rea agregată s-a majorat, ritmurile
anuale de creştere înregistrate de
principalele sale componente – con-

sumul final şi acumularea de capital
fix – fiind din ce în ce mai mari şi
mai echilibrate, iar oferta, la rândul
său, a crescut continuu, performan -
Ńele din toate sectoarele de prove-
nienŃă a resurselor produsului intern
brut fiind superioare an de an com-
parativ cu cele obŃinute în anul pre -
cedent. Astfel, cererea internă a sus -
Ńinut creşterea economică de-a lungul
perioadei 2002-2007:

(i) În anul 2002, indicatorii macro-
economici au reflectat progrese înre -
gis trate în majoritatea domeniilor eco-
nomice; creşterea produsului intern
brut a continuat să fie solidă, în pofi-
da condiŃiilor nefavorabile, care au
afectat agricultura şi silvicultura; sec-
torul extern s-a ameliorat, iar ponde -
rea importului net în produsul intern
brut a scăzut la 5,8 procente faŃă de
7,8 procente în anul precedent; pro-
cesul de dezinflaŃie a continuat pen-
tru al treilea an consecutiv şi s-a ma -
terializat în reducerea ratei anuale a
inflaŃiei cu 12,5 puncte procentuale
faŃă de anul 2001.2

(ii) În anul 2003, economia româ -
nească a continuat tendinŃele favora-
bile din anii anteriori în privinŃa creş-
terii economice, dezinflaŃiei, controlu-
lui deficitului bugetar şi reducerii şo -
majului. Totuşi, cererea internă – sti -
mulată de expansiunea rapidă a credi -
tului, de majorarea salariilor reale şi,
într-o anumită măsură, de creşterea
arieratelor – a înlocuit exporturile ca
principal motor al creşterii.3 Anul 2003
a reprezentat cel de-al patrulea an con-
secutiv de creştere economică, dina -
mica produsului intern brut (4,9 la
sută în termeni reali) menŃinându-se
la un nivel similar celui înregistrat în
anul anterior.4

(iii) Anul 2004 a consemnat, în
ansamblu, evoluŃii pozitive ale princi-
palilor indicatori macroeconomici. Aces-
te rezultate au consolidat progresele
obŃinute începând cu anul 2000 pe
linia stabilizării macroeconomice şi au
contribuit la obŃinerea de către Ro -
mâ nia a statutului de economie de
piaŃă funcŃională, acordat de Comisia
Europeană. În acest context, luna de -
cembrie 2004 a consemnat un mo -
ment de referinŃă în procesul de inte-
grare, respectiv finalizarea negocieri -
lor de aderare la Uniunea Europeană,
ceea ce a creat premisele semnării, în

aprilie 2005, a Tratatului de aderare.5

(iv) Anul 2005 se distinge în pe -
rioada de după 1989 prin multitu -
dinea provocărilor cu care s-a con-
fruntat Banca NaŃională a României în
formularea şi implementarea politicii
monetare. Agendei extrem de încăr-
cate a băncii centrale, care a cuprins
mai multe evenimente majore (trece -
rea la strategia de Ńintire directă a in -
flaŃiei, procesul de denominare a mo -
nedei naŃionale, implementarea Siste -
mului Electronic de PlăŃi), i s-a adău-
gat constrângerea rezultată din nece-
sitatea continuării liberalizării contului
de capital, conform angajamentelor asu -
mate anterior în negocierile cu Uniu -
nea Europeană. Toate acestea s-au
desfăşurat pe fundalul unor politici
guvernamentale în general prociclice,
care au stimulat suplimentar cererea
agregată într-un moment în care PIB se
afla deja la un nivel peste po tenŃial.6

(v) În anul 2006, configurarea po -
liticilor economice şi acŃiunile între-
prinse de către autorităŃi au fost sub-
sumate contextului pregătirii econo -
miei României pentru aderarea la Uniu-
nea Europeană la 1 ianuarie 2007. În

acest context, economia României a
continuat evoluŃiile favorabile în privin -
Ńa dezinflaŃiei şi a creşterii economi -
ce, alături de manifestarea mai preg-
nantă a unor riscuri, în special în
ceea ce priveşte adâncirea deficitului
contului curent al balanŃei de plăŃi.7

Anul 2006 a consemnat, de aseme-
nea, finalizarea liberalizării contului de
capital în luna septembrie, fapt care
a deschis calea către o mai puternică
integrare a economiei naŃionale în
fluxurile financiare globale, dar care a
complicat conducerea politicilor ma -
cro economice.8

(vi) Aderarea României la Uniunea
Europeană la 1 ianuarie 2007 a fost
rezultatul unei perioade de eforturi
susŃinute pe linia reformării societăŃii
şi economiei româneşti, demarate în
deceniul anterior, dar accelerate îndeo -
sebi începând cu anul 2000.9

(vii) Primul an de participare a Ro-
mâniei în mecanismele UE a fost unul
complicat, alcătuit din două semestre
cu evoluŃii relativ diferite. Astfel, în
prima parte a anului 2007, marcată
de existenŃa pe pieŃele financiare in -
ternaŃionale a unui exces de lichidi-

tate în căutare de randamente ridi-
cate, calitatea de stat membru recent
dobândită de România şi liberalizarea
contului de capital (proces finalizat în
septembrie 2006) au favorizat intrări
semnificative de fonduri externe. Aceas-
tă finanŃare abundentă a condus la
aprecierea semnificativă a monedei
naŃionale, cu efect favorabil pe ter-
men scurt în planul reducerii inflaŃiei,
dar cu implicaŃii negative asupra evo -
luŃiei contului curent al balanŃei de plăŃi,
făcând necesară calibrarea în conse -
cinŃă a răspunsului politicii monetare.
În schimb, a doua jumătate a anului
2007 a fost afectată de trei factori
externi: (a) declanşarea crizei credi te -
lor ipotecare cu risc ridicat (subprime)
în SUA, care a schimbat percepŃia
investitorilor străini faŃă de economi-
ile din Centrul şi Estul Europei, con-
ducând la retragerea masivă de fon-
duri; (b) creşterea fără precedent a
preŃurilor alimentelor şi (c) creşterea
preŃului petrolului. Suprapuse cu o
serie de evoluŃii interne nefavorabile
(un an agricol foarte secetos, stimu-
larea cererii interne printr-o politică
salarială laxă şi prin majorarea rapidă
a creditului acordat sectorului privat),
evenimentele amintite au condus la
reapariŃia presiunilor inflaŃioniste şi la
adâncirea în continuare a deficitului
extern. Această nouă combinaŃie de
factori a făcut necesară recalibrarea
răspunsului politicilor macroeconom-
ice, în general, şi a politicii monetare,
în special.10

Note de subsol:

1. Banca NaŃională a României
(2000), Raport anual 2000, p.32 şi
Banca NaŃională a României (2001),
Raport anual 2001, p.30

2. Banca NaŃională a României
(2002), Raport anual 2002, p.50

3. Banca NaŃională a României
(2003), Raport anual 2003, p.9

4. Banca NaŃională a României
(2003), Raport anual 2003, p.9

5. Banca NaŃională a României
(2004), Raport anual 2004, p.9

6. Banca NaŃională a României
(2005), Raport anual 2005, p.9

7. Banca NaŃională a României
(2006), Raport anual 2006, p.9

8. Banca NaŃională a României
(2006), Raport anual 2006, p.10

9. Banca NaŃională a României
(2007), Raport anual 2007, p.11

10. Banca NaŃională a României
(2007), Raport anual 2007, p.11

Considera]ii din perspectiva evolu]iei economiei României (I)
asistent univ. dr. Alin OPREANA,
ULBS

Palatul Victoria - Sediul Guvernului

Banca NaŃională a României
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GfK România este institutul de cer-

cetare de piaŃă cu ofertă de cercetare
în mediul online, oferind un panel
online de respondenŃi pentru studii
cantitative cu peste 40.000 de mem-
bri, soluŃii de studiere a site-urilor
Internet, soluŃii de cercetări calitative
digitale, etc.

Iată aşadar că dinamica utilizării In-
ternetului în mediul rural este imbu-
curătoare, ea înregistrează conform
datelor din acest studiu, o creştere
mai mare în 2012 faŃă de 2010 - cu
aproximativ 11% mai multe persoane
au apelat la acest canal de comuni-
care anul trecut, atingând 33% din
populaŃia rurală.

În ceea ce priveşte mediul urban,
61% dintre orăşeni au utilizat Inter -
netul în 2012, în creştere cu 6.7%
faŃă de 2010. Cel mai mare grad de
penetrare a Internetului în rândul po -
pulaŃiei este în Bucureşti, unde 68%
dintre persoanele cu vârsta de peste
15 ani accesează acest mediu.

Tot acest studiu arată că Inter netul
este foarte agreat de tineri. Apro xi -
mativ 83% dintre persoanele cu vârs-
ta între 15-24 ani îl folosesc, 71% din-
tre cei între 25 şi 34 ani şi 62% din-
tre cei între 35 şi 44 ani. Este intere-
sant de semnalat faptul că cel mai
mult utilizarea Internetului a crescut
în rândul persoanelor mature, 35-44
ani (mai mult cu 15% comparativ cu
2010). O creştere semnificativă, de
aproximativ 8%, se remarcă şi pen-
tru intervalul de vârstă 45-54 ani.

Pe parcursul a mai multor numere
ale acestui săptămânal am scris pe
tema creşterii competitivităŃii în medi-
ul rural prin adoptarea tehnologiei
informaŃiei şi a comunicaŃiilor, şi cred
în continuare că aceasta trebuie să fie
un obiectiv important şi poate fi o
şansă, pentru a putea depăşi situaŃia
actuală. Obiectivele Uniunii Europene
sunt încă departe de a fi atinse în
ceea ce priveşte dinamica utilizării In -
ternetului în mediul rural iar România
rămâne codaşă la acest capitol. Însă
o creştere a acestei dinamici înregis-
trată deja cred că este de bun augur.
Această creştere poate să-şi găsească
resorturile şi în preŃurile din ce în ce

mai accesibile datorate concurenŃei
acerbe de pe piaŃa gadgeturilor şi a
expansiunii furnizorilor de Internet.
Cred că există o legătură strânsă în -
tre creşterea numărului de utilizatori
de Internet în mediul rural şi strate-
giile companiilor care se extind în me-
diul online, şi care încep să acorde o
atenŃie mai mare ruralului atât din
perspectiva consumatorilor cât şi a
viitorilor angajaŃi realizând astfel re -
du cerea costurilor atât de mult râv -
nită în aceste vremuri. 

Problema decalajului digital este
din ce în ce mai mult cercetată. La ni -
vel global, decalajul digital rămâne
încă generalizat. Potrivit Uniunii Inter -
naŃionale a TelecomunicaŃiilor, o trei -
me din populatia globală are acces la
Internet. În timp ce decalajul digital
este scădere, Uniunea InternaŃională a
TelecomunicaŃiilor estimează că apro -
ximativ un miliard de oameni care
trăiesc de pe urma agriculturii, încă
duc lipsă de orice  fel conexiune cu
tehnologia informaŃiei şi a comunica -
Ńiilor. Amintesc în acest context des -
pre decalajul digital în mod special
pentru că el reprezintă o problemă şi
pentru dezvoltarea agriculturii în Ro -
mânia deoarece fermierii care locui-
esc în zone rurale sunt slab dotaŃi cu
servicii necesare tehnologiei informa -
Ńiei şi a comunicaŃiilor. 

Pentru ca agricultura modernă să
aibă un impact pozitiv în ceea ce pri -
veşte dezvoltarea acesteia la nivel de
continent, este indispensabilă rezol -
varea problemei în legătură cu acce-
sul în zona rurală a tehnologiei infor-
maŃiei şi comunicaŃiilor. 

Un mod de a minimiza impactul
negativ al decalajului digital poate fi
realizat prin investiŃia guvernelor în
dezvoltarea serviciilor de furnizare a
Internetului şi a infrastructurii de su -
port necesare traficului de date, sa -
teliŃilor, conectării la Internet şi ser-
viciilor de telefonie, incluzând subven -
Ńii pentru infrastructura necesară pen-
tru furnizarea de semnal GSM şi 3G
în zonele rurale. Nu trebuie să scă -
păm din vedere cea mai importantă
resursă care este necesar pentru sus -
Ńinerea dezvoltării şi anume capitalu-
lui uman precum informaticienii, tehni -
cienii în domeniul telefoniei mobile şi
calculatoarelor, specialiştii în dezvol -
tarea acestui conŃinut, inginerii elec-
tricieni care să lupte pentru răspândi-

rea revoluŃiei tehnologiei informaŃiei
şi comunicaŃiilor în zonele rurale. 

Utilizarea tehnologiei informaŃiei şi
comunicaŃiilor pentru promovarea
dezvoltării agriculturii oferă beneficii
economico-sociale extraordinare şi opor-
tunităŃi noi de a transforma mijloacele
de existenŃă ale comunităŃilor agricole
sărace şi în general, societatea. Unele
din beneficiile aşteptate din partea aces-
tor tehnologii sunt: securitatea alimen -
tară care provine din partea produc-
tivităŃii din recoltele culturilor şi a fer-
melor de animale, îmbunătăŃirea ac -
cesului la pieŃele agricole naŃionale şi
globale, îmbunătăŃiri în livrarea servi-
ciului financiar rural, reducerea cos-
turilor în tranzacŃii, metode rapide de
comunicare, precum şi furnizarea de
informaŃii exacte, fiabile şi în timp util
în luarea deciziilor pentru administra -
rea fermei. Utilizarea tehnologiei infor-
maŃiei şi comunicaŃiilor în agricultură
precum şi în dezvoltarea rurală va
produce o contribuŃie semnificativă
atât la nivel local, regional, naŃional şi

internaŃional.
Deşi tehnologia informaŃiei şi a co -

municaŃiilor este utilizată în sectoarele
agricole de către cele mai dezvoltate
state cu mult timp în urmă (agricul-
tura de precizie, licitaŃii electronice, ne -
gocieri efectuate prin intermediul unei
platforme on-line,păstrarea înregistră -
rilor computerizate, etc) ele au fost
accelerate doar în ultimii 5,6 ani cu -
noscând o creştere bruscă a intere-
sului în cercetarea potenŃialelor opor-
tunităŃi oferite de aceste tehnologii
agricultorilor, fermelor, guvernelor, pre -
cum şi organizaŃiilor non-guvernamen -
tale pentru creşterea nivelului de trai
şi dezvoltarea statelor.

InformaŃiile strategice ce pot fi tran-
zacŃionate pe aceste platforme web în
timp real includ datele de tarifare pen-
tru produs, rapoarte meteo, dăunători
şi rapoarte de supraveghere a bolii,
evaluarile pieŃei, disponibilitatea cum -
părătorilor şi modificările condiŃiilor
de furnizare de produse, disponibili-
tatea pe piaŃă (ecooperative.ro).

În dezvoltarea de noi aplicaŃii se
includ vânzările electrice, prognoză a
noi sisteme de plată electronice, uti-
lizarea de chioşcuri electronice pentru
informare în zonele rurale, etc.

Ceea ce este clar este, de aseme-
nea, că, în afară de iniŃiativele indi-
viduale ale unor Ńări, nu pare a fi un
efort concertat pentru a promova dez -
voltarea şi creşterea dezvoltării agri-
culturii prin implementarea tehnolo-

giei informaŃiei şi a comunicaŃiilor la
nivel regional şi global. Această im -
plementare durabilă a TIC în agricul-
tură şi dezvoltare rurală depinde într-o
mare măsură de nivelul şi gradul de
coordonare, integrare şi chiar stan-
dardizarea proceselor tehnologice.

Este important să reŃineŃi că ritmul
în care TIC este integrat în curricu-
lum-ul naŃional, educaŃia şcolară este
esenŃială pentru succesul dezvoltării
agriculturii şi mediului rural.

Coordonarea şi integrarea evoluŃi-
ilor agricole la nivel naŃional, regional
şi global, este un fapt demonstrat de
fluxul de informaŃii şi conŃinutul peisa -
jului de dezvoltare ce va stimula dez-
voltarea agriculturii în întreaga lume.

În ciuda progreselor care au fost
făcute în  dezvoltarea mediului rural
şi agriculturii, există numeroase difi-
cultăŃi care încă trebuie să fie de -
păşite. Ori fără o acŃiune comună a
statului alături de actorii locali ai co -
munităŃilor rurale această dezvoltare
va avea de suferit şi va intârzia la
rândul ei dezvoltarea armonioasă a
Ńării respective.

Această lucrare a fost cofinanŃată
din Fondul Social European, prin Pro -
gramul OperaŃional Sectorial Dezvol -
tarea Resurselor Umane 2007-2013,
proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/63258
”Şcoala postdoctorală pentru biodi-
versitate zootehnică şi biotehnologii
alimentare pe baza ecoeconomiei şi
bioeconomiei necesare ecosanogenezei”.

conf. univ. dr. Răzvan Sorin ŞERBU,
ULBS
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După răsturnrea regimului totalitar
comunist din România în Decembrie
1989, s-a preconizat reformarea în -
tregii societăŃi, de la structurile eco-
nomice, politice la cele socale şi spiri -
tuale. Dar acum, după 23 ae ani de
la acel controversat eveniment, Ro -
mânia se află printre ultimele Ńări din
Europa din punct vedere economic,
cu un nivel de trai printre cele mai
scăzute de pe continent şi cu o de -
mocraŃie dintre cele ma fragile. Toate
au luat-o la vale pe un topogan năuci-
tor, greu de strunit, spre o pră buşire
fatală. În ciuda semnalelor descuraja-
toare din aceste zone esenŃiale ale
vieŃii, au mai rămas câteva segmente
din domeniile creaŃiei artistice, literare,
ale culturii, care vizează norma litatea.
Acestea le întâlnim în domeniul edito-
rial, al presei tipărite. După acea dez-
voltare exagererată de activităŃi edi -
toriale, prin apariŃia a sute şi chiar mii

de edituri cu planuri de ti părituri
hipertrofiate, din toate dome niile, apă -
rute imediat după decembrie 1989 ca
urmare a desfiinŃării cenzurii politice
şi a liberalizării presei, acum se pare
că lucrurile s-au aşezat pe făgaşul
normal. Printre editurile robuste, înfi-
inŃate după Decembrie 1989, şi care
au devenit InstituŃii fundamentale ale
culturii româneşti este şi Editura Hu -
manitas condusă de la începuturile ei
de către distinsul om de cultură, căr-
turarul Gabriel Liiceanu. Pe lângă cărŃi -
le reprezentative ale marilor scriitori ro-
mîni şi străini care au intrat în conşti-
inŃa contemporaneităŃii, Humanitas a
tipărit şi creaŃii editoriale cum ar fi
„Introducere la Miracolul Eminescian”
editată în 2003, sub îngrijirea lui Ma -
rin Diaconu şi Gabriel Liiceanu. Acest
incitant volum cuprinde într-o rigu -
roasă selecŃie, aproape ce a scris filo-
zoful Constantin Noica despre Emines -
cu. În secŃiunile: Pledoarie pentru faxi -
milare; Eminescu sau gânduri despre
omul deplin al culturii româneşti; Din
periodice; Eminescu şi Kant; Înter-

pretări Eminesciene, Fragmentarium şi
Addenda, editorii au găsit această
inspirată soluŃie de introduce marele
public iubitor al operei Eminesciene în
miracolul pe care , el filozoful, l-a trăit
la întâlnirea cu Caietele lui Eminescu,
de unde se desprinde aspiraŃia lor
către către Totalitate.

Sintagma „Miracolul Eminescian”
aparŃine lui Constantin Noica, pe care
a formulat-o la întâlnirea cu caietele
lui Mihai Eminescu. Marele filozof a
trăit revelaŃia unui adevărat miracol,
acela al cunoaşterii prin studiu apro-
fundat al universului de gândire emi-
nescian, la întâlnirea cu uriaşul tezaur
de cultură pe care l-a inserat în cele
44 de caiete manuscrise‚ în perioada
şederii sale în Germania. care însu -
mează peste 7000 de pagini. Ceea ce
l-a impresionat pe Constantin Noica în
legătură aceste caiete a fost unitatea
de gândire luată în totalitate, în an -
samblu. – Iată cum exprimă, în câte-
va rânduri, cele afirmate anterior „În
întregul lor, cele peste 7000 de file
ale manuscriselor dau o imagine a
pietăŃii faŃă de cultură pe care nu ştiu
câte alte naŃiuni o pot produce. Totul

îl interesează pe Eminescu: nu doar
creaŃia literară, ci şi literaturile lumii;
filozofia ca şi astronomia, matemati-
cile, fizica şi chimia; istoria ca şi eco -
nomia; limbile clasice şi cele moderne,
cuvântul străin şi cuvântul românesc. 

Călinescu îl considera pe Emines -

cu un rătăcitor prin toate lumile cul-
turii, devenind o Universitate. CON-
STANTIN NOICA sintetiza magistral: „Ti -
nereŃea sa învăŃată, exemplar deschisă
către tot ce este adevăr, lumină şi
mesteşug cărturăresc, trebuie pusă în
faŃa tineretului de astăzi şi de mâine”
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