
„Vă cer să
asiguraţi ca

avuţia să
servească

umanitatea, nu
să o

guverneze”
Papa Francisc

În fiecare an se
reunesc, la

Davos, în Elveţia,
în cadrul

Forumului Economic Mondial,  un număr
impresionant de personalităţi marcante în
diferite domenii (finanţe, economie,
filantropie etc.) pentru a analiza starea
„lumii”. La aceasta întrunire, cea de-a 44-

a, au luat parte peste 2500 de participanţi,
din 100 de ţări, incluzând 300 de
personalităţi publice, 1500 de leaderi în
domeniul business, dar şi reprezentanţi ai
societăţii civile, ai mediului academic etc.
Dezbaterile au avut loc sub egida The
Reshaping of the World: Consequences for
Societiety, Politics and Business
(Reconfigurarea lumii: consecinţe pentru
societate, politică şi business). Între 22-25
ianuarie au avut loc în jur de 250 de
sesiuni: prelegeri, discuţii, forumuri, ateliere
centrate pe patru piloni principali:
Realizarea unei creşteri inclusive,
Îmbrăţişarea inovării disruptive, Satisfacerea
noilor aşteptări ale societăţii şi Susţinerea
unei lumii cu 9 miliarde (de locuitori). 
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„Creează ca un Dumnezeu!
Ordonă ca un rege !
Munceşte ca un rob !”

Constantin Brâncuşi
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12 februarie 1809. Naşterea preşedintelui
american Abraham Lincoln, învingător în Războiul

Civil din Statele Unite, în urma căruia s-a abolit
sclavia.

Ne aflăm la finalul
Festivalului Primăverii.
Cea mai importantă
sărbătoare tradiţională la
chinezi, veche de circa
5000 de ani şi care
celebrează trecerea dintre
ani. În acest frumos
context, s-au şi
desfăşurat la Sibiu,
săptămâna trecută (mai
precis, în data de 4 feb-
ruarie), în Aula Magna a

Universităţii „Lucian Blaga”, o serie de acţiuni fes-
tive legate de începerea Noului An chinezesc, pus
sub semnul Calului albastru sau verde de Lemn
(un an care va dura din 31 ianuarie 2014, până în
18 februarie 2015). Amintim, ca de fiecare dată,
prezenţa în sală a reprezentanţilor Ambasadei R. P.
Chineze la Bucureşti, precum şi a elevilor,
studenţilor şi profesorilor din cadrul celorlalte
Institute sau clase Confucius din ţară, de la Cluj,
Deva, Braşov, Bucureşti şi Constanţa.

continuare ^n pag. 8
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Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine
PUNCTUL
PE EUROPA

Lumea v@zut@ de la Davos pare mai bogat@...
Despre „miturile” s@r@ciei Milton Friedman (Program for

Monetary Stability în 1959) a
fost cel care a aprofundat
cercetările lui Hicks asupra
activului de capital,
determinând şi specificând cu
precizie restricţiile şi vari-
abilele costului de
oportunitate care intră în
funcţia cererii de bani a unei
gospodării şi care
includ:avuţia sau venitul
permanent-valoarea actuală a

încasărilor viitoare aşteptate de la toate sursele de
venit;câştigurile personale sau venitul realizat pe
seama proprietăţii reale şi a activelor financiare.

Am dezvoltat pe parcursul mai multor
ani, de aproape un deceniu, în multe
numere ale acestui periodic financiar-
economic multe aspecte ale comerţului
electronic pe de o parte dar şi aspecte
ale dezvoltării durabile, bio-economice şi
eco-economice pe de alta parte. Cele
doua aspecte cred că pot şi chiar ar
trebui să se situeze de aceeaşi parte a
„baricadei”. In acest sens profesorul Dan
Popescu subliniază,  în cartea „Criza
indecentă” imperativul unor politici
comune, nu doar naţionale ci şi globale,

ecologice, de apărare a mediului imperativul unor politici sociale
menite să permită emanciparea şi afirmarea individului. Vădindu-
se vital imperativul înlăturării amenţărilor atât de evidente a unei
recesiuni economico-sociale cu cauze profunde în însăşi modul
nostru de gândire şi acţiune ce a tolerat şi tolerează sub diverse
motivaţii – profitul înalt pe termen scurt fiind doar una în acest
cadru- agresiunile de orice fel asupra mediului şi statului uman
ca atare. Pofesorul Dan Popescu realizează un tablou foarte
succint al ameninţării drastice chiar a foametei în plin secol XXI,
cu studiu de caz România. Este doar un tablou si sunt doar
ameninţări – fie si drastice. Deşi foamete există astăzi pe o mare
parte din suprafaţa Terrei. Desi, în ţările mai înapoiate, ţărănimea
aproape nu mai produce ci doar consumă...Nu este, încă, din
fericire, o foamete generalizată, iar motivaţiile negative se vădesc
cu precădere sociale. Ele se pot elimina. Să sperăm în
înţelepciunea unor decidenţi de la nivel naţional, de la nivel
regional, de la nivel integrativ şi global. Altminteri, prin conseciţe
si răspândirea lor, prin reacţiile pe care le pot dezvolta, preved-
erile vestitoare de nenorociri ale unor oracole pot deveni reali-
tate...(Dan P., 2012).

La galop, prin 
universul calului de

lemn
Aula Magna – ULBS

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 4
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dr. Lia - Alexandra
BALtAdoR, ULBS

asistent univ. dr.
Alin oPREANA,
ULBS

dr. Razvan Sorin
SERBU ULBS

dr. Dan-Alexandru

PoPESCU, ULBS

dr. Eduard StoiCA,
ULBS

Abordarea teoriei economice intre
keynesism si monetarism (II)

Într-un moment în care
criza economică şi
financiară, ce a afectetat
puternic, din 2008, mediul
de afaceri, se dublează de
o criză ce afectează direct
statele, chestiunea
responsabilităţii sociale se
pune în discuţie mai mult
ca niciodată. Fundamentele
responsabilităţii sociale ale
companiei sunt explicate
prin contribuţii ale unor
autori ce provin din

direcţii foarte variate precum managementul strategic,
resursele umane, marketing, finanţe etc. Guvernanţa
actuală pune în evidenţă rolul normelor în mananage-
mentul responsabil al firmei, norme provenite dinspre
actori publici, precum OCDE sau private, precum ISO
26000.

dr. Lucian BELASCU,
ULBS

Apariţia Web 2.0 a produs un entuziasm cu privire
la noile calităţi ale Web-ului ca o platformă
(O’Reilly, 2005). A doua etapă de dezvoltare a
Internetului a dat naştere la o serie de aplicaţii
bazate pe mediul online, care sunt caracterizate prin
interactivitate, colaborare şi schimb de informaţii. 

Trinomul guvernan]@ 
corporativ@ - responsabilitate

global@ - guvernan]@
responsabil@

E-BUSINESS {I ROLUL 
COMUNIT~[ILOR 

VIRTUALE
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urmare din pagina 1
Mai mult decât atât aceste aplicaţii au per-
mis utilizatorilor de internet să producă şi
să publice aşa numitul conţinut generat
de utilizator, cu o mare uşurinţă.
Utilizatorii au devenit “produsers” , ceea
ce înseamnă că ei consumă şi produc
informaţie în acelaşi timp. Platformele
Web 2.0 care facilitează producerea şi
difuzarea de informaţii s-au dezvoltat
extrem de mult în ultimii doi ani. Ele per-
mit participarea în diverse culturi pentru
a-şi împărtăşi exprimările individuale sau
creaţiile. Mai mult, oamenilor cu interese
şi ţeluri similare le sunt permise conectarea
cu alte bloguri, site-uri de reţele sociale,
colecţii video foto şi muzicale, site-uri de
înregistrare socială şi platforme de
colaborare cum ar fi colecţiile Wiki.

Termenul “Web 2.0” a fost criticat,
întrucât el funcţionează şi ca un sub-
stituent pentru un set de idei. Ideologia
Web 2.0 e caracterizată prin anumite
promisiuni, cum ar fi democraţia sporită,
deschiderea, sfârşitul ierarhiilor, puterea
celor mulţi, servicii “gratuite” sporirea
numărului de amatori profesionişti precum
şi o experienţă bogată şi convenabilă a
utilizatorului (Scholz, 2007). Mai multe
concepte sunt adesea folosite de către
entuziaşti pentru a promova aceste idei
inclusiv “folksonomy”, (clasificare socială,
indexare socială, etichetare socială)
(Vander Wal, 2007), înţelepciunea
mulţimilor (Surowiecki, 2004), crowd-
sourcing (externalizarea unui serviciu către
un grup de specialişti sub forma unei
competiţii) (Howe, 2008), (Shirky, 2008),
remix cultural (Lessig, 2008), şi
jurnalismul bazat pe producere şi utilizare
(produsager) (Bruns, 2008).

Acest articol se apleacă asupra
dimensiunilor economice, sociale şi
politice ale Web 2.0 cu implicaţii
semantice, în Web 3.0. Este timpul să ne
trezim din visul în care Web 2.0
presupune numai “împuterniciri” şi să ne
întoarcem la realitate aşa cum ne arată
următoarea anecdotă despre utilizatorii
facebook, nu calităţile sau promisiunile
necesită o atenţie critică ci inadvertenţele.  

Crăciunul anului 2007, Sean Lane a
cumpărat un inel cu diamant, online,
pentru a face o surpriză soţiei sale. Fără
ştirea sau acordul lui pe profilul său de
facebook a apărut următorul status: “Sean
Lane a cumpărat un inel din aur alb de
14k de la Overstock.com”. Prin urmare
fiecare din prietenii lui de pe facebook ştia
despre achiziţie, inclusiv soţia lui. Ea a
trimis imediat un mesaj în care l-a
întrebat cui i l-a cumpărat. Ea a dat click
pe linkul care a apărut pe profilul sau şi
a văzut inelul care avea o reducere de
51%. Facebook a distrus complet şi ire-
mediabil surpriza lui Lane. 

Acest scenariu nefericit a avut loc ca
urmare a punerii în aplicare a “beacon” în
noiembrie 2007. Beacon a fost un sistem
de publicitate controversat care a trimis
date despre utilizatori de pe 44 de
website-uri către facebook pentru a per-
mite spoturi publicitare vizate. În cazul în
care utilizatorii vizitau unul din site-urile
partenere, unele dintre acţiunile lor urmau
să fie publicate automat pe profilul lor.
Deloc surprinzător mulţi avocaţi şi-au
exprimat îngrijorarea despre încălcarea
intimităţii de către acest serviciu. Deşi
platformele contemporane de social media
2.0 precum twitter, facebook permit
utilizatoriilor să comunice şi să
interacţioneze cu “prieteni online”,
exemplul de mai sus arată modul în care
schimbările imediate puse în aplicare
aceste medii pot avea un impact negativ
asupra utilizatorilor. Mai mult decât atât,
se declanşează întrebări legate de
mijloacele posibile de rezistenţă la
controlul şi puterea în aceste reţele pen-

tru a se preveni astfel de evenimente. 
Sfera social media este şi un domeniu

politic şi o unealtă prolifică pentru e-
guvernare în ascensiune având în vedere
dezvoltarea continuă şi extinderea plat-
formelor social media. Acest lucru are
implicaţii imense pentru milioane de
persoane care utilizează site-urile de reţele
sociale. Deşi social media permite
utilizatorilor să interacţioneze în moduri
noi plăcute şi folositoare ele sunt totodată
criticate pentru problemele de
confidenţialitate, constrângerile software-
urilor şi exploatarea conţinutului generat
de utilizator (Danah, 2012), (Petersen,
2008), (Lovink & Rossiter, 2010), (Fuchs,
2012), (Pasquinelli, 2010).

PUTEREA REALIZĂRII UNEI REŢELE
Puterea este cel mai fundamental proces
în societate, deoarece societatea este
definită în jurul valorilor şi instituţiilor şi
ceea ce este apreciat şi instituţionalizat
este definit prin relaţii de putere (Castells,
2009). Prin elaborarea noţiunii de “reţea”
mai mulţi teoreticieni au studiat implicaţiile
sociale şi politice ale comunicaţiilor în
reţea (Earl & Rohlinger, 2012). Unul
dintre principalii susţinători ai unei per-
spective deosebit de influente asupra
puterii şi rezistenţei în reţelele de comu-
nicare este sociologul Manuel Castells. În
ultima sa carte Communication Power
(Puterea comunicării) el se preocupă de
modul în care puterea există şi se exercită
în cadrul reţelelor. Castells susţine că re -
ţelele de comunicare sunt domeniile cheie
ale puterii în social media (Castells, 2009).

Societatea de reţea este considerată a
fi o societate în care o combinaţie de
reţele sociale şi media este primul tip de
organizare la nivel individual, social şi
organizaţional, (Castells, 2009). Diverşi
autori lucrând din această perspectivă
studiază modul în care organizaţiile sociale
ale comunicaţiilor de reţea afectează
politicile globale, şi politicile de protest
(Arquilla & Ronfeldt, 2001), (Earl &
Rohlinger, 2012). Aceşti autori presupun
că reţelele sunt controlate în primul rând
prin discurs, cartea lui Castells este un

exemplu clar al acestui fapt: “discursurile
selectează opţiunile a ceea ce pot sau nu
reţelele” (Castells, 2009). Potrivit lui
Castells puterea în societatea de reţea este
puterea comunicării. El descrie două
mecanisme – de programare şi de
comutare – care transformă reţelele în
surse importante de putere, amândouă
inerente definiţiei sale referitoare la reţele.

Castells defineşte reţelele ca un “set de
noduri interconectate, care sunt structuri
complexe de comunicare construite în
jurul unui set de obiective care să asigure
simultan o unitate de scop şi flexibilitate
a executării prin adaptabilitatea lor la
mediul de operare” Obiectivele şi normele
de performanţă sunt reprogramate pe
interesele şi valorile programatorilor.
Programarea este  adoptată de către
actorii care se implică în crearea deciziilor
de luat, gestionează sau influenţează
reţelele; în acest context nu ar trebui să
fie înţeleasă ca programare de software ci
ca un set de procese de comunicare
specifice (Cristescu, Martin, & Stoica,
2009) care determină obiectivele şi logica
de funcţionare a unei reţele. Al doilea
mecanism prin care structura unei reţele
este schimbată printr-un proces de
“comutare” este adoptată de către
“întrerupători” care deconectează diverse
reţele pentru a forma alianţe strategice şi
să ţină la distanţă concurenţa prin
cooperare.

Modificări ale reţelelor la nivel de pro-
gramare sau de comutare sunt rezultatele
acţiunii umane care e încadrată de discur-
suri. Mai mult decât atât, Castells susţine
că discursurile sunt generate, afectate şi
difuzate de către reţelele de comunicaţii,
în cele din urmă influenţând
comportamentul individual şi colectiv prin
modelarea minţii publicului. Ambele
mecanisme operează cu un tip de putere
pe care el il numeşte “Puterea creării unei
reţele” (Castells, 2009). Programatorii
determină sau schimbă obiectivele şi
normele de performanţă ale reţelelor în
timp ce întrerupătorii controlează punctele
de conexiune – comutatoare – între
diverse reţele strategice. Aceşti doi titulari

ai puterii de creare a unei reţele nu sunt
persoane fizice prin definiţie: ei reprezintă
poziţii în cadrul reţelelor încorporate fie de
un actor social într-o anumită reţea – un
nod – sau o reţea de actori sociali. Prin
urmare fiecare reţea trebuie să fie
înţeleasă în termenii care identifică relaţiile
de putere specifice acelei reţele. Cu toate
acestea toate au o trăsătură comună: pro-
gramele sunt generate de idei, viziuni,
proiecţii. Un exemplu de comutare este
conexiunea reţelelor ştiinţifice cu cele
militare efectuate de către MIT
(Massachusetts Institute of Technology)
pentru a asigura cooperarea şi dominarea
în reţelele ştiinţifice şi în tehnologia
militară a Statelor Unite. 

Utilizarea ambelor mecanisme este de
asemenea posibilă. De exemplu Rupert
Durdoch – un comutator şi un
programator – comută strategic conexiuni
între reţelele culturale, media, financiare şi
politice şi implementează şi îmbunătăţeşte
programele lor specifice.

Puterea creării unei reţele poate fi
combătută prin contestarea actorilor
sociali. Mai mulţi autori au susţinut că
afectarea imaginii publice a brand-urilor şi
corporaţiilor prin intermediul mediilor dig-
itale poate fi o strategie eficientă pentru
activiştii sociali care se implică în cam-
panii de protest (Baringhorst, Kneip, &
Niesyto, 2009); (Earl & Rohlinger, 2012).
Acest lucru va fi discutat în continuare în
cele de mai jos.

Ca sociolog, Castells este preocupat
de modul în care exercitarea puterii în
cadrul reţelelor influenţează societatea şi
conduce la modificări sociale. Potrivit lui
actorii individuali în societatea reţelei sunt
noduri care pot afecta – dar care de
asemenea pot fi afectaţi de – relaţiile de
putere care sunt structurate de reţele.
Castells are o perspectivă asupra puterii
prin care rolul discursului şi “sensul” sunt
indispensabile: „puterea este exercitată
prin mijloace de constrângere (sau
posibilitatea ei) şi/sau prin construirea de
semnificaţii pe bază de discursuri prin
care actorii sociali işi ghidează acţiunea lor”.

Pentru Castells rolul discursului şi

construcţia sensurilor este esenţială pen-
tru a modela mintea omului prin procese
de creare de imagine în media. Aceasta
este a doua din cele patru sarcini princi-
pale care potrivit lui sunt inerente
performanţei politicilor media: accesul
securizat al deţinătorilor de putere la
media, formulează un mesaj care
deserveşte valorile şi interesele
deţinătorilor de putere, livrează mesajul
prin intermediul unor formate media
specifice precum şi finanţarea execuţiei
acestei sarcini.

Cu toate acestea atunci când o mare
corporaţie de reţele de socializare intro-
duce noi caracteristici sau face modificări
asupra SNS-ului lor, aceste lucruri devin
imediat “ştiri” care sunt răspândite în
întreg mediul. Aceste evenimente sunt
percepute diferit prin diferite tipuri de
discurs. Aşa cum spunea profesorul de
lingvistică George Lakoff: “Limbajul vine
întotdeauna cu ceea ce numim încadrare”.
Fiecare cuvânt este definit în raport cu un
cadru conceptual. Castells a identificat
încadrarea şi setarea unui plan de acţiune
pentru stabilirea mecanismelor pe care
deţinătorii de putere le utilizează pentru a
crea un mesaj prin procesul de creare de
imagine (Castells, 2009). Încadrarea este
“promovarea unei anumite interpretări,
evaluarea şi/sau soluţionarea” prin
selectarea cuvintelor speciale pentru a
descrie evenimentele conectate şi/sau
problemele (Entman, 2004). Adiacent
încadrării este stabilirea planului de bătaie,
care se referă la acordarea unei relevanţe
speciale problemelor politice speciale.
Teoria încadrării şi a setării priorităţilor a
apărut din studiile de comunicare care s-
au concentrat pe influenţa mass-mediei
asupra agendelor politice şi publice
(Cohen, 1963), (McCombs & Shaw,
1972), (Entman, 2004). 
Mai multe studii din acest domeniu
subliniază importanţa, puterea încadrării
discursive a ştirilor şi stabilirea planului,
care în mod strategic poate fi utilizată de
actorii politici pentru a promova anumite
interpretări pentru segmente de public
speciale .

dr. Eduard StoiCA, ULBS

Opinii
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urmare din pagina 1
În jurul acestor piloni s-au purtat

discuţii, s-au analizat cazuistică, s-au
tras concluzii. Astfel, preşedinta şi
CEO-ul PepsiCo, Indra Nooyi, de
exemplu susţine că trebuie să
schimbăm discursul: nu mai este rel-
evant ce facem cu banii, ci trebuie
să ne orientăm spre cum facem
banii. Astfel, abordarea
sustenabilităţii, la nivelul companiei,
va deveni obligatorie, fiindcă armo-
nizarea între economic-ecologic-
social nu trebuie să rămână doar o
preocupare a autorităţilor publice,
respectiv a societăţii civile. În acest
sens, Feike Sijbesma, CEO Royal
DSM, consideră că ar trebui o
schimbare sistemică, prin care
firmele să fie încurajate să pro-
moveze crearea valorii pe termen
lung. De exemplu, prin transferul
taxării de la forţa de muncă, spre
resursele naturale.
O altă idee a vizat trecerea de la sis-
temul economic linear (produc-con-
sum-arunc) la o economie circulară
regenerativă, capabilă să reducă la
minim pierderile şi să refolosească,
pe parcursul mai multor cicluri de
producţie, majoritatea materialelor. În
prezent, peste 80% din mărfurile de
consum americane se pierd astfel.
Această transformare are sens în
contextul în care populaţia lumii va
depăşi 9 miliarde de persoane, până
în anul 2030, iar multe dintre
resursele naturale sunt pe cale de a
se epuiza, exploatarea acestora
depăşind limitata sustenabilităţii. În
cuvinetele economistului Nicolas
Bouzou: „poţi să auzi cum cad
copacii, dar nu auzi cum creşte
pădurea”.

Probabil însă că cea mai
controversată afirmaţie, din cadrul
acestei întruniri aparţine fondatorului
Microsoft, Bill Gates. Conform
acestuia „până în anul 2035 nu va
mai exista aproape nicio ţară săracă,
în lume”.
Bill Gates, împreună cu soţia sa
Melinda, gestionează Fundaţia Gates,
care publică anual o scrisoare, care,
în acest an, poartă titlul „3 mituri
care blochează progresul pentru cei
săraci”. În cadrul acesteia, cei doi
precizează că situaţia săracilor lumii
este mai bună ca niciodată. Oamenii
trăiesc mai mult şi sunt mai
sănătoşi, iar multe din naţiunile care
au beneficiat de ajutoare externe au
devenit autosuficiente.  
Cele trei mituri la care se face
referire în scrisoarea elaborată de
Fundaţia Gates sunt: Ţările sărace
sunt damnate să rămână sărace;
Ajutorul extern reprezintă o mare
risipă; respectiv, cel de-al treilea mit
susţine că: Salvarea de vieţi conduce
la suprapopulare.
În accepţiunea lui Bill Gates, situaţia
ţărilor sărace s-a schimbat dramatic,
în bine, în ultmii 50 de ani. Distincţia
din perioada respectivă, anume state
capitaliste dezvoltate, statele
comuniste şi, restul, adică lumea a
treia, nu mai este valabilă astăzi. 
În susţinerea acestei idei se aduc
exemple referitoare la modificările
survenite în ceea ce priveşte nivelul
de viaţă în mari metropole cum sunt
Mexico City, Nairobi sau Shanghai.
În puls, analiza distribuţiei veniturilor
indica mutaţii profunde: dacă în
urmă cu 50 de ani, curba distribuţiei
veniturilor se asemăna cocoaşelor
unei cămile, dintre care prima

reprezenta populaţia din aşa numi-
ta lume în dezvoltare, iar cea de-a
doua, locuitorii statelor bogate,

între timp imaginea s-a schimbat.
Astăzi, aceasta curba s-a transformat
în cocoaşa unui dromader, după cum
reiese şi din graficul următor. 
Concluzia care se poate desprinde de
aici este că săracii nu au rămas
săraci: multe state considerate a fi
sărace, în curs de dezvoltare se
bucură, în prezent, de beneficiile
economiilor lor emergente. Din per-
spectiva autorilor, acest lucru nu
este valabil doar pentru „tigrii asiati-
ci” sau pentru statele BRICS, ci şi
pentru zonele cele mai sărace,
respectiv Africa subsahariană. Aici,
comparativ cu anul 1960 speranţa de
viaţă, în rândul femeilor, a crscut de
la 41 la 57 de ani, rata de
alfabetizare înregistrând o creştere de
la 40% la 75%. Astfel, conclude Bill
Gates „până în anul 2035 aproape
niciunul dintre cele 35 de state
clasificate astăzi, de către Banca
Mondială ca fiind sărace, nu se vor
mai regăsi în acest clasament”.
Printre tristele excepţii se regăsesc
Corea de Nord sau Haiti... 
Cel de-al doilea mit are în vedere
eficienţa şi eficacitatea asistenţei
externe. Sunt cazuri sesizate de
presă, în care sunt prezentate
exemple de utilizare ineficientă a fon-
durilor transferate spre zonele
sărace. O prezentare distorsionată a
realităţii, în accepţiunea lui Bill Gates,
care are însă implicaţii serioase. De
pildă, un ziar britanic susţine că
peste jumătate dintre votanţi susţin
reducerea ajutoarelor externe, lucru
care, pe de altă parte, oferă liderilor
politici un motiv să limiteze aceste
fonduri, din moment ce ele nu sunt
capabile să contribuie la îmbunătăţire
nivelului de trai în ţările beneficiare.
O posibilă explicaţie rezidă în faptul
că aceste ajutoare, deşi necesare, nu
sunt şi suficiente. Ele trebuie
acompaniate de alte măsuri iniţiate
de statele bogate, cum ar fi
deschiderea propriilor pieţe sau
scăderea subvenţilor agricole, în timp
ce statele sărace ar trebuie să fie
preocupate de investiţii în sănătate şi
dezvoltare. O altă explicaţie pentru
„proasta reputaţie” a asistenţei
externe poate fi şi percepţia greşită
cu privire la cuantumul alocat spre
acest domeniu, din bugetul naţional.
Un sondaj realizat în SUA a
confirmat că majoritatea
repondenţilor credeau că asistenţei
externe îi revine, în medie, 25% din
bugetul naţional, aceştia considerând
întemeiată o reducere până la 10%.
În realitatea, Norvegia, cel mai mare
donator, la nivel mondial, alocă spre
ajutorul extern mai puţin de 3%, în
timp ce SUA, mai puţin de 1%. În
plus, scandalurile legate de corupţie
şi de utilizarea necorespunzătoare a
anumitor sume nu au fost de natură
să schimbe tendinţa de perpetuare a
acestui mit, susţin autorii.
Se uită însă că vaccinările efectuate
au salvat milioane de vieţi, în timp
ce seminţele au salvat chiar mai
multe, susţinând, în anumite cazuri,
chiar ieşirea din acest cerc vicios al
sărăciei spre un grad crescut de
autosuficienţă. Învestiţiile în sănătate
pot determina o convergenţă a
mortalităţii infantile, până în anul
2035, după cum reiese din
următoarea figură.
Cel de-al treilea mit are în vedere
problema suprapopulaţiei. Există deja
semne de întrebare cu privire la

capacitatea pământului de a susţine
o populaţie atât de mare, în prezent,
cu tendinţă de creştere. În această
situaţie există voci care afirmă că
reducerea mortalităţii şi creşterea
speranţei de viaţă a săracilor lumii
nu va face decât să sporească
tensiunea dintre nevoi şi resurse.
Totuşi, se constată că sporul
demografic a populaţiei din zonele
sărace tinde să fie mult mai mare
decât cel din statele bogate. S-ar
părea că există o puternică corelaţie
între rata mortalităţii infantile şi rata
natalităţii, iar, la nivel global, se
constată o scăderea a acesteia din
urmă în majoritatea statelor. În plus,
creşterea nivelului de trai permit şi
iniţierea altor măsuri cum ar fi
accesul la educaţie şi încurajarea
femeilor. Abordarea englezului
Thomas Malthus, care constata
tensiunea ce apare între creştere
producţiei, în progresie aritmetică şi
creşterea populaţiei, în progresie
geometrică nu are validitate, susţin
soţii Gates. Ba mai mult „presupune
o sfidare a evidenţei şi un eşec al
imaginaţiei”.
Ca în cazul tuturor afirmaţiilor atât
de vehemente vocile criticilor nu au

întârziat să apară.
Astfel, Edward B. Barbier aduce câte-
va contra-argumente miturilor
amintite. Acesta afirmă că, deşi
multe state vor înregistra un nivel de
dezvoltare care să le permită a fi
considerate ţări cu venituri medii,
sărăcia extremă înregistrând o
scădere cu 25%, conform statisticilor
Băncii Mondiale, totuşi Bill Gates a
omis anumite fapte. În primul rând
există discrepanţe majore în ceea ce
priveşte evoluţia sărăciei, între ţările
în curs de dezvoltare. Conform
aceloraşi statistici ale Băncii
Mondiale, în ultimii 30 de ani,
numărul persoanelor aflate în sărăcie
extremă a crescut cu peste 100 de
milioane, în  statele cele mai sărace.
Venitul mediu a săracilor din aceste
ţări,a stagnat, rămânând, în anul
2010, la nivelul anului 1981.
Ceea ce mai indică raportul este
faptul că marea parte a reducerii cu
25 % a sărăciei extreme a survenit
în China şi India,  însă este
nesemnificativă în alte zone.
În plus, inegalitatea se accentuează,
la nivel mondial, astfel că valoarea
medie a venitului nu este foarte
grăitoare. Un raport Oxfam, intitulat

“Muncind pentru cei puţini”, publicat
de curând, indică faptul ca peste
jumătate din bogaţia lumii se află în
proprietatea a 1% din populaţie, în
timp ce 7 din 10 persoane trăiesc în
ţări în care inegalitatea s-a accentu-
at, în ultimii 30 de ani. Sau, poate
chiar mai grăitor: averea celor mai
bogaţi 85 de oameni (printre care au
figurat şi Bill şi Melinda Gates) este
echivalentă cu cea deţinută de
jumătate din populaţia globului,
respectiv avuţia deţinuta de 3,5 mil-
iarde de persoane...
Astfel, optimismul exprimat cu
entuziasm la Davos, pare să se
lovească de o situaţie reală mai
nuanţată, în general în tonuri cenuşii.
Rezultatele celor câtorva sute de mil-
iarde de dolari care se transferă
înspre zonele sărace, sub forma aju-
toarelor externe, nu par sa aibă efec-
tul scontat. O strategie coerentă,
orientată şi calibrată nevoilor reale
ale săracilor, cu precădere ale celor
din zonele rurale, poate fi un început
în combaterea acestui flagel, care
este departe de a se fi transformat
în “mit”. 

dr. Lia - Alexandra BALtAdoR, ULBS

Lumea v@zut@ de la Davos pare mai bogat@...
Despre „miturile” s@r@ciei
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Un alt profesor recunoscut,

Constantin Popescu, sustine cele
enunţate aici prin rândurile aşternute
în cartea sa sub titlul “Viaţa ca
optimism tragic”:  Ştiinţa economică
a interpretat viaţa economică rupând-
o de fenomenele şi procesele ce au
loc în mediul natural şi în mediul
social creat de om. La scară
planetară, rezultatul acestei viziuni
astăzi se concretizează în
supraconsum necontrolat de morală,
pentru câteva milioane de oameni.
Ambele eşecuri gemene ale evoluţiei
vieţii economice de până acum au
produs şi poluarea mediului,
dezechilibrând grav armonia
sistemului coexitenţei şi succesiunii
noastre comune. Ruptura dintre
economie, om, natură şi societate a
transformat lumea afacerilor private
şi publice într-un scop în sine.
Produţia acesteia este orientată după
criterii unilaterale ce ţin de lăcomia
umană, de dobândirea puterii
economice şi politice în scopuri gen-
erate de interese egoiste,
egocentriste şi succesiunii noastre
comune (Constantin P., 2011). Pe
cât de realiste rândurile scrise de
profesorul Constantin Popescu pe
atât de tragice.
În aceeaşi direcţie identificăm şi
rândurile scrise de profesorul Ştefan
Mâşu la care am mai făcut referire
dar merită iterate aceste idei din
cartea sa „Omenirea secolului al XXI-
lea şi guvernul mondial”, unde este
surprins actualul tsunami al
economiei mondiale, încadrat iniţial
cu un optimism neconfirmat, ca o
„criză 2008-2010”, încununează cu o
nedorită logică eşecul unui mod de
dezvoltare economică inadecvat şi
neadaptat care epuizează resursele
naturale şi condamnă la sărăcie
majoritatea populaţiei lumii. Deşi în
ultimii 50 de ani ai secolului XX
producţia mondială a crescut de şase
orişi populaţia mondială de (numai)
două ori, inegalităţile între naţiuni şi
în interiorul naţiunilor s-au accentuat,
devenind o sursă de îngrijorare şi de
potenţial conflict(Ştefan M. 2010).
Lester Brown surprinde magistral
adevăratele probleme ale omenirii, în
cartea sa, “Planeta plina, farfuriile
goale” scriind: Deşi mulţi analişti
sunt preocupaţi de secătuirea
resurselor de petrol, secătuirea
resurselor de ape subterane
reprezintă o mult mai serioasă
ameninţare pentru viitorul nostru. În
vreme ce există înlocuitori pentru
petrol, nu există nici unul pentru
apă. Într-adevăr, oamenii au trăit
mult timp fără petrol, dar am trăi
doar câteva zile fără apă(Lester B.,
2012).
Dacă am făcut referire la părintele
eco-economiei, nu putem să nu îl
aducem în atenţie din nou şi pe
părintele bio-economiei. Părintele
fondator al acestor idei aduce
împreună aceste două domenii
aparent ireconciliabile, aşa cum erau
privite economia şi ecologia la
sfârşitul aniilor 1960, sunt aduse
împreună elegant şi, respectiv,
fundamentat matematic şi fizic de
către Georgescu-Roegen. Contrar
gândirii anterioare teoriei
bioeconomice, care situa revoluţia
industrială şi progresul tehnic de o
parte a "baricadei", respectiv
evoluţionismul lumii vii şi ecologia

de cealaltă parte, economistul român
vine cu o clarificare decisivă, având
şi conotaţii evidente de economie
politică contemporană.
Nicholas Georgescu-Roegen enunţă
şi demonstrează că, pe de o parte,
rezolvarea problemelor decisive ale
mediului sunt strâns legate de
progresul ştiinţific, tehnologic şi
informatic al societăţii umane, dar, în
acelaşi timp, doar existenţa progre-
sului generalizat al rasei umane, în
sine, nu poate rezolva automat prob-
lemele ecologice pe care tot oamenii
şi dezvoltarea accelerată a omenirii,
începând cu revoluţia industrială le-
au creat. Factorul decisiv îl reprezintă
voinţa societăţii umane, per ansam-
blu, de a rezolva problemele
existente
Din această perspectivă tehnologia

informaţiei şi a comunicaţiilor şi

implementarea comerţului electronic
pot şi consider că trebuie să se
situeze de aceaşi parte a „baricadei”
cu eco-bio-economia. Un simplu
exemplu se poate reliefa prin
dezvoltarea durabilă a mediului rural
prin implementarea comerţului elec-
tronic pentru diminuarea
discrepanţelor urban-rural, şi aceasta
în favoarea ambelor.
Autorul unei noi paradigme, "Eco-bio-
economia - o economie a viitorului
pusă în slujba vieţii oamenilor", aca-
demicianul Alexandru T. Bogdan
reuşeşte să combine aceste concepte
enunţând esenţa teoriei "Eco-bio-
economiei": o economie a viitorului,
pusă în slujba vieţii oamenilor, nu a
profitului, prin utilizarea raţională a
resurselor. Evident, activitatea
economică trebuie să aibă
performanţă competitivă şi un profit

raţional, dar, în primul rând, trebuie
să fie adresată omului, biosului,
vieţii. Este nevoie de această bio-
economie, care să-i ofere omului
bucuria de a trăi, timpul de
meditaţie, timpul de cultură şi
răgazul pentru spiritualitate. Altfel, un
om hărţuit zilnic de grija existenţei
sau pierderii locului de muncă, de
grija obţinerii, cu orice preţ şi în
orice chip, a banilor îşi pierde din
umanitate şi se transformă într-o
maşinărie programată pe câteva
direcţii de acţiune(Alexandru B.,
2013).
In acest context rolul comerţului
electronic poate fi unul cheie. Cu atât
mai important poate în mediul rural
decât în cel urban. Tocmai această
diferenţă şi distanţare între cele două
medii poate fi ajustată de comerţul
electronic şi de tehnologia informaţiei

şi a comunicaţiilor (TIC). De fapt,
folosirea acestor tehnologii (TIC)
poate avea un impact mai mare în
viaţa unei persoane care locuieşte în
comunitatea rurală decât ar avea
asupra persoanelor din zona urbană
întrucât persoana care locuieşte în
zona rurală poate avea cu ajutorul
tehnologiei informaţionale acces la
informaţie, bunuri şi servicii la care
nu ar fi putut avea acces în trecut.
Înţelegând mai bine nevoile
oamenilor care locuiesc în zona
rurală şi cum tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor poate satisface
aceste nevoi, vom avea o abordare
mai bună în design-ul noilor produse
ale tehnologiei informaţiei şi în
aplicaţiile pe computer pentru
utilizatorii din zona rurală. O activi-
tate de zi cu zi, indiferent unde
locuieşti este shoppingul. În zonele
rurale lipsesc de exemplu lanţurile de
magazinele pe care le întâlnim în
centrele urbane. De exemplu, în
anumite comunităţi rurale se poate
să lipsească supermarketul,
măcelăria, magazinul de haine, de
muzică, librării, bancă comercială,
agenţii de turism sau de asigurare,
etc. Ca rezultat, oamenii de aici au
mai puţin de ales atunci când vine
vorba de cumpărat produse şi
servicii şi se poate să nu fie în stare
să facă o afacere bună ca în pieţele
de desfacere urbane (Răzvan Ş,
2013). Alăturat acestor argumente
putem plasa şi potenţialul comerţului
electronic în a deschide şi lărgi piaţa
produselor bio provenite din mediul
rural, dar şi pentru a oferi o gamă
mai largă de produse şi preţuri
locuitorilor din mediul rural.
Pentru a sugera imperativul susţinerii
dezvoltării implementării TIC şi
comerţului electronic în mediul rural
putem enumera câteva ameninţări
globale:
- Tendinţa de creşterea populaţiei şi
accentuarea fenomenului de
imbătrânirea populaţiei
- Încălzirea globală şi alte schimbări
majore (reducerea biodiversităţii)
- Creşterea cererii de alimente
- Transmiterea bolilor de la animal
la om
- Creşterea numărului de infecţii la
animale si boli ale plantelor
- Creşterea numărului de tulburări
datorate alimentaţiei (obezitatea, boli
cardiovasculare, etc.)
- Creşterea cererii pentru mâncare
de calitate şi produse bio

Plecând de la aceste ameninţări
putem surprinde şi ceea ce poate
comerţul electronic şi TIC, oferii,
pentru a susţine eco-bio-economia.
Un aport enorm îl poate avea în a
transmite şi facilita accesul la
informaţii: creşterea competitivităţii
pe baze eco-eficiente şi prin
produse-bio, îmbunătăţirea sănătăţii
prin creşterea calităţii mâncării şi
valorii nutriţionale, noi tratamente,
diagnosticarea şi dezvoltarea de
vaccinuri impotriva bolilor umane şi
animale, dezvoltarea sustenabilă a
mediului rural, etc.

Toate acestea însă nu se
realizează de la sine, iar dinamismul
societăţii nici nu ne permite să lăsăm
timpul să rezolve lucrurile, ci
dimpotrivă, societatea condusă de
dorinţa profiturilor se poate îndrepta
accelerat spre dezastru... se vădeşte
astfel imperios necesară deplasarea
centrului de greutate al cercetărilor şi
spre această nouă paradigmă.

dr. Răzvan Sorin ŞERBU, ULBS

Comer]ul Electronic }i Eco-Bio-Economia
Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine



VINERI 14 FEBRUARIE 2014 5

c m
y b

c m
y b

c m
y b

CERCETARE

c m
y b

urmare din pagina 1
Modul în care managerii pot

integra mizele dezvoltării durabile şi
responsabilitatea socială a
companiilor în strategiile, deciziile şi
acţiunile lor se constituie ca element
de referinţă  în centrul dezbaterilor
actuale. Cum să se concilieze
anagajamentul social şi de mediu cu
performanţa economică? Cum să se
implementeze un demers ambiţios şi
realist în acelaşi timp, fie că este
vorba despre o multinaţională, un
IMM, un ONG sau o organizaţie din
sectorul public? Cum se poate real-
iza asocierea tuturor echipele în
cadrul firmei? Definirea şi punerea în
aplicare a unui demers de
responsabilitate globală implică din

partea managerilor companiilor, dar
şi a altor oganizaţii, să-şi modifice
maniera de a gândi, de a decide, de
a acţiona. Trebuie să existe capaci-
tatea de a integra tot timpul mize
mai ample şi complexe, exprimate de
către toţi stakeholderii, şi nu de a se
concentra doar pe o categorie de
mize – cum ar fi strict interesele
financiare ale acţionarilor din per-
spectiva managerilor de companii. În
plus de cunoştinţele tehnice, aceasta
presupune ca managerii să dezvolte
noi competenţe ce să le permită să
comunice într-un spirit critic şi în
acelaşi timp constructiv, cu un
număr mai larg de actori pentru a
găsi împreună soluţii inovatoare.

Un scurt istoric al genezei
cunoaşterii RSC (responsabilitate
socială corporativă)  şi a nivelurilor
sale de analiză relevă trei nivele de
iniţiativă în RSC. Într-o abordare
exploratorie, au fost degajate principii
(OCDE, Global Impact), apoi o
abordare descriptivă şi normativă a
propus concepte şi instrumente, pre-
cum Global Reporting Initiative,
normele AA 1000 şi ISO 2600
respectiv, într-o optică explicativă, au
apărut indicatori de măsurare şi
gestiune, precum norma SA 8000.
Cele trei problematici CSR ce
provoacă dezbateri sunt, în primul
rând, gradul de asumare, de către
companii, a unei părţi semnificative a
acestor mize, apoi perimetrul
acceptabil al mizelor pentru care îşi
asumă responsabilitatea, respectiv
impactul acestei asumări asupra
existenţei sale, adică capacitatea de a
supravieţui şi a se dezvolta durabil. 
RSC poate fi considerată astăzi drept
un subiect ce circumscrie sferei

gestiunii ce se reflectă în
managementul operaţional al
companiilor şi organizaţiilor. De
accea, se impune decriptarea con-
ceptului de RSC, cu atât mai mult cu
cât el nu priveşte doar latura socială
a organizaţiilor şi pentru că nu se
aplică doar companiilor în sens
strict. Acest concept trebuie tradus
în deciziile şi practicile de
management strategic şi trebuie
găsită o inginerie strategică pentru
punerea sa în practică. În mod oblig-
atoriu, trebuie evaluate efectele
performanţei globale ale companiei
sau organizaţiei, pe cele trei
performanţe: de mediu, social şi
economic, în aşa fel încât să se
măsoare eficacitatea şi eficienţa în
timp. Este necesar să se caute o
performanţă simultană în cadrul

acestor trei laturi strategice ale CSR.
Acestea sunt indisociabile pentru a
produce performanţă. RSC este un
levier fundamental al performanţei
durabile într-o organizaţie. În acest
sens, normalizările spre mai multă
RSC sunt legitime cu privire la
urmărirea-dezvoltarea organizaţiilor.

CSR este conturată şi concretizată
în companii prin conceptul Triple
Bottom Line: prosperitate economică,
respectarea mediului, respectarea şi
ameliorarea coeziunii sociale. Trei

demonstraţii simple pot fi realizate şi
se impun a fi specificate: 
• dacă o organizaţie nu se
focalizează decât pe îmbunătăţirea
performanţelor sale de mediu, ea
câştigă cu siguranţă în imagine, dar
riscă să-şi vadă condiţiile de muncă
puternic degradate şi să piardă
resurse financiare.
• dacă dimpotrivă, îşi pune toată
energia în a-şi îmbunătăţi
performanţele economice, se
cunoaşte, ar face-o în detrimentul
stakeholderilor şi, în primul rând, în
detrimentul salariaţilor săi, apoi a
furnizorilor. Ea riscă astfel să piardă
în imagine creând insatisfacţie şi, în
final, ar pierde în competitivitate.
• de asemenea, o organizaţie nu
poate face ceea ce numim “totul
social”. Ea trebuie să poată asigura
supravegherea-dezvoltarea sa, cel
puţin pentru a-şi remunera salariaţii
şi furnizorii ce depind direct de ea.
Trebuie şi să vegheze la a pilota
indicatorii economici şi financiari cu
riscul de a merge spre pierdere. Mai
mult, nu trebuie să renunţe la
politica sa de mediu căci pierde un
avantaj concurenţial preţios.
Ar fi cu siguranţă exagerat pentru o
companie să pretindă că a reuşit în
domeniul RSC. Schimbările rapide
legate de mediu datorită activităţii
umane, combinate cu schimbările
politice şi  din societate într-o lume
din ce în ce mai globalizată, conduc
la un context dinamic şi fluctuant în
care aşteptările stakeholderilor şi
urgenţele legate de mediu forţează
compania să se adapteze continuu
pentru a răspunde la această provo-
care. Companiile cele mai avansate
au înţeles acest aspect şi încearcă să
devanseze aceste mize acţionând de
manieră proactivă în domeniul RSC.
Aceasta implică ca un sistem de
îmbunătăţire să fie implementat, ce
ar permite companiei să-şi măsoare
progresele, să-şi identifice forţele şi
lacunele. Sistemul respectiv trebuie
să fie suficient de flexibil pentru a
putea să se adapteze în permanenţă
mizelor emergente.

La modul general, este aproape
imposibil pentru o companie – ori-
care ar fi sectorul în care activează,
să ocupe o poziţie de lider fără

adeziunea salariaţilor şi managerilor
la strategia aleasă. Se întâmpină
aceeaşi situaţie pentru o strategie de
RSC: angajaţii au nevoie să simtă că
viziunea şi discursurile despre
dezvoltarea durabilă sau
responsabilitatea socială se traduc
prin măsuri concrete luate în privinţa
lor. Poate fi cazul unei politici de
remunerare echitabilă sau, în ceea ce
priveşte funcţionarea curentă a com-
paniei, de exemplu, a unei favorizări
a reducerii consumului de energie
respectiv utilizarea de hârtie
reciclabilă. Este preferabil ca salariaţii
să se implice în consturirea
demersului RSC sau cel puţin să
existe siguranţa că au înţeles bine
motivele pentru care compania se
orientează spre o politică RSC şi cu
ce le implică activitatea.
În ceea ce priveşte colaboratorii
companiei, există numeroase
posibilităţi de a-i informa, pornind de

la una sau mai multe întâlniri anuale,
până la difuzarea săptămânală a unui
buletin de informare cu privire la
noutăţile, interne şi externe – în
domeniul RSC. Pentru a implementa
valorile şi practicile RSC în întreaga
companie este recomandată formarea
mai multor actori cheie în fiecare
departament sau proiect pentru: a
ajuta buna difuzare a abiectivelor
RSC; a favoriza comunicarea şi
cooperarea între echipe; a culege
cunoştinţe şi competenţe tehnice şi
legale proprii fiecărei funcţiuni sau
activităţi.
Pentru ca demersul RSC să
reuşească, este necesar ca el să aibă
un sens pentru fiecare colaborator al
companiei, ca managerii să înţeleagă
mizele şi să fie în acord cu viziunea
conducerii cu privire la contribuţia
acestui demers la crearea de valoare.
Crearea de valoare prin RSC necesită
un angajament ce traversează
diferitele departamente ale companiei
respectiv diversităţile Grupului în
ansamblu, şi care trebuie să fie
declinat în funcţie de ţară şi culturile
în cadrul cărora operează compania.
Este avantajos să se creeze grupuri
de lucru ce unesc manageri proveniţi
din mai multe departamente şi din
mai multe ţări. Aceste grupuri de
lucru pot să constituie un levier put-
ernic pentru difuzarea valorilor legate
de RSC. Valorile cheie sunt astfel
clarificate şi asimilate ţinând cont de
viziunile variate ale multiplilor actori
interni. Odată interiorizate de către
manageri, aceste valori pot fi
comunicate şi propagate de către
fiecare dintre ei în contextul său
naţional, în departamentul sau activi-
tatea sa. Valorile partajate reprezintă
un puternic vehicul pentru difuzarea
RSC în companie. O abordare exclu-
siv de tip top down, în care atitudinile
şi comportamentele ar fi impuse de
sus, ar conduce la un leadership
ineficient şi ar putea presupune
costuri suplimentare, căci angajaţii ar
percepe RSC ca un supliment la
sarcina lor de muncă şi nu ca o
oportunitate de a munci mai bine.

continuare în pagina 6
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Modul în care managerii pot

integra mizele dezvoltării durabile şi
responsabilitatea socială a
companiilor în strategiile, deciziile şi
acţiunile lor se constituie ca element
de referinţă  în centrul dezbaterilor
actuale. Cum să se concilieze
anagajamentul social şi de mediu cu
performanţa economică? Cum să se
implementeze un demers ambiţios şi
realist în acelaşi timp, fie că este
vorba despre o multinaţională, un
IMM, un ONG sau o organizaţie din
sectorul public? Cum se poate real-
iza asocierea tuturor echipele în
cadrul firmei? Definirea şi punerea în
aplicare a unui demers de
responsabilitate globală implică din
partea managerilor companiilor, dar
şi a altor oganizaţii, să-şi modifice
maniera de a gândi, de a decide, de
a acţiona. Trebuie să existe capaci-
tatea de a integra tot timpul mize
mai ample şi complexe, exprimate de
către toţi stakeholderii, şi nu de a se
concentra doar pe o categorie de
mize – cum ar fi strict interesele
financiare ale acţionarilor din per-
spectiva managerilor de companii. În
plus de cunoştinţele tehnice, aceasta
presupune ca managerii să dezvolte
noi competenţe ce să le permită să
comunice într-un spirit critic şi în
acelaşi timp constructiv, cu un
număr mai larg de actori pentru a
găsi împreună soluţii inovatoare.

Un scurt istoric al genezei
cunoaşterii RSC (responsabilitate
socială corporativă)  şi a nivelurilor
sale de analiză relevă trei nivele de
iniţiativă în RSC. Într-o abordare
exploratorie, au fost degajate principii
(OCDE, Global Impact), apoi o
abordare descriptivă şi normativă a
propus concepte şi instrumente, pre-
cum Global Reporting Initiative,
normele AA 1000 şi ISO 2600
respectiv, într-o optică explicativă, au
apărut indicatori de măsurare şi
gestiune, precum norma SA 8000.
Cele trei problematici CSR ce
provoacă dezbateri sunt, în primul
rând, gradul de asumare, de către
companii, a unei părţi semnificative a
acestor mize, apoi perimetrul
acceptabil al mizelor pentru care îşi
asumă responsabilitatea, respectiv
impactul acestei asumări asupra
existenţei sale, adică capacitatea de a
supravieţui şi a se dezvolta durabil. 
RSC poate fi considerată astăzi drept
un subiect ce circumscrie sferei
gestiunii ce se reflectă în
managementul operaţional al

companiilor şi organizaţiilor. De
accea, se impune decriptarea con-
ceptului de RSC, cu atât mai mult cu
cât el nu priveşte doar latura socială
a organizaţiilor şi pentru că nu se
aplică doar companiilor în sens
strict. Acest concept trebuie tradus
în deciziile şi practicile de
management strategic şi trebuie
găsită o inginerie strategică pentru
punerea sa în practică. În mod oblig-
atoriu, trebuie evaluate efectele
performanţei globale ale companiei
sau organizaţiei, pe cele trei
performanţe: de mediu, social şi
economic, în aşa fel încât să se
măsoare eficacitatea şi eficienţa în
timp. Este necesar să se caute o
performanţă simultană în cadrul
acestor trei laturi strategice ale CSR.
Acestea sunt indisociabile pentru a
produce performanţă. RSC este un
levier fundamental al performanţei
durabile într-o organizaţie. În acest
sens, normalizările spre mai multă
RSC sunt legitime cu privire la
urmărirea-dezvoltarea organizaţiilor.

CSR este conturată şi concretizată
în companii prin conceptul Triple
Bottom Line: prosperitate economică,
respectarea mediului, respectarea şi
ameliorarea coeziunii sociale. Trei
demonstraţii simple pot fi realizate şi
se impun a fi specificate: 
• dacă o organizaţie nu se

focalizează decât pe îmbunătăţirea
performanţelor sale de mediu, ea
câştigă cu siguranţă în imagine, dar
riscă să-şi vadă condiţiile de muncă
puternic degradate şi să piardă
resurse financiare.
• dacă dimpotrivă, îşi pune toată
energia în a-şi îmbunătăţi
performanţele economice, se
cunoaşte, ar face-o în detrimentul
stakeholderilor şi, în primul rând, în
detrimentul salariaţilor săi, apoi a
furnizorilor. Ea riscă astfel să piardă
în imagine creând insatisfacţie şi, în
final, ar pierde în competitivitate.
• de asemenea, o organizaţie nu
poate face ceea ce numim “totul
social”. Ea trebuie să poată asigura
supravegherea-dezvoltarea sa, cel
puţin pentru a-şi remunera salariaţii
şi furnizorii ce depind direct de ea.
Trebuie şi să vegheze la a pilota
indicatorii economici şi financiari cu
riscul de a merge spre pierdere. Mai
mult, nu trebuie să renunţe la
politica sa de mediu căci pierde un
avantaj concurenţial preţios.
Ar fi cu siguranţă exagerat pentru o
companie să pretindă că a reuşit în
domeniul RSC. Schimbările rapide
legate de mediu datorită activităţii
umane, combinate cu schimbările
politice şi  din societate într-o lume
din ce în ce mai globalizată, conduc
la un context dinamic şi fluctuant în

care aşteptările stakeholderilor şi
urgenţele legate de mediu forţează
compania să se adapteze continuu
pentru a răspunde la această provo-
care. Companiile cele mai avansate
au înţeles acest aspect şi încearcă să
devanseze aceste mize acţionând de
manieră proactivă în domeniul RSC.
Aceasta implică ca un sistem de
îmbunătăţire să fie implementat, ce
ar permite companiei să-şi măsoare
progresele, să-şi identifice forţele şi
lacunele. Sistemul respectiv trebuie
să fie suficient de flexibil pentru a
putea să se adapteze în permanenţă
mizelor emergente.

La modul general, este aproape
imposibil pentru o companie – ori-
care ar fi sectorul în care activează,
să ocupe o poziţie de lider fără
adeziunea salariaţilor şi managerilor
la strategia aleasă. Se întâmpină
aceeaşi situaţie pentru o strategie de
RSC: angajaţii au nevoie să simtă că
viziunea şi discursurile despre
dezvoltarea durabilă sau
responsabilitatea socială se traduc
prin măsuri concrete luate în privinţa
lor. Poate fi cazul unei politici de
remunerare echitabilă sau, în ceea ce
priveşte funcţionarea curentă a com-
paniei, de exemplu, a unei favorizări
a reducerii consumului de energie
respectiv utilizarea de hârtie
reciclabilă. Este preferabil ca salariaţii

să se implice în consturirea
demersului RSC sau cel puţin să
existe siguranţa că au înţeles bine
motivele pentru care compania se
orientează spre o politică RSC şi cu
ce le implică activitatea.
În ceea ce priveşte colaboratorii
companiei, există numeroase
posibilităţi de a-i informa, pornind de
la una sau mai multe întâlniri anuale,
până la difuzarea săptămânală a unui
buletin de informare cu privire la
noutăţile, interne şi externe – în
domeniul RSC. Pentru a implementa
valorile şi practicile RSC în întreaga
companie este recomandată formarea
mai multor actori cheie în fiecare
departament sau proiect pentru: a
ajuta buna difuzare a abiectivelor
RSC; a favoriza comunicarea şi
cooperarea între echipe; a culege
cunoştinţe şi competenţe tehnice şi
legale proprii fiecărei funcţiuni sau
activităţi.
Pentru ca demersul RSC să
reuşească, este necesar ca el să aibă
un sens pentru fiecare colaborator al
companiei, ca managerii să înţeleagă
mizele şi să fie în acord cu viziunea
conducerii cu privire la contribuţia
acestui demers la crearea de valoare.
Crearea de valoare prin RSC necesită
un angajament ce traversează
diferitele departamente ale companiei
respectiv diversităţile Grupului în
ansamblu, şi care trebuie să fie
declinat în funcţie de ţară şi culturile
în cadrul cărora operează compania.
Este avantajos să se creeze grupuri
de lucru ce unesc manageri proveniţi
din mai multe departamente şi din
mai multe ţări. Aceste grupuri de
lucru pot să constituie un levier put-
ernic pentru difuzarea valorilor legate
de RSC. Valorile cheie sunt astfel
clarificate şi asimilate ţinând cont de
viziunile variate ale multiplilor actori
interni. Odată interiorizate de către
manageri, aceste valori pot fi
comunicate şi propagate de către
fiecare dintre ei în contextul său
naţional, în departamentul sau activ-
itatea sa. Valorile partajate reprezintă
un puternic vehicul pentru difuzarea
RSC în companie. O abordare exclu-
siv de tip top down, în care
atitudinile şi comportamentele ar fi
impuse de sus, ar conduce la un
leadership ineficient şi ar putea
presupune costuri suplimentare, căci
angajaţii ar percepe RSC ca un
supliment la sarcina lor de muncă şi
nu ca o oportunitate de a munci mai
bine.
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Abordarea teoriei economice ^ntre keynesism }i monetarism (II)

urmare din pagina 1
Ca şi Hicks, Friedman a considerat
%avuţia ca pe o restricţie de buget
şi potenţial înlocuibilă cu depozite
cash în balanţa de hârtii monetare a
individului astfel încât locul unei sin-
gure variabile a dobânzii din ecuaţia
lui Keynes a preferinţei pentru
lichiditate, a fost luat de o listă de
variabile relative ale venitului. 
Keynes a arătat că politica monetară
este relativ ineficientă în stimularea
activităţii economice, iar Friedman a
sugerat că atâta timp cât banii sunt
substituibili, nu numai cu acţiuni, ci
şi cu o gamă largă de mărfuri şi
servicii, modificările cantităţii de bani
se vor resfrânge asupra pieţei
mărfurilor consumatorilor şi
producătorilor adăugând efectul
direct al cheltuielilor la efectul
indirect al instituţiilor. Cât timp
legăturile dintre bani şi cheltuieli sunt
numeroase, modificarea monetară
poate influenţa preţurile şi veniturile
nominale.
În ceea ce priveşte rolul statului în
economie M. Friedman recomandă
drept acţiune imediată neintervenţia
statului în economie. Totuşi, rolul
statului în economie nu trebuie să fie
redus la zero, mai ales ţinând cont
de faptul că statul este instituţia
socială care reprezintă în orice
moment un potenţial catalizator.
Postulatul lui Friedman potrivit căruia
expansiunea economică nu se poate
obţine decât fără intervenţia statului,
este valabil numai după ce s–au
introdus deja toate condiţiile de
echilibru general stabil, când fon-
durile de capital necesare expansiunii
vin numai din economiile libere, nu
din monetizarea de credit a băncilor
private, care produce inflaţie.
Trebuie ţinut cont de faptul că rolul
Statului în economie nu se reduce la
alegerea între intervenţia guvernului
şi repudierea oricărei intervenţii
guvernamentale – aşa cum
recomandă Friedman – ci, mai
degrabă, realizarea distincţiei clare
între (a) intervenţia necesară şi
benefică din punct de vedere social

în acord cu legea echilibrului general
stabil şi (b) intervenţia arbitrară
într–un sistem în dezechilibru care
aduce mai multă pagubă decât câştig
într–o economie naţională. Soluţia
dată de Friedman este privatizarea
completă, fără a se da niciun detal-
iu cum se poate întreprinde o astfel
de operaţie complexă fără a produce
pierderi unei economii. (Marinescu,
2003)
Teoria economică propusă de
Friedman are câteva puncte care pot
avea, în anumite situaţii, consecinţe
greu de prevăzut: fiind în favoarea
monedei de hârtie şi de credit, „anti-
numerar”, modelul lui de gândire pus
în practică, poate conduce de multe
ori la instabilitate economică şi
financiară;punând accentul principal
pe libertatea economică fără nici o
limită, şi lăsând la o parte celălalt
mare ideal al justiţiei sociale, în
practică, modelul lui poate conduce
la contradicţii economice, la inechităţi
sociale caracterizate prin „sărăcie în
mijlocul belşugului”;
Ø negând aplicarea legii de echilibru
general şi stabil elaborată de Walras
se aşează la graniţa dintre ştiinţa
pură, aşa cum a fost concepută de
clasici, şi ideologia modernă.

Pentru monetarişti impulsurile
bugetare sau fiscale pot influenţa
veniturile, dar numai pe termen
scurt. Cheltuielile guvernamentale
finanţate prin împrumuturi publice
sau impozite vor conduce la supri-
marea unui volum aproximativ egal
de cheltuieli private, atât pentru
consum cât şi pentru investiţii, astfel
încât în cele din urmă producţia,
ocuparea mâinii de lucru şi venitului
global nu vor suferi modificări
esenţiale. Astfel, putem spune că
reţetele fiscale nu par a avea niciun
efect asupra produsului naţional brut.
Aceste teze, au avut desigur şi mai
au încă numeroşi adversari, în spe-
cial cum spuneam din partea
autorilor de orientare neokeynesistă,
cum sunt de exemplu F. Modigliani
şi A. Ando, care în lucrarea Impact
of Fiscal Actions Aggregate Income
and the Monetarist Controversy:
Theory and Evidence, din 1976,

demonstrează că politica bugetară
exercită prin natura lucrurilor, un
efect pozitiv asupra produsului
naţional brut.

Cu toată preferinţa lor pentru
pentru politica monetară, economiştii
monetarişti nu-şi fac iluzia că ea ar
putea fixa rata şomajului la un alt
nivel decât, poate, pentru perioade
foarte scurte de timp, deoarece rata
nominală a dobânzii depinde de cea
reală, prea puţin afectată de
fenomene monetare şi de rata
anticipată a inflaţiei. Dacă pe termen
scurt o politică monetară
expansionistă face să scadă ratele
dobânzii, iar o politică deflaţionistă
face ca ele să crească, pe termen
lung rezultatul va fi invers.

Aceeaşi distincţie între efectele pe
termen scurt şi lung ale politicii
monetare este valabilă şi în privinţa
şomajului.

În ceea ce priveşte moneda şi
politica monetară, acestea pot fi
cauza declanşării sau amplificării
crizelor economice, de tot felul, cum
s-a întâmplat în anii 1929-1933
(când masa monetară a fost redusă
masiv) sau fenomenul contrar
(creşteri spectaculoase ale masei
monetare). O politică monetară
asigură economiei un mediu propice
de dezvoltare, caracterizat printr-un
nivel general stabil al preţurilor stabil
şi determină o situaţie de echilibru
stabil cu o alocare eficientă a
resurselor.

Se poate observa cum în ţări ca
S.U.A. sau Marea Britanie şi mai
puţin în Franţa sau Italia, moneda şi
politica monetară au ocupat de-a lun-
gul timpului locul principal în
opţiunile de politică economică. De
asemenea, se poate spune în acest
sens că monetariştii şi
nonmonetariştii, plecând de la acelaşi
model teoretic, pot ajunge la con-
cluzii diferite deoarece se interesează
de orizonturi de timp diferite:
monetariştii sunt în principal
interesaţi de rezultatele pe termen
mediu; nonmonetariştii de cele pe
termen scurt.

În ciuda afirmaţiei lui Milton
Friedman, după care diferenţele
dintre monetarişti şi keynesişti ar fi
doar de natură empirică, esenţialul
dezbaterilor dintre cele două orientări
se regăseşte în modelul de economie
utilizat: schematic, monetariştii sunt
walrasieni, pentru ei economia
cunoaşte numai dezechilibre
temporare, ei cred în acţiunea
pozitivă a „mâinii invizibile” a lui
Adam Smith, pe când keynesiştii
dimpotrivă.
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Calul, un animal puternic, înţelept, cu o
înfăţişare elegantă, dar fermă, care
simbolizează acţiunea, faptele (nu
vorbele!), mişcarea şi predispune la
călătorii iniţiatice, misterioase şi romantice,
chiar imaginare, precum cea de faţă,
celebrată pe întreg mapamondul. Institutul
Confucius din Sibiu, centrul cultural care
asigură, în mod consecvent, de mai bine
de şase ani, contactul necesar cu o lume
asiatică încă foarte puţin cunoscută
publicului din România, a pregătit un
moment artistic, cultural şi ştiinţific
deosebit: au fost dansuri şi cântece
tradiţionale, admirabil interpretate
deopotrivă de către elevi (Liceul de
Muzică şi Arte Plastice Sigismund Toduţă
din Deva, Şcoala Regele Ferdinand Sibiu)
şi studenţi (clasa de engleză-chineză din
cadrul Facultăţii de Litere şi Arte a ULBS),
s-a conferenţiat pe tema prieteniei
româno-chineze, dar şi a rolului unei

naţiuni în continuă ascensiune, s-au ţinut
prelegeri şi lansări de carte, veritabile
incursiuni în literatura modernă (Mo
Yan/prof. Luminiţa Bălan, Wang Kuo-
wei/prof. Andrei Terian), dar şi în
societatea chineză a timpurilor noastre
(„China. Jurnal în doi timpi”, autor Andrei
Bodiu).
De la tribună, au fost aduse în discuţie
atât realitatea, ceea ce reprezintă astăzi R.
P. Chineză, cât şi trecutul unui mare
Imperiu, această conexiune indisolubilă
între istoria străveche şi memoria recentă,
între construcţia cvasi-mitică a unei
civilizaţii cu adânci tradiţii spirituale şi
traiectul actual al unei superputeri,
redefinit continuu în planul geopoliticii şi
al economiei globale: în anul 1978, China
ocupa locul 38 într-un clasament al
statelor după rezerva valutară, pentru ca,
în ultimii şapte ani, să devină cea de-a
doua putere economică a lumii (în poziţie
fruntaşă la capitole precum Tehnologia
Informaţiei şi a Comunicaţiilor/TIC,
cercetare ştiinţifică şi aerospaţială etc.), pe

primul loc la exporturi şi rezerve valutare.
În septembrie 2013, guvernul chinez
inaugura zona comercială liberă Shanghai
(China/Shanghai pilot free trade zone
SFTZ), o platformă de 29 kilometri pătraţi
cu un sistem permisiv de reguli în ceea
ce priveşte oportunităţile de afaceri şi
investiţiile străine, cel mai important
experiment economic din ultimii 30 de
ani, cum a fost numit.
Reunind cel mai numeros popor al
planetei, cu o infrastructură colosală, ca
să amintim doar acest aspect vital al
evoluţiei dinamice şi spectaculoase a unei
civilizaţii (subliniază astfel profesorul
Constantin Oprean: peste 90.000 km de
autostrăzi, 220.000 km de şosele
naţionale şi 100.000 km de cale ferată,
din care 10.000 km de mare viteză,
realizaţi în ultimii şase ani, ceea ce
permite ca distanţa dintre Beijing şi
Shanghai -aprox. 1300 km- să fie
parcursă în trei ore şi jumătate!), China
îşi deschide rapid şi larg porţile către o
influenţă la scară mondială.
Manifestarea s-a derulat sub semnul
Armoniei, al Prieteniei, după cum spune
o vorbă izvorâtă din înţelepciunea chineză
milenară: „prietenia este înrădăcinată şi o
să înflorească”. România şi China s-au
întâlnit, recent, pe terenul diplomaţiei, al
strategiilor bilaterale, al perspectivelor de
afaceri pe termen mediu şi lung, iar rezul-
tatul se întrevede prin necesitatea
continuării şi aprofundării dialogului
cultural, politic şi economic, într-un spaţiu
extins şi într-un nou orizont de timp, cel
al dezvoltării durabile.
Sărbătorim, anul acesta, 65 de ani de
relaţii diplomatice româno-chineze. De
patru ani, profesorul Song Shaofeng se
află la Sibiu, ca reprezentant al
Universităţii de Limbă şi Cultură din
Beijing (Beijing Language and Culture
University) şi director-coordonator al
Institutului Confucius. La mulţi ani, China!
Să fie un An (al 4712-lea ca număr, în
calendarul chinezesc) bun şi prosper!
Kung hei fat choi!
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