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Pentru a putea discuta de “gra-

ni Ńele” dintre politica liberală şi
cea in stituŃională cred că este
necesar, mai întâi să aduc în
prim plan o definire, o delimi -
tare a celor doi termeni.
În primul rând, politica libera -

lă este, de fapt o doctrină po -
litică şi econo mică ce are la
bază principiul liber tăŃii politice
şi economice a cetăŃenilor. 
În Uninuea Europeană, politica

libe rală este caracterizată prin:
libertatea de gândire a indivizi -
lor, dreptul natu ral, liberul schimb

de idei, economia de piaŃă bazată pe iniŃiativele mediu-
lui privat şi un sistem transparent de guvernare, în care
drepturile minori tăŃilor sunt garantate. 
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„Cel mai mare rău este
deprinderea cu răul”

Al. VlahuŃă
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Paradoxul raŃionalităŃii reprezintă, probabil, cea mai
importantă eroare de compoziŃie creată de dezechilibre -
le dintre realitate şi aşteptări în privin Ńa unui viitor
incert. Când o gospo dărie îşi creşte economiile, mone -
da intră în sistemul financiar şi de acolo în investiŃii,
crescând totalul persona lului şi bogăŃia socială. Dar când
mi lioane de gospodării îşi cresc econo miile, decizia lor
simultană de a eco nomisii mai mult poate reduce to -
talul investiŃiilor dintr-o economie prin subminarea creş -
terii. Prin urmare, o creş tere în economiile planificate,
sau ex ante, poate duce la scădere investiŃiei obŃinute,
sau ex post, reducând bogă Ńia totală a societăŃii.

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Consecin]ele economice 
din perspectiva teoriei lui Keynes (II)

Uniunea European@
între politica liberal@
bazat@ exclusiv pe pia]@
}i politica institu]ional@

Londra interbelică

Helsinki

4 aprilie 1949. Semnarea “Pactului Atlanticului de Nord”,
la originea NATO.

Voi încerca o defi -
ni Ńie simplă, conform
Dex pentru verbul a
guverna şi am să re -
Ńin numai două as -
pecte şi anume:
A conduce, a admi -
nistra, a dirija un stat,
un popor
A conduce, a în dru -
ma conduita cuiva (vezi
guvernantă = femeie
angajată pentru edu -
carea şi instruirea co-
piilor, în special pen-

tru a-i învăŃa o limbă străină – gouvernante
din franceză sau fräulein din germană) 

Din punct de vedere conceptual, guverna -
rea reprezintă conducerea, administrarea unei
afaceri, companii, comunităŃi, stat. Cu alte cu -
vinte reprezintă setul de reguli, principii, măsuri
dar şi resursele necesare pentru a obŃine re -
zultatele scontate.

Uniunea Europeană
reprezintă o forŃă eco -
no mică a lumii, forma -
tă din 27 de state şi 271
de regiuni, dar care în -
registrează şi decalaje
economice în unele zone.
Astfel politica de dezvol-
tare şi regionalizare re -
prezintă un in strument
de integrare economică
pentru aceste regiuni sub -
dezvoltate în com paraŃie
cu media europeană.

Voi începe prin a-mi
exprima admiraŃia faŃă
de cuprinsul acestei
conferinŃe şi vreau să
declar că nu mi-am
imaginat la începutul
lecturii, că pot exista
aşa multe conexiuni în -
tre cei doi termeni, cul-
tură şi economie, ba
mai mult decât atât,
că cei doi se condiŃio-
nează reciproc într-o mai
mare sau mică măsu -

ra – după caz.
Voi trece prin propriul filtru anumite aspecte

prezentate la acea conferinŃă, pe care eu le con-
sider importante sau care mie mi-au dat de
gândit. 

continuare ^n pag. 2
continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 3

Bruxelles Roma

continuare ^n pag. 4
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Conferin]a Cultur@ 
}i Economie

dr. Virgil NICULA,
ULBS

Strategia UE 2020 (Lisabona) – un nou
cadru politic pentru turismul europeansau Europa 2020 - strategia UE pentru 

promovarea unei cre}teri inteligente, durabile
}i incluzive în domeniul turismului (II)

masterand GabrielaVASILE, Facultatea de
AdministraŃie şi Afaceri,
Univ. din Bucureşti

masterand AndreeaNACHIU, Facultatea de
AdministraŃie şi Afaceri,
Univ. din Bucureşti

masterand Stefania
Cristina GHIOCANU,
Facultatea de Adminis -
traŃie şi Afaceri, Univ.
din Bucureşti

De-a lungul anilor, Uniunea Europea nă a reuşit să pună ba -
zele unei po litici europene a turismului, insistând pe factorii
care determină competitivi tatea ei, Ńinând seama, în acelaşi
timp, de cerinŃele unei dezvoltări durabile. 

Astfel, după cum se stipulează în articolul 195 din TFUE, Uniu-
nea Euro peană poate: 
• să promoveze competitivitatea între prinderilor din acest sector
şi să cre eze un mediu favorabil dezvoltării lor; 
• să favorizeze cooperarea dintre sta tele membre, în special
prin schimbul de bune practici, 
• să elaboreze un mod de abordare integrată a turismului
prin garantarea luării în considerare a acestui sector în alte
politici ale sale. continuare ^n pag. 5

Partea I-a a studiului a apărut în nr. 378, din 22 martie 2013.

Partea I-a a studiului a apărut în nr. 378, din 22 martie 2013.

continuare ^n pag. 6

masterand Carmen 
Ştefania IANCU, 
Facultatea de 
AdministraŃie şi Afaceri, 
Univ. din Bucureşti

Politica de dezvoltare }i
regionalizare a Uniunii
Europene ca instrument
de integrare economic@
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În România, Guvernul reprezintă

puterea executivă1 find condus de
către Primul Ministru, la care se adau-
gă un număr variabil de miniştri, cu
sau fără portofolii, pentru fiecare
domeniu în parte.

Rolul principal al Guvernului este
de a asigura conducerea, coordonarea
şi exercitarea controlului asupra ad -
minitraŃiei publice dar mai ales de a
duce la îndeplinire programul de gu -
vernare, de a elabora bugetul şi a se
asigura de buna execuŃie a acestuia.
Guvernul este investit după ce a ob -
Ńinut votul de încredere al Parlamen -
tului României şi este supus con-
trolului parlamentar prin comisiile de
specialitate, dar şi prin moŃiuni sim-
ple sau de cenzură care pot duce la
retragerea votului de încredere acor-
dat, respectiv la căderea Guvernului.

Dacă în cazul unui stat naŃional,
separarea puterilor în stat este clar
definită şi bine delimitată, în cazul
UE competenŃele se întrepătrund, iar
aceasta este principala deosebire între
cele două tipuri de guvernanŃă. 

Uniunea Europeană (UE) este o
entitate politică fără precedent în is -
toria umanităŃii, deoarece nu este nici
stat, nici organizaŃie internaŃională, ci
o construcŃie politică având ca punct
de plecare evitarea unui conflict armat
prin alăturarea celor două resurse
energie şi oŃel (1951- Tratatul de la
Paris), iar mai apoi Euratom-ul (1957-
Tratatul de la Roma).

Deşi există mai multe şcoli de  gân -
dire europeană (funcŃionalistă şi neo-
funcŃionalistă, integralistă, federalistă),
în prezent UE are personalitate ju -
ridică, are instituŃii proprii şi elabore-
ază, implementează şi evaluează pro-
priile politici publice. Aşadar este ne -
voie de o modalitate de a asigura o
guvernanŃă europeană.

Dezbaterea pe tema guvernanŃei eu -
ropene, lansată de către Comisia Eu -

ropeană prin Cartea albă publicată în
iulie 2001, acoperă normele, procedu -
rile şi practicile care influenŃează mo -
dul în care sunt exersate puterile în
cadrul Uniunii Europene.

Această guvernanŃă trebuie să se
manifeste prin elaborarea şi aplicarea
unor politici publice mai bune şi mai
consecvente, în cadrul cărora organi-
zaŃiile societăŃii civile să colaboreze
cu instituŃiile europene. Ea implică şi
o îmbunătăŃire a calităŃii legislaŃiei eu-
ropene, făcând-o mai eficientă şi mai
simplă.2

O bună guvernanŃă se manifestă
structurat, pe diferite nivele şi respec-
tând 5 principii de bază3: 
• transparenŃa - activitatea fiecărei in -
stituŃii este realizată în mod deschis,
sincer
• participarea – largă participare de
la elaborare, implementare şi moni-
torizare a deciziilor
• responsabilitatea – delimitarea clară
între rolul legislativ şi cel executiv,
asumarea responsabilităŃii pentru tot
ceea ce se întâmplă în sfera de
activitate a fiecărei instituŃii în parte
• eficacitatea – evaluarea clară a obiec-
tivelor şi a efectelor atingerii acestor
obiective, oportunitatea şi necesitatea
implementării deciziilor
• coerenŃa – găsirea soluŃiilor adec-
vate pentru fiecare situaŃie în parte 

În cazul guvernanŃei europene, prin-
cipiilor enumerate anterior, li se va
adăuga un element specific şi anume
subsidiaritatea4.

Comparativ cu guvernarea unui stat,
guvernanŃa europeană nu ar putea
exista fără împărŃirea puterii cu alte
nivele de guvernanŃă. Aceste nivele
există şi se exercită atât în interiorul
UE, între diferite organisme, dar şi în
exteriorul său, prin guvernele statelor
membre. Acestea sunt principalele di-
ferenŃe între guvernarea europeană şi
guvernarea unui stat.5

În ultimii 2 ani, Tratatul cu privire
la Stabilitate, Coordonare şi GuvernanŃă
în UE, cunoscut sub denumirea de
„Tratatul Fiscal”, forŃează printr-o in -
tegrare pozitivă, construcŃia unui stat

federal la nivel european6. Prin acesta
se conferă Comisiei Europene putere
de control în politici bugetare şi se
întăreşte jurisdicŃia CurŃii Europene
de JustiŃie asupra controlului imple-
mentării reglementărilor supranaŃionale.
Astfel, se impune ca fiecare stat să
păstreze un deficit bugetar redus pe
seama deficitului structural. Însă acest
fapt va fi mai bine suporat de către
Ńări cu instituŃii puternice, cu o eco -
nomie solidă, spre deosebire de Ńă -
rile periferice cu instituŃii în curs de
consolidare şi cu economii slab dez-
voltate. Cazul Românei este un exem-
plu, negativ în opinia mea, despre
modul cum sunt suportate aceste
decizii europene, deoarece tăierile de
salarii, cumulate cu creşterea TVA au
dus la dezechilibre economice care vor

fi greu de înlăturat în perioada următoare. 
Rămâne de văzut cumva evolua

acest Tratat Fiscal, rămâne de văzut
dacă statele membre vor accepta să
cedeze din suveranitatea lor, la fel
cum rămâne de văzut cum şi cu ce
costuri va fi rezolvată această criză
economică, atât la nivelul UE cât şi
la nivel mondial. Deoarece este tot
mai evident faptul că modelele eco-
nomice existente par ineficiente în a
rezolva problemele unei lumi care
este în continuă creştere numerică –
suntem 7 miliarde de oameni, iar în
2050 se preconizează că vom fi 10,5
miliarde7 (în 1960 eram aprox. 3 mi -
liarde). În condiŃiile în care resurse-
le sunt limitate, în condiŃiile în care
fiecare stat va încerca să îşi apere
interesele propriilor cetăŃeni, este evi-

dent că viitorul reprezintă o mare
provocare atât pentru economişti, dar
mai ales pentru politicieni.

• •••••• •••

1. ConstituŃia României
2. http://ec.europa.eu/romania/documents/
eu_romania/tema_33.pdf
3. Petre Prisecaru, GuvernanŃa Uniunii
Europene, ed. Economică, Bucureşti, 2004
4. Tratatul de la Maastricht - 1951
5. http://ordoliberalism.ro/wp-content/
uploads/2012/09/Limitele-guvernantei-
Uniunii-Europene.pdf
6. http://ordoliberalism.ro/wp-content/
uploads/2012/09/Limitele-guvernantei-
Uniunii-Europene.pdf
7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Popula%C8
%9Bia_P%C4%83m%C3%A2ntului
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Conferin]a Cultur@ }i Economie
Punctual şi aşa cum era firesc, s-au

definit cei doi termeni şi relaŃia din-
tre ei. Încă de la început, a fost pre-
cizat faptul că există o astfel relaŃie,
iar cei doi subiecŃi: economia şi cul-
tura, atât separat, dar mai ales îm -
preună, reprezintă două componente
definitorii ale civilizaŃiei umane de ieri,
de astăzi, de mâine. Din punctul meu
de vedere, acest aspect a fost bine
punctat încă de la început, astfel s-a
precizat faptul că ambii termeni au
un trecut, o istorie, ei există şi în
zilele noastre şi continuă să fie pre -
zenŃi şi în viitor datorită faptului că
firescul vine de la sine.

După o astfel de afirmaŃie, am
încercat să realizez şi eu propria mea
legătură, conexiune între economie şi
cultură. Aşadar, ce este economia?
Este o ştiinŃă socială ce studiază pro-
ducŃia şi desfacerea, comerŃul şi con-
sumul de bunuri şi servicii. Deoarece
are ca obiect de studiu activitatea uma -
nă, economia este o ştiinŃă socială.
Cultura, ce este? Cultura se referă în
general la activitate umană. DefiniŃia
dată de UNESCO considera cultura
ca "o serie de caracteristici distincte a
unei societăŃi sau grupă socială în
termeni spirituali, materiali, intelectuali
sau emoŃionali".

Pornind de la cele două definiŃii,
din cuprinsul lor identificăm o noŃiune
co mună, aceea de – activitate umană
–, de aici o primă concluzie că cei
doi termeni au o relaŃie. Atât econo-
mia cât şi cultura se pot realiza real-
mente cu implicaŃiile activităŃii uma -
ne, aşadar pasul pe care omul îl face
de la economie spre cultură sau
viceversa este unul posibil, tocmai
pentru că cele două noŃiuni au o
semnificaŃie puternică atunci când se
găsesc împreună.

În conferinŃă este precizat şi fap-
tul că, această conexiune este prezen-
tă şi în opere faimoase ale literaturii,
de pildă William Shakespeare, Balzac,
sau Victor Hugo, acest fapt fiind rea -
lizat prin personajele care au luat naş-
tere în acele opere, “... destinele per-
sonajelor fiind puternic influenŃate,
potenŃate, blamate, distruse de econo-
mie sau reuşind prin economie. Şi
aici, însă, bunul simŃ al culturii izbân-
deşte, în ciuda frământărilor, confun -
dându-se cu economia. Cu o econo -
mie de bun simŃ, fireşte, şi nu cu o
economie coruptă şi găunoasă, falsă,
mincinoasă.” De aici, trag concluzia
că, legătura dintre economie şi cul-
tură a fost resimŃită şi de autori ce -
lebri, ba mai mult decât atât, eu con-
sider că pentru ei a avut o anumită
însemnătate din moment ce au decis
ca personajele lor să evolueze într-un
astfel de cadru.

Adam Smith, este un alt susŃină-
tor al acestui concept, el fiind econo -
mist şi profesor de literatură şi mora-
lă engleză, pentru el fiind relativ sim-
plu să –şi dea seama şi să prezinte
celorlaŃi ideile sale pe acestă temă.

Un alt aspect menŃionat în conferin -
Ńă, a fost acela de a privi separat cei
doi termeni, ba mai mult de atât, des -
părŃirea lor, care a dus la concluzia
că istoria este dovada pură că „lumea
a plătit, plăteşte şi va plăti un preŃ
tot mai greu. Profitul nu are cum să
fie doar individual şi pe termen scurt.
Profitul trebuie să fie şi social ca o
finalitate vitală a sa, şi pe termen
lung, durabil”.

Sunt cel puŃin 3 grupe de proble -
me care au fost precizate în acest
sens. Anume:
a) conŃinutul şi semnificaŃia unor mari
şcoli – cele mai mari şi unanim

recunoscute şcoli – de gândire eco-
nomică; 
b) sensurile, în evoluŃie, ale glo balizării;
c) actualul model de dezvoltare a lumii.

A) Ceea ce am înŃeles eu după
lecturarea primului punct din cele trei
este că: EsenŃială este producŃia. Ne -
gustoria, circulaŃia, evident vitale, sunt
privite mai ales ca “intermediar”, ca
terminal. Or, producŃia de un fel sau
altul, inclusiv cea spirituală, înseam-
nă muncă, multă muncă, cu alte cu -
vinte arta, cultura, care înseamnă muncă,
dăruire sunt producŃie, sunt recunos-
cute ca de mare utilitate oamenilor,
sunt „economie”. Literatul economist
Adam Smith va amplifica o astfel de
relaŃie, recunoscând, ca o grijă esenŃială
a statului, fără de care statul nu poate
exista – şi el trebuie să existe pen-
tru oameni – justiŃia, poliŃia, securi-
tatea de un fel sau altul, în sfârşit,
dar deloc în ultimul rând, şcoala.
Şcoala ca instituŃie vitală a învăŃării,
a culturii.

Mai exact, important pentru naŃiu -
ne este traiul, traiul de zi cu zi, ce
poate fi realizat prin activitatea umană,
prin interacŃiunile acestora de a pro-
duce, de a produce pentru a putea
supravieŃui şi pentru a putea să se
dezvolte ca naŃie. Orice producŃie în -
seam nă muncă şi economie, pentru
că trebuie să faci în aşa fel încât să
nu înregistrezi pierderi - condiŃie esen -
Ńială pentru evoluŃie şi progres. Orice
producŃie înseamnă aşadar muncă,
dar şi creaŃie, implicit cultură. După
părerea lui Adam Smith, acest fapt se
traduce prin şcoală, aceasta în semnând
la rândul ei, învăŃare şi cultură.

La acelaşi punct s-a făcut trimi -
tere la şcola neo-clasică ce va de -
monstra, indubitabil, că în schimbu -
rile economice trebuie să obŃină ma -
ximum de satisfacŃie ambii parteneri,
nu unul pierde şi altul câştigă. De aici
eu înŃeleg că trebuie să existe satis-
facŃie pentru ambele părŃi, nu doar
pentru a continua ideea de egalitate
între oamnei ci şi datorită faptului că
acestă corelaŃie dintre cultură şi eco -
nomie nu există numai pentru anu-
mite clase sociale şi nu există numai
pentru anumite categorii de oameni.
Atunci când ne referim la economie
şi la ceea ce produce economia, spune
că aceasta produce în primul rând
profit social, progres pentru indivizi,
pentru oameni, pentru societate.

Un alt exemplu, a fost acela că au
existat naŃiuni fără economie. Iată, Ger-
mania imediat după Al Doilea Război
Mondial. Dar şi-a revenit repede întru -

cât a avut „Cultura” care nu a putut
şi nu avea cum să fie distrusă. De
altfel, cele câteva sute de civilizaŃii
care s-au perindat în lume au pierit
mai ales din cauze economice şi atun-
ci când nu aveau un mediu cultural
potrivit. Cele câteva care au avut ast-
fel, au rezistat şi rezistă şi astăzi. De
aici, trag concluzia că există şi o re -
laŃie de reciprocitate între cei doi ter-
meni, nu numai că au o relaŃie,
coexistă frumos împreună, ci se şi
sprijină reciproc spre evoluŃie.

În continuare s-a pus în discuŃie
întrebarea dacă cultura costă. Dacă ea
are o relaŃie cu economia tocmai din
acest punct de vedere. La conferinŃă
s-a dat un răspuns interesant tocmai
datorită exemplului folosit: cultura nu
înseamnă cheltuială neproductivă, ci
ea este profitabilă, generează un amplu
profit social... exemplul vaccinului: cât
costă şi ce beneficiu aduce. Dacă vom
privi beneficiul doar prin faptul că
acela vaccinat nu face boala, greşim
grav. Nu fac boala nici cei care vor
veni în contact cu cel vaccinat, pe
urmă cei care vin în contact cu aceş-
tia din urmă ş.a.m.d. Este un efect

pozitiv de multiplicare. La fel şi în
cultură. Din punctul meu de vedere,
un astfel de exemplu nu trebuie să
mai lase loc de interpretări şi trebuie
trasă o singură concluzie:“ Cultura nu
trebuie „subvenŃionată”, cultura produce.”

B) La următorul punct s-a vorbit
despre globalizare şi implicaŃiile aces-
teia în relaŃia dintre economie şi cul-
tură. S-au prezentat trei paşi impor-
tanŃi ai globalizării: 
- globalizarea pune pe un plan fun-
damental limba, învăŃarea, cultura ca
factori formatori. Imperiul Roman, în -
tins pe 3 continente, capitalurile, oa -
menii şi produsele circulând relativ
liber, reprezintă o primă şi funda-
mentală etapă pe drumul globalizării. 
- un nou val al globalizării este con-
stituit din marile descoperiri geogra -
fice. Peste Atlantic şi, ulterior, peste
Pacific, au izbândit religii europene,
limbi europene de geneză latină, cu -
tume, civilizaŃia europeană, modul euro-
pean de a concepe afacerile prin muncă,
inteligenŃă şi performanŃă.
- al treilea val de globalizare, cu pan-
dant în Renaştere şi Iluminismul eu -
ropean, s-au vădit „RevoluŃiile indus-

triale” care au presupus, înainte de orice,
învăŃare, educaŃie, şcoală, ingeniozitate.

Prin cele trei etape se subliniază
încă odată faptul că dimensiunile di -
ferite ale culturilor şi statelor au evo -
luat pe parcursul timpului, au coexis -
tat şi s-au influenŃat reciproc până în
zilele noastre.

C) La ultimul punct, modelul în ge -
neral de dezvoltare al Planetei. Este
bun sau este rău? Acesta a fost prima
întrebare depre acest subiect. Un exem-
plu cu care eu sunt de acord, cel al
lui Adam Smith, în ce priveşte divi -
ziunea socială a muncii ca factor vital
al progresului. Iată, într-un proces de
muncă, fiecare este util. Deci, trebuie
toŃi recompensaŃi, desigur, cu recom-
pense diferite, funcŃie de aportul lor.
Sunt, totodată utili – şi trebuie stimu -
laŃi – toŃi cei care „aşteaptă”: copii,
elevi, studenŃi, într-un fel sau altul
bătrânii funcŃie de criterii specifice,
etc. Cu alte cuvinte, în felul său, fie -
care om este important. Este consoli -
dată o cultură astfel. 

SusŃin această afirmaŃie din două
puncte de vedere, în primul rând sunt
o susŃinătoare a recompensei diferen -
Ńiate, deşi până acum am vorbit de
naŃiune ca întreg, nu pot să iau şi aici
totul la general, deoarece este vorba
de oameni diferiŃi, cu personalităŃi di -
ferite, cu aporturi aduse societăŃii în
mod diferit, de aceea o recompenă
diferenŃiată este din punctul meu de
vedere o apreciere pentru cei ce fac
ceva şi o dovadă că se poate şi mai
bine şi mai mult, pentru ceilalŃi. 

În al doilea rând, stimularea celor
care “aşteaptă”, mai exact copii, elevi,
bătrâni mi se pare corectă, deoarece
fiecare om în parte mai devreme sau
mai tarziu îşi va aduce aportul lui în
economie şi cultură, şi trebuie sub-
liniat faptul că doar împreună se poate
vorbi de o dezvoltare a Planetei, nu
putem pune totul pe umerii unei sin-
gure generaŃii, mai ales că este vorba
şi de o cicliciate.

În încheiere, corelaŃia dintre eco -
nomie şi cultură există datorită fie -
căruia dintre noi, datorită a ceea ce
facem şi ceea ce nu facem, cum în -
cercăm noi să schimbăm lucrurile,
pentru că, aşa cum am menŃionat la
începutul lucrării, cele două concepte
se învârt în jurul celui de-l treilea
„activitatea umană”.

masterand Andreea NACHIU,
Facultatea de AdministraŃie şi
Afaceri, Univ. din Bucureşti

FlorenŃa, o frumuseŃe urbană şi artistică personificată

Universitatea din Bucureşti
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Politica liberală reglementată cu pre -

cădere de către piaŃă este cea care
proclamă libera concurenŃă pe piaŃă,
neintervenŃia statului în economie şi
are ca principiu fundamental propri-
etatea individuală.

Politica liberală desfăşurată la ni -
velul Uniunii Europene, şi nu numai,
este bazată pe următoarele concepte:

1. Libertatea individuală- aceasta a
fost definită ca fiind dreptul de a ac -
Ńiona fără nicio constrângere impusă
din exterior, cu condiŃia să nu afec -
teze drepturile şi libertăŃile legitime
ale  celorlalŃi indivizi.

2. Proprietatea- este dreptul indi-
vidului de a dispune de rezultatele
activităŃilor sale, de bunurile care-i
aparŃin, incluzând aici şi dreptul la
viaŃă şi dreptul de a dispune de pro-
priul corp. De asemenea, dreptul in -
dividului la securitate şi rezistenŃă la
opresiune derivă tot din acestea.

3. Principiul responsabilităŃii indi-
viduale - este cel care proclamă indi-
vidul ca singur răspunzător pentru ac-
Ńiunile sale proprii.

4. Egalitatea în faŃa legii derivă din
principiul responsabilităŃii individuale:
astfel, fiecare individ răspunde pentru
propriile fapte, indiferent de avere, sex,
naŃionalitate, profesie, orientare poli -
tică, etc.

În al doilea rând, politica institu -
Ńională desemnează tendinŃa constan-
tă a puterii politice de a se perma-
nentiza. Din acest punct de vedere,
abia la începutul secolului al XX-lea
s-a deschis perspectiva unei analize
instituŃionale a statului. Această poli -
tică, consideră că la baza anumitor
forme de organizare sau moduri de
viaŃă se află instituŃiile a căror speci-
ficitate – caracterul permanent – ex -
primă o necesitate socială. InstituŃiile
sunt cele care operaŃionalizează va -
lori, principii sau orientări relevante
la nivel comunitar, ce iau forme de
organizare permanentă şi stabilă.

În accepŃiunea sa tradiŃională, in -
stituŃia desemnează un ansamblu de
organisme şi mecanisme existând în -
tr-o societate la un moment dat. Repre -
zentanŃii şcolii instituŃionaliste au dis-
tins între două categorii de instituŃii:

1. instituŃiile corp - cele care cores-
pund unei colectivităŃi umane coordo -
nate în funcŃie de nevoi sau valori co-
mune care se supune unei autorităŃi şi
acceptă un sistem de norme stabile;

2. instituŃiile mecanisme - cele care
reprezintă un sistem de reguli de drept
ce formează un ansamblu mecanic
ce poate fi combinat cu alte ansam-
bluri asemănătoare.

O analiza juridcă consideră institu -
Ńiile, de exemplu ca structuri funda-
mentale care permit identificarea re -
gimului politic. Pe de altă parte, pen-
tru sociologi (referindu-mă aici, în spe-
cial la Weber), instituŃiile sunt percepute
ca reglatori ai raporturilor sociale.

La nivelul Uniunii Europene, politica
instituŃională oferă structura care ghi -
dează activitatea economică şi politică.
Politica instituŃională are la bază: struc-

turile politice stabile, drepturile de pro -
prietate bine definite şi recunoscute.

Uniunea Europeană se implică în -
tr-o varietate de politici-economice,
so ciale, de reglementare şi financia-
re-respectiv în toate domeniile în care
activitatea sa este benefică statelor
membre, precum: politicile de solida -
ritate privind aspecte regionale, agri-
cole şi sociale; politicile de inovaŃie,
privind introducerea unor tehnologii
de vârf în domenii precum protecŃia
mediului, cercetarea şi dezvoltarea (R D)
şi domeniul energetic.

Uniunea finanŃează aceste politici
printr-un buget anual de peste 120
miliarde de euro, la care statele mem-
bre contribuie în mare parte. Acest bu-
get reprezintă doar o mică parte din
venitul colectiv al UE (respectiv maxim
1,24% din venitul naŃional brut cu -
mulat al tuturor statelor membre).

Iată de ce Uniunea Europeană be -
neficiază în prezent de unul dintre cele
mai complexe sisteme instituŃionale
din lume, având la bază trei instituŃii
de decizie principale: 

- Parlamentul Eu ropean (PE), care re -
prezintă cetăŃenii UE şi este ales di -
rect de către aceştia; 
- Consiliul Uniunii Europene, care re -
prezintă statele membre individuale; 
- Comisia Europeană, care reprezintă
interesele Uniunii ca un tot unitar. 

Acest „triunghi instituŃional”, aşa cum
a fost numit, elaborează politicile şi
legile care se aplică pe întregul teri-
toriu al Uniunii Europene. 

Principalele obiective ale Uniunii
Europene sunt:
- promovarea progresului economic
şi social,
- afirmarea identităŃii Uniunii pe scena
instituŃională,
- implicarea acesteia în rezolvarea
crizelor internaŃionale, adoptarea unor
poziŃii comune în cadrul organizaŃiilor
internaŃionale,
- instituirea cetăŃeniei europene,
- dezvoltarea unei zone de libertate, se-
curitate şi justiŃie - aceasta fiind legată
în special de funcŃionarea pieŃei in -
terne şi în particular de libera circu-
laŃie a persoanelor,

- consolidarea dreptului comunitar.
Am considerat necesar aducerea în

prim plan a obiectivelor, instituŃiilor
Uniunii Europene pentru a explica şi
pentru a argument necesitatea concep-
tului politicii liberale şi a politicii in -
stituŃionale la nivelul acestei “structuri”.

Când vorbim de Uniunea Europeană,
aceste două politici nu pot fi definite
sau implementate separat, rând pe rând,
ele fac corp comun cu ceea ce în -
seamnă politicile de conducere, extin-
dere, continuare a Uniunii. Politica
liberală reglementată de către piaŃă
fiind cea care va dezvolta piaŃa prin:
creşterea concurenŃei, a iniŃiativei me-
diului privat şi a apărării drepturilor
cetăŃenilor în acest sector; iar politi-
ca instituŃională este cea care va sus-
Ńine politica liberală, dar şi conceptul
de Uniune, prin existenŃa instituŃiilor
sale bine definite şi diferenŃiate.

GraniŃa dintre aceste două politici
o constituie valorile Uniunii Europene,
valori şi principii comune şi apoi sta -
tele membre asupra cărora se extind
deciziile luate la nivel de Uniune.
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masterand Stefania CristinaGHIOCANU, Facultatea de
Adminis traŃie şi Politici Publice,
Universitatea din Bucureşti
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Turismul european se confruntă

cu provocări majore care reprezintă,
în acelaşi timp, şanse care nu trebuie
ratate. Pe de o parte, industria tre-
buie să se adapteze la evoluŃiile socie -
tăŃii, care vor influenŃa cererea din
sectorul turismului, iar pe de altă
parte, ea trebuie să facă faŃă con-
strângerilor impuse de structura ac -
tuală a sectorului, de caracterul lui
specific şi de contextul economic şi
social al acestuia. La fel ca toate ce -
lelalte sectoare ale economiei, indus-
tria turismului se confruntă cu o
concurenŃă din ce în ce mai acerbă
la nivel mondial, întrucât Ńările emer-
gente sau în dezvoltare atrag tot mai
mulŃi turişti. 

În faŃa acestei concurenŃe, Europa
trebuie să prezinte o ofertă turistică
durabilă şi de calitate, mizând pe
avantajele ei comparative, în special
pe diversitatea peisajelor şi pe bogă -
Ńia ei culturală de excepŃie. Ea trebuie,
de asemenea, să întărească relaŃiile
de cooperare cu Ńările a căror popu-
laŃie poate deveni o sursă de vizita-
tori pentru destinaŃiile europene, odată
cu creşterea nivelului lor de viaŃă.

Mai mult, turismul poate contribui,
de asemenea, la alte iniŃiative-pilot ,
în special la „O Uniune a inovării”,
„O agendă digitală pentru Europa” şi
„O agendă pentru noi competenŃe şi
noi locuri de muncă”. De altfel, dez-
voltarea unei politici mai active a turis -
mului, bazată în special pe exercita -
rea deplină a libertăŃilor garantate de
tratate, poate contribui în mod sub-
stanŃial la relansarea pieŃei unice.

Într-adevăr, cadrul de acŃiune euro-
pean urmăreşte, în primul rând, favo -
rizarea prosperităŃii turismului în Euro-
pa, dar el trebuie să răspundă, în
acelaşi timp, problemelor de natură
socială, de coeziune teritorială şi de
protecŃie şi punere în valoare a pa -
trimoniului natural şi cultural. În plus,
el va trebui să permită sectorului să
îşi întărească capacitatea de a răspunde
schimbărilor structurale care ar putea
fi generate de turism. În mod indi-
rect, turismul contribuie, de aseme-
nea, la consolidarea sentimentului le -
gat de cetăŃenia europeană prin favori -
zarea contactelor şi schimburilor între
cetăŃeni, dincolo de diferenŃele lingvis-
tice, de cultură sau de tradiŃii. În acest
context, este important, de aseme-
nea, ca cetăŃenii europeni să îşi cu -
noască drepturile şi să poată benefi-
cia de ele când se deplasează pe teri -
toriul Uniunii Europene sau în afara lui:
ei trebuie să îşi poată exercita drep-
turile de cetăŃeni europeni la fel de uşor
ca în Ńara lor de origine. Comisia va
propune soluŃii pentru eliminarea pe
cât posibil a obstacolelor întâlnite de
cetăŃenii europeni în momentul în
care aceştia încearcă să beneficieze
de servicii de turism în afara Ńării lor.
În scopul atingerii aces tor obiective,
acŃiunile de sprijinire a turismului pot
fi grupate în jurul a patru axe:

(a) stimularea competitivităŃii secto -
rului turistic din Europa;

(b) promovarea dezvoltării unui tu-
rism durabil, responsabil şi de calitate;

(c) consolidarea imaginii şi vizibili -

tăŃii Europei în calitate de ansamblu
de destinaŃii durabile şi de calitate;

(d) valorificarea la maximum a po-
liticilor şi instrumentelor financiare
ale UE pentru

dezvoltarea turismului.
Aceste patru axe formează struc-

tura de bază a noului cadru de acŃiu -
ne pentru turism pe care Comisia
intenŃionează să îl pună în practică în
tandem cu statele membre şi cu princi -
palii actori din industria turismului.

Pentru a creşte competitivitatea in -
dustriei europene de turism şi pen-
tru a crea mai multe locuri de muncă
prin dezvoltarea durabilă a turismului
în Europa, programul “Better Regulation
for Growth and Jobs” urmăreşte:

- calitatea reglementărilor necesa -
re pentru creşterea competitivităŃii la
nivelul UE

- evaluarea corectă a impactului
propunerilor existente 

Majoritatea acŃiunilor comunitare
sprijină competitivitatea turismului euro -
pean prin instrumentele legate de dez -
voltarea întreprinderilor: impact di rect
şi indirect; Consultarea actorilor impli -
caŃi; FEDR; ConvergenŃă; Compe titivi -
tate şi muncă; Cooperare teritorială;
FC; FSE; Programul Integrat pentru Edu-
caŃie continuă de-a lungul vie Ńii prin
programul „Leonardo da Vinci”; Fondul
European Agricol pentru Dez voltare
Rural Rurală; Fondul European pentru
Piscicultură; Programul cadru 7.

Principalele acŃiuni  premergătoare
implementării Agendei 21 pentru tu -
rism sunt:

- identificarea măsurilor naŃionale
şi internaŃionale necesare dezvoltării
IMM-urilor din turism; stabilirea unui
cadru pentru schimbul de bune practici;

- evaluarea impactului economic
al creşterii în domeniul turismului
asupra creşterii macro-economice,
locurilor de muncă, oportunităŃilor de
afaceri pentru. IMM-uri, calităŃii ser-
viciilor, competitivităŃii,

- turismul pentru toŃi;
- ghidul “Cum să stabilim Zone

de ÎnvăŃare în sectorul turism”;

- statistici oficiale şi studii: Bu -
siness Watch;

- marketing pentru evenimentele
culturale şi sportive europene - de
ex. Capitală Europeană Culturală, fes-
tivaluri naŃionale etc.;

- un posibil “European destinations
of excellence awardaward”.

În această radiografie a strategiei
dezvoltării durabile, apare nevoia cu -
noaş terii strategiei din fiecare regiune
în scopul convergenŃei dezvoltării
durabile la nivelul Ńări.

În prezent sunt în curs de elabo-
rare Strategiile de dezvoltare a turis-
mului pe regiuni, personal, am cola -
borat în calitate de expert în turism
la elaborarea Strategiei de dezvoltare
a turismului în Regiunea Sud-Vest
Oltenia,care urmează să fie postată
pe site-ul ADR Craiova.  

Elaborarea unor planuri, strategii
şi politici de turism şi stabilirea unui
sistem unitar şi precis de colectare
şi analizare a datelor statistice sunt
menite să sprijine identificarea celor
mai potrivite soluŃii de promovare.
Totodată, Autoritatea NaŃională de Tu-
rism din Ńara noastră propune realiza-
rea unei baze de date care să con -
Ńină produsele turistice, evenimentele
şi serviciile turistice disponibile în re -
giunile de dezvoltare actuale, instru-
ment care să fie pus la dispoziŃia
industriei de turism, dar şi a publicu-
lui larg, eventual prin dezvoltarea unui
portal web dedicat turismului regional.

În vederea creşterii competitivităŃii
firmelor din sectorul turistic se pre-
conizează asigurarea unor servicii de
consultanŃă prin care să se urmă -
rească asigurarea unei calităŃi sporite
a produselor pentru a putea penetra
pieŃele externe.

În acest context, atât infrastruc-
tura turistică cât şi potenŃialul turis-
tic existent, nu sunt folosite la întrea-
ga capacitate, apare astfel, ca nece-
sitate dezvoltarea, diversificarea şi pro -
movarea ofertei turistice - urmărind
îmbunătăŃirea performanŃelor firmelor
care acŃionează în domeniul turismu-

lui prin creşterea calităŃii serviciilor şi
prin promovarea eficientă a pro dusu -
lui turistic, stimularea şi susŃinerea
unor societăŃi private care se dove -
desc viabile prin activităŃile desfăşu-
rate în acest domeniu.

În dezvoltarea produselor turistice
specifice fiecărei regiuni, se are în
vedere şi stimularea unor activităŃi
conexe turismului care pot mări atrac -
tivitatea zonelor cu potenŃial turistic,
făcând sejurul turistului mai plăcut
cum ar fi: încurajarea desfăşurării unor
târguri de artă populară şi artizanat, a
spectacolelor cultural folclorice tradiŃio-
nale şi a unor manifestări religioase.

Sprijinirea investiŃiilor turistice care
promovează bucătăria tradiŃională din
diferite regiuni sau a unor iniŃiative
de valorificare turistică a resurselor lo -
cale, pot constitui de asemenea teme
pentru viitoarele proiecte şi chiar sus -
Ńinerea financiară a unor activităŃi de
producere a obiectelor de artizanat şi
meşteşugăreşti tradiŃionale.

Vor fi sprijinite şi iniŃiativele de
dezvoltare a unor activităŃi turistice
sportive: mountainbike, coborârea pe
râurile repezi de munte cu ambarcaŃi-
uni - rafting, parapanta, deltaplanul etc.

În abordarea strategică prezenta
se pleacă de la următoarele principii
de dezvoltare regională a turismului:
• singura modalitate pentru a face
faŃă competiŃiei de pe piaŃa turistică
este îmbunătăŃirea continuă a calităŃii
ofertei turistice şi asigurarea calităŃii
serviciilor;
• dezvoltarea turistică va fi orientată
spre turişti şi va răspunde nevoilor
acestora;
• investiŃiile financiare trebuie sa fie
durabile, să asigure un venit sigur şi
să prefigureze o dezvoltare viitoare;
• protecŃia mediului este prioritară şi
prin orice intervenŃie se urmăreşte să
nu fie afectată calitatea mediului natu -
ral şi a celui construit;
• îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii – un
loc turistic bine amenajat este în
acelaşi timp un loc atractiv pentru a
trăi şi a munci. Plecând de la această

premisă, planul de acŃiune pentru
dezvoltarea turismului regio nal ia în
considerare atât posibilităŃile de a
atrage turiştii cât şi de a creşte ni -
velul de trai al populaŃiei locale; fon-
durile publice folosite pentru sus Ńi -
nerea unor proiecte din turism fiind
menite să contribuie la dezvoltarea
acelor activităŃi turistice strategice la
nivel naŃional şi regional;
• în susŃinerea unor proiecte comune,
prioritare vor fi cele de promovare a
regiunilor, a unor zone turistice, a
unor parcuri turistice care permit o
valorificare superioară a resurselor
turistice existente şi au un impact
mai larg; 
• se va promova o marcă a fiecărei
regiuni care să sintetizeze specificul
fiecărei zone;
• din motive strategice este impor-
tant de a prevedea coroborarea mij -
loa celor financiare, pentru a obŃine
pe cât posibil efecte de sinergie, pro-
movarea de proiecte-cheie fiind pri-
oritară faŃă de promovarea omogenă
pe fiecare regiune. Infrastructura tu -
ristică trebuie să se dezvolte în func -
Ńie de acele aspecte de mare impor-
tanŃă, ce reprezintă cheia pentru crea-
rea de şanse egale de a beneficia de
un nivel de trai şi de dezvoltare în
creştere;
• consensul în ce priveşte obiectivele
dezvoltării reprezintă premisa pentru
o dezvoltare turistică de succes;
• extinderea legăturilor de transport
către regiunile şi Ńările vecine este
necesară, deoarece acestea vor re pre-
zenta importante pieŃe potenŃiale pen-
tru turismul regional; oferta de re -
creere şi petrecere a timpului liber
trebuie să fie disponibilă pe întreg
teritoriul naŃional, în special pentru
recreere în apropierea marilor oraşe.
• o atenŃie deosebită va fi acordată
naturii şi zonelor protejate. Prin con-
servarea zonelor forestiere şi prin
protejarea unor peisaje deosebit de
atractive trebuie asigurate în mod du-
rabil resurse pentru petrecerea tim-
pului liber şi recreere;
• se va urmări promovarea şi dez-
voltarea staŃiunilor turistice din fie -
care regiune;
• se va acŃiona în direcŃia îmbună -
tăŃirii calitative şi a extinderii capaci -
tăŃilor turistice la un nivel rezonabil al
preŃurilor şi tarifelor prin practicarea
unui parteneriat public-privat eficient.

Pe baza acestor orientări putem
concluziona că următoarele Ńinte de
dezvoltare ale turismului regional pot
fi abordate prin acŃiuni comune una -
nim acceptate, cum ar fi:
• necesitatea modernizării ofertelor
turistice;
• dezvoltarea produselor turistice re -
gionale;
• calificarea şi perfecŃionarea conti -
nuă a forŃei de muncă din regiune;
• îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor tu -
ristice; 
• crearea unei reŃele între participanŃii
la actul turistic şi îmbunătăŃirea cola -
borării şi a parteneriatului public-privat;
• îmbunătăŃirea promovării turistice -
producerea şi distribuirea de materi-
ale publicitare şi de promovare, creş -
terea rolului Târgurilor de turism na -
Ńionale şi regionale;
• înfiinŃarea şi extinderea punctelor de
informare turistică locale şi regionale.
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Strategia UE 2020 (Lisabona) – un nou cadru politic 
pentru turismul european – sau 

Europa 2020 - strategia UE pentru promovarea unei cre}teri
inteligente, durabile }i incluzive în domeniul turismului (II)
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Să se considere ce se întâmplă

când o companie majoră disponibi-
lizează muncitori sau le taie salariile.
Oricare din acŃiuni scade puterea de
cumpărare a întregii economii şi pune
presiune pe alte firme să urmeze
exemplu. Problema de substrat con-
stă în faptul că aceste acŃiuni şi
aşteptări ale unei companii afectează
realitatea altora. Deşi schimbările în
ratele dobânzii, salarii şi preŃuri vor
reconcilia, în general, dezechilibrele
dintre realitate şi aşteptări, în multe
situaŃii mecanismele pieŃei pot avea
efect opus, destabilizator. În pieŃele fi-
nanciare, efectele dezechilibrelor din-
tre realitate şi aşteptări pot fi mult
mai extreme.

Prin focusarea pe două disonanŃe
în înŃelegerea oamenilor – primul, în -
tre percepŃiile despre prezent şi aş -
tep tăriile din viitor, şi în al doilea
rând, între acŃiunile individuale şi
cele colective – Keynes a identificat
cele mai critice forŃe care îndepărtea -
ză şi mai mult de echilibru o eco -
nomie instabilă. Acesta a fost un re -
zultat pe care teoria clasică a echili-
brului nu a putut nici să o previzio -
neze, nici să o analizeze. Ca şi ur -
mare a acestui succes analitic, macroe-
conomia agregatelor sociale şi a in -
stabilităŃii dinamice s-a dezvoltat ca
şi un domeniul separat, şi în cele din
urmă dominant, a economiei din anii
1930, până în prezent. În timp, ipo -
tezele idealizate ale economiei clasice
a secolului XIX, cu vocabularul său
Panglossian a pieŃelor perfecte, echi -
librului universal şi alocarea optimală
a resurselor, în mod gradual a căzut
în dizgraŃie.

Chiar mai important decât desco -
peririle intelectuale ale lui Keynes în
reinventarea economiei a fost influen -
Ńa evenimentelor politice. Şomajul în
masă din anii 1930 a forŃat guver-
nele de pretutindeni din lume să îşi
asume responsabilitate pentru mana -
gementul macroeconomic în noi mo -
duri inimaginabile. Această transfor-
mare politică a schimbat întrebările
la care economiştii erau aşteptaŃi să

răspundă, iar, de asemenea, metodo -
logia economiei s-a schimbat în mod
inevitabil. În contrast cu viziunea echi-
librului general ca o proprietate na -
turală a sistemului capitalist, econo -
miştii au început să contemple idea
conform căreia guvernul ar putea şi ar
trebui să intervină, când e necesar
un echilibru între cerere şi ofertă.

Economia keynesistă vedea econo-
mia clasică în echilibru stabil, cu cu -
noştiinŃe perfecte şi aşteptări sociale
consecvente despre viitorul ca o ciu -
dăŃenie teoretică: un caz special a lu -
mii reale, interesant din punct de ve -
dere intelectual, dar neimportant din -
tr-o perspectivă practică, în care pie -
Ńele sunt imperfecte, viitorul nu este
predictibil, iar aşteptările sunt incon-
secvente. Politicienii şi votanŃii, după
experienŃele de coşmar a perioadei
interbelice, au aclamat viziunea key-
nesistă conform căreia economiile ca-
pitaliste sunt, în mod inerent, insta-
bile şi o intervenŃie activă a guvernu -
lui este necesară pentru a le face să
funcŃioneze. Ca şi rezultat, manage-
mentul macroeconomic a fost recu -
noscut ca o funcŃie de bază a guver-
nului începând de la sfârşitul aniilor
30 şi a devenit cel mai important

aspect al tuturor responsabilităŃiilor
politice după cel de-al doilea Război
Mondial.(Kaletsky, 2010)

Deşi pe măsură ce recomandările
de politici ale lui Keynes au fost
adoptate pe o scală largă, cele mai
importante cunoştiinŃe ale lui au în -
ceput să fie copleşite de raŃionalismul
birocratic în anii postbelici. Viziunea
keynesistă conform căreia economiile
capitaliste erau predispuse la crize
datorită inconsecvenŃelor aşteptărilor,
destabilizării feedback-urilor, şi erori -
lor de compoziŃie a fost gradual înlo -
cuită de o „sinteză neoclasică”, care
schimba subtil termenii dezbaterii eco-
nomice pentru a se focusa pe im -
perfecŃiunile pieŃei în locul instabili -
tăŃii intrinseci a capitalismului. Im -
plicaŃia a fost aceea că o birocraŃie
înŃeleaptă şi benignă putea, pe par-
cursul timpului, să elimine sau să
gestioneze toate aceste imperfecŃiuni
şi să obŃină, în cele din urmă, idea -
lul clasic al unei rate de ocupare
totale şi permanente.

Abordarea neoclasică a adus îna -
poi conceptul echilibrului ca şi o
stare naturală a economiei capitaliste,
dar argumenta că recesiunile erau po-
sibile – şi chiar predispuse la apariŃie

– datorită imperfecŃiunilor identifica-
bile, în special dependenŃa între pre -
Ńuri şi salarii, care nu reuşesc să fie
ajustate suficient de repede la schim-
bările în cerere şi ofertă. 

Prin urmare, sinteza neoclasică a
inversat viziunea keynesistă a ceea
ce era natural şi a ceea ce era anor-
mal în economia mondială. Keynes şi
adepŃii lui timpurii, dezvoltaŃi în pe -
rioada interbelică turbulentă, au văzut
instabilitatea economică ca pe o sta -
re naturală a economiei şi echilibrul
ca pe un caz special şi neobişnuit.
Economiştii neoclasici din anii 1950
şi 1960 credeau în ideea opusă. Ei
vedeau modelul economiei competi-
tive perfecte, întotdeauna îndreptân-
du-se spre atingere echilibrului gene -
ral, precum norma teoretică şi funda -
Ńia pentru analiza academică temei -
nică. Economia lumii reale, cu pro -
pensitatea sa de a suferii şomaj şi
recesiune, a început să fie văzută ca
un caz special disfuncŃional, teoretic
şi neinteresant.

De ce au adoptat economiştii
această viziune clar nerealistă a lu -
mii? Un răspuns ar fi simplitatea lo -
gică şi urmărirea matematică a mo -
de lului neoclasic care a făcut să fie
mai atractivă pentru economiştii invi -
dioşi pe fizicieni, deoarece doreau ca
subiectul lor să fie transformat într-
o ştiinŃă bazată pe matematică. To -
tuşi, principalul motiv pentru adop ta -
rea noii gândiri de către economişti a
fost, ca de obicei, zeitgeist-ul politic.

Pe parcursul primilor ani a Răz -
boiului Rece, atracŃia restaurării idea -
lului de capitalism, ca şi un sistem
cu potenŃial de perfecŃiune, sau cel
puŃin ce ar tinde la perfecŃiune, era
evidentă rivalitatea ideologică cu co -
lectivismul Uniunii Sovietice a fost
simbolizat la perfecŃie de viziunea
neoclasică a macroeconomiei: o co -
lecŃie de indivizi atomici şi indepen-
denŃi care cooperează ca zimŃii în
vasta maşinărie socială Fordistă, dar
fac acest lucru în funcŃie de propria
lor voinŃă, răspunzând la stimulentele
naturale ale economiei. Mai mult, sin-
teza neoclasică, în contrast cu eco -
nomia clasică a secolului XIX, a lăsat
loc realităŃiilor politice post-Marea Criză
ce constau în plase de siguranŃă ale
bunăstării şi un management activ al
cererii pentru a stabiliza ciclurile afa -
cerilor, explicând că maşinăria eco-
nomică Fordistă necesita, ocazional,
lubrificare din partea unui guvern be -
nign şi pro-afaceri. Astfel, noua par-
adigmă a putut să coopteze atât
Dreapta, cât şi Stânga. Conservatorii
erau fericiŃi să descrie noua ortodoxie

a sintezei neoclasice, în timp ce pro-
gresiştii, cum ar fi Paul Samuelson
şi Robert Solow, puteau să o numeas-
că economie neo-keynesistă.

În procesul acomodării cu con-
sensul ideologic după Război, totuşi,
cea mai importantă cunoaştere a macro-
economiei era pierdută: Instabilitatea
financiară nu mai era recunoscută ca
şi o consecinŃă naturală a incertitu-
dinii viitorului; ciclurile financiare re -
prezentau acum numai aberaŃii cau -
zate de imperfecŃiuni care ar putea să
fie rezolvate prin intervenŃie guverna-
mentală, cel puŃin în teorie. Această
idee era în ton cu optimismul general
al aniilor 1950 şi cu supra-încrederea
elitelor birocratice.
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Politica de dezvoltare }i regionalizare a Uniunii Europene 
ca instrument de integrare economic@

urmare din pagina 1
Datorită mai multor factori, oportu -

nităŃile zonelor cu o economie mai slabă,
sunt limitate şi astfel Ńările membre UE
încearcă aducerea acestor Ńări sau re -
giuni mai aproape de nivelul PIB-ului
din media europeană. PIB ce poate ajun -
ge chiar şi la sub 75% pe cap de lo -
cui tor într-o regiune din 4 ale Uniunii
Europene.

Politica regională funcŃionează prin
trasferarea resurselor din zonele cu o
economie mai ridicată către zonele
cu o economie mai slabă sau fără re -
surse ce pot fi valorificate, având ca
scop aducerea economiei la un grad
apropiat de mediu. 

Efectele politicii sunt concretizate la
nivelul cetăŃenilor din regiunile subdez-
voltate dar efectele pozitive se răsfrâng
asupra întregii Uniuni prin reducerea
decalajelor dintre economii ceea ce
duce la stabilizarea nivelului de trai ca
medie europeană.

Deasemenea politica are în vedere
şi echilibrarea repartiŃiei demografice şi
localizarea polilor de dezvoltare pen-
tru a balansa resursele umane către
întreg teritoriul potrivit pentru exploa-
toare şi asigurarea unei repartizări mai
echilibrate a populaŃiei şi activităŃilor
economice pe ansamblu.

Politica regională apare enunŃată
pentru prima dată în Tratatul de la Roma
din 1957, în art.235: "preocuparea Ńă -
rilor membre de a întări unitatea eco -
nomiilor lor şi de a asigura o dez-
voltare armonioasă, reducând decala-
jele dintre regiuni şi întârzierile din
partea celor mai puŃin favorizate".

Însă procesul de punere în aplicare
al politicii a început să se accentueze
în perioada 1972-1975 după Aderarea
Greciei, Spaniei şi Portugaliei la Uniu -
nea Europeană şi a crizei economice
din 1973, aderarea statelor a însem-
nat de altfel prima extindere a aces-
teia dar a adus cu sine problemele
noilor state membre şi a facut din
această politică o măsură indispensa -
bilă, dar abia în anul 1993 prin Tra -

tatul de la Maastricht s-a realizat o
reformă ce se referea în mod concis
la normele de eligibilitate a beneficia-
rilor de finanŃare europeană. Acestea
au definit sectoarele vizate şi anume:
coeziunea economică şi socială, re -
Ńele transeuropene de infrastructură,
sănătatea, educaŃia şi cultura. Se poate
observă că majoritatea sunt bazate
pe coeziune iar dorinŃa realizării unei
infrastructuri transeuropene duce spre
tendinŃa de uniune a Ńărilor şi inter-
dependenŃă.

În 1988, prin reformă, s-au stabi -
lit 6 obiective specifice, şi anume: dez-
voltarea şi ajustarea obiectivelor ră -
mase în urmă; reconversia regiunilor
grav afectate de declinul industrial; com-
baterea şomajului de lungă durată;
adaptarea forŃei de muncă la evoluŃia
mutaŃiile industriale; dezvoltarea zo -
ne lor rurale; dezvoltarea şi ajustarea
structurală a regiunilor cu o densitate
a populaŃiei redusă.

Iar în 1999 s-a realizat o nouă re -
formă care viza: ameliorarea eficienŃei
instrumentelor structurale prin concen -
trarea pe un număr mai mic de obiec-
tive; clarificarea partajării responsabi -
lităŃilor între diferiŃi participanŃi; men -
Ńinerea nivelului bugetar al coeziunii
economice şi sociale; extinderea efor-
turilor privind coeziunea regională în
rândul viitoarelor Ńări membre.

Din 1988, patru principii stau la
baza gestiunii şi atribuirii Fondurilor
structurale:

1. “programarea, care înseamnă
planificarea cheltuielilor pentru un anu -
mit număr de ani în scopul atingerii
de obiective strategice (…) şi mai
multă coerenŃă în politica urmată şi
în proiectele finanŃate”;

2. “parteneriatul (…), în concepe -
rea şi punerea în practică a progra -
melor (…) implică o multitudine de
actori ai sectorului privat, în special
de pacte sociale, alături de autori -
tăŃile regionale şi locale”;

3. “concentrarea, care înseamnă că
fondurile se orientează către regiuni
care au cea mai mare nevoie şi care
a crescut de-a lungul timpului”;

4. “adiŃionalitatea (…), Fondurile
structurale venind mai degrabă să

completeze decât să înlocuiască chel-
tuielile publice existente”.

Această politică permite finanŃarea
proiectelor concrete pe regiuni, oraşe
şi locuitorii lor. Ideea este de a crea
potenŃial, de aceea regiunile pot con-
tribui pe deplin la atingerea unei mai
mari creşteri şi competitivităŃi şi în
acelaşi timp la schimbul de cele mai
bune practici şi idei, dacă politica
este realizată corect în fiecare sector.

Comisarul european Andris Piebals
declară „Ajutorul furnizat de UE re -
prezintă peste 50% din ajutorul glo -
bal, UE fiind deja cel mai mare dona-
tor din lume. Doresc să ma asigur că
rămâne şi cel mai eficace”, „Trebuie
să Ńinem pasul cu evoluŃia situaŃiei în
lume şi să ne adaptăm modul în care
combatem sărăcia. Din acest motiv,
propun să ne reorientăm priorităŃile
în materie de ajutor, pentru ca Ńările
care beneficiază de acesta să se în -
drepte pe calea unei creşteri durabile
şi favorabile incluziunii. Doresc să
mă asigur ca fiecare euro ajunge la

cei care au cea mai mare nevoie de el.
Combaterea sărăciei în strainatate este
o «poliŃă de asigurare» a UE pentru
o lume mai stabilă şi mai prosperă.” 

Procesul de dezvoltare şi regiona -
lizare al statelor membere UE poate
fi interpretat şi ca un intrument soli -
dar dacă se priveşte dintr-o manieră
umanitară, însă tendinŃa sa de instru-
ment de integrare şi coeziune este mult
mai corect tratată vizând un plan po -
litic şi de securitate. Acesta fiind un
raŃionament susŃinut de faptul că toate
Ńările au de câştigat prin coeziune, atât
cele dezvoltate cât şi cele ce primesc
ajutor, mai ales că intervine procesul
de dependenŃă între Ńări, o formă mo -
dernă de „cucerire a teritoriului” ce cu -
prinde în esenŃa sa un proces paşnic
de înglobare al naŃiunilor. Este un pro-
ces interesant de altfel prin faptul că
entităŃi politice şi forme de guvernare
diferite, credinŃe şi valori regionale cu
diferenŃe istorice foarte mari, reuşesc
să se dezvolte una pe cealaltă, păstrân-
du-şi în acelaşi timp identităŃile naŃio-

nale. Desigur, fapt ce probabil nu lasă
Uniunea Europeană să devină un stat
federal tocmai din lipsa cetăŃenilor de
loialitate către entitatea politică UE şi
lipsa acestora de avânt în a fi şi mai
mult absorbiŃi de Uniune şi de a fi cu
un pas mai desprinşi de propria naŃiune.

• •• • •• • • • •••
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Mediaşul, prin statutul său de
oraş cu autonomie judecătorească, de
„centru administrativ” pentru cele două
scaune, Mediaş şi Şeica Mare, dar şi
ca cetate cu o puternică economie,
realizată de numeroasele bresle care
la 1600 atingeau cifra de 33, a parti -
cipat la numeroase evenimente im -
portante din istoria poporului român. 

Câteva exemple, vor fi edificatoare
sper, în suŃinerea afirmaŃiei de mai sus.
Primele informaŃii despre implicarea
medieşenilor, ale sighişorenilor în is -
toria României au fost din 1438 când
aceste două oraşe cad pradă unei
incursiuni otomane în Transilvania.

Iancu de Hunedoara, în 1448
înaintea plecării sale în campania din
sudul Dunării se afla la Mediaş de unde
îl înştiinŃa pe regele polonez Cazimir
al IV-lea despre această campanie.

În timpul răscoalei de la Căpâlna
(1437-38) feudalii maghiari, împreună
cu fruntaşii saşilor şi căpeteniile se -

cuilor au încheiat faimoasa „Unio trium
nationum”, o unire „frăŃească” împotriva
Ńăranilor răsculaŃi. Una dintre reuniunile
acesteia s-a desfăşurat la Mediaş. (1439)

Cronicile vremii consemnează pre-
zenŃa lui Vlad łepeş, şi a lui Petru Ra-
reş la Mediaş, cu probleme politice ale
timpului.

Mult temuta dietă a Transilvaniei
şi-a Ńinut la Civitas Mediensis, de ne -
numărate ori şedinŃele ordinare şi unele
excepŃionale, cum a fost cea din 1588,
când pricipelele Sigismund Bàthory
preia conducerea Transilvaniei. Pe stră -
zile Mediaşului au mărşăluit trupe ale
lui Mihai Viteazu, Moise Secuiul (prin -
cipe al Transilvaniei pentru câteva luni,
din aprilie şi până în iulie 1603. A
fost un militar de excepŃie. A condus
trupele lui Mihai Viteazu în1602. A mu -
rit în bătălia de la Braşov cu domni -
torul Radu Şerban). 

Peste multiplele probleme sociale,
grave care au culminat cu răscoalele
de la Biertan şi de la Moşna, împo -
triva patriciatului din Mediaş, care trăia
din exploatarea populaŃiei sărace, sfâr -
şitul secolului culminează, după tra -

tatul de la Blaj din 27 XI 1687, cu
instaurarea dominaŃiei Habsburgilor.
Se înlocuia exploatarea otomanilor, cu
cea a habsburgilor.

După un asediu prelungit în 1705,
Mediaşul cade în mîinile răsculaŃilor
curuŃi, care, pe lîngă sălbaticile jafuri
asupra populaŃiei paşnice, au distrus
mari porŃiuni din zidurile de apărare.

În secolul al XVIII – lea, regimul
habsburgic, sub directa supraveghere
a împărătesei Maria Tereza, intro-
duce, pe lângă fiecare, tabulae con-
tinuare, un fel de instituŃie cu atribuŃii
juridice dar care avea şi prerogative
administrative şi economice. Forul su-
prem, cu activitate curentă era Tabla
regească (Tabula Regia Judiciaria). La
Mediaş, timp de două decenii a exis -
tat sediul acestei instituŃii (1737-57).
Pentru asigurarea liniştei şi stabiităŃii
regimului în zonă, stăpânirea a deta -
şat la Mediaş două companii ale ar -
matei imperiale. 

Mediaşul a devenit un focar de
nesiguranŃă, de răscoală, generată de
multiplele nedreptăŃi, de sărăcia, pe care
populaŃia exploatată din satele din ju -
rul Mediaşului o simŃea de la venirea

la putere a imperiului habsburgic. Această
atmosferă, prevesteşte revoluŃia bur -
ghezo-democratică de la 1848-49. 

Din rândurile medieşenilor se ri -
dică doi intelectuali proeminenŃi, par-
ticipanŃi la această revoluŃie, Ştefan Mol -
dovan şi Stephan Ludwig Roth.

Protopopul de Mediaş, Ştefan Mol-

dovan, ocupând această funcŃie ecu-
menică între 1847 şi 1852, s-a impli-
cat în evenimentele revoluŃiei cu trup
şi suflet. Crezul său politic şi patrio -
tic se afla sub înflăcărata deviză a
revoluŃiei, Libertate, Egalitate şi Fra -
ternitate între naŃiuni şi popoare.
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Petru-Ovidiu DUMBRĂVEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

31 martie 1889. Inaugurarea la Parisa Turnului Eiffel

Civitas Mediensis (IV)

Vederi din Mediaşul vechi


