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Modele culturale (economice) europene:
Reverberații ale iluminismului într-o lume globalizată (I)

Rosu Galben Albastru Negru

conferință
în
aula magna a
academiei
române,
în
cadrul
programului
PoSdrU „modele culturale europene
–
prof. Dan
sincronizare
–
PoPeScU
durabilitate”,
reuniune internațională, 1-2
octombrie 2014
Stimate domnule Președinte academician Eugen Simion,
stimați
domni și doamne academicieni,
stimați domni profesori, stimați colegi,
Problema modelelor culturale europene este eminamente pasionantă
pentru cercetători. Pentru acei

cercetători doritori să ofere concepte
și aplicații de cea mai buna calitate și
profitabilitate socială. În opinia mea, o
asemenea problemă se impune
desprinsă dintr-un cadru îngust, limitat de cerințe și obligativități. Ea trebuie să reflecteze o mare diversitate
culturală, bine înrădăcinată prin
tradiții și cutume. Diversitate,
păstrând principii fundamentale însă,
deschisă continuu spre nou, spre
îmbogățire. Cu alte cuvinte, modelele
pot fi considerate ca un cadru, în timp
nu imuabil, ci, dimpotrivă, în schimbare. Iar modelele economice, într-o
bună măsură componente ale modelelor culturale, de regulă mult mai restrânse și tehnicizate în raport cu
acestea, nu au cum să nu urmeze
asemenea evoluții.
continuare ^n pag. 4 şi 6
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doilea francez care a câștigat
Nobelul anul acesta –
Patrick Modiano este cel
care a luat Premiul Nobel
pentru
literatură.
Surprinzător pentru unii, de
așteptat pentru alții, premiul
se pare că l-a luat pe
nepregătite pe cercetător.
Pe site-ul Premiului Nobel,
Jean Tirole declara într-un interviu înregistrat că i-a cerut
mamei sale în vârstă de 90
de ani să se așeze pentru ai da vestea, și că el însuși a
Conf. Univ. Dr.
Silvia marGinean, ULBS avut nevoie de 30 de minute
pentru a-și reveni.
Anul acesta s-au împlinit 45 Un teoretician francez
de ani de la momentul în profund interesat de
care la lista premiilor Nobel problemele lumii reale
s-a adăugat Premiul Nobel
în Economie, creat inițial
pentru a celebra a 300-a
aniversare a Băncii Suediei,
prima bancă centrală din
lume. Pe lista câștigătorilor
sunt 74 de nume, dar sunt
professeur
25 de ani de când un econoJean Tirole
mist francez nu a mai
câștigat premiul Nobel și
este pentru prima dată din
1999 când un american nu
se numără printre câștigători.
Mai mult, Jean Tirole a fost al
continuare in pag. 5

Nobelul pentru
Economie, 2014

Prof. Univ. Dr.
Ioan baier
Premier cercle des professeurs du royaume
(miniatures de Giovanni di Paolo, XVe siècle)

Corespondenţă din
Shanghai, China
Confucius
citat
de
către
preşedintele Xi Jinping, drept un
exemplu pozitiv pentru naţiunea
modernă
Preşedintele Xi Jinping nu
păstrează secretă dragostea sa
pentru cultura tradiţională chineză,
lector univ. dr. Dan
citând frecvent din literatura
Alexandru PoPeScU, clasică, ca un argument pentru
păstrarea poemelor şi eseelor
ULBS
chinezeşti clasice în manualele de
liceu. Astfel, Xi Jinping a devenit primul preşedinte chinez
care a vorbit public, în cadrul unei reuniuni internaţionale,
despre marele filozof Confucius (551-479 î.Hr.). Acest ultim
demers la nivel înalt de a promova cultura ar putea fi un
răspuns la problemele unei Chine în ascensiune, în special
la capitolul guvernanţă şi moralitate, spun observatorii.
continuare ^n pag. 8

„O nefericire să fii în
tagma victimelor. Dar
ce fericire să nu fii
printre călăi!”
F. Aderca

Conf. Univ. Dr.
Cornel jUcan , ULBS

Realităţi
“in glissando”
Ne trăim „vieţile” în
minţile noastre într-o
asemenea măsură
încât ele sunt de fapt
profeţii care se împlinesc singure. Suntem ceea ce gândim.
Sue KniGHT
Tatăl Ceresc şi-a ales
pentru
Creaţia
Supremă o planetă
ideală ca mărime precum şi o cale de
mişcare
specială
printre multitudinea de
stele, astfel
continuare in pag. 7

Noapte bună, domnule
Profesor

A încetat din
viață
brusc,
neașteptat,
precumpănind mâhnire, tristețe în
mintea și inimile celor care l-au

cunoscut, Medicul, Prof. Univ. Dr.
Ioan Baier.
continuare in pag. 6

Migrația populației și
capacitatea reală de ocupare
a economiei românești (I)

Creșterea
economică şi
managementul
- din perspectiva
evoluţiilor lumii
contemporane -

prof. Dan PoPeScU,

rezumat: Creşterea
economică
şi
îmbunătăţirea
doctorand
structurii
şi Prof. univ. dr. DHC
Georgiana anp e r f o r m a n ţ e l o r Ioan boGdan,
dronic, ULBS economiei pentru a ULBS
deveni competitivă
în contextul globalizării afacerilor și internaționalizări
firmelor, precum și pentru ieșirea din criză, recuperarea
decalajelor care ne despart de țările avansate ale Europei și în general și din marasmul existent, este singura
șansă pentru România.
Pentru a asigura creșterea economică și performanțele
arătate, și pentru a realiza scopurile la care ne-am
referit, trebuie angrenate toate mijloacele, pârghiile și
instrumentele, care pot să ducă la atingerea acestor
ținte. Între aceste instrumente și mijloace, cu certitudine,
trebuie inclus și sistemul de management, dar nu un sistem oarecare, ci unul performant, aliniat la cerințele
evoluției lumii contemporane.
continuare ^n pag. 2

● comunicare la şedinţa
comisiei de economie şi
istorie economică a
academiei române
30 septembrie 2014 ●
Populația, atât ca nivel absolut cât și ca
structuri, a fost și rămâne un factor
esențial, și cantitativ, dar și calitativ, în procesul dezvoltării, al evoluției, al progresului economico-social al unei țări. Tocmai
dintr-o astfel de perspectivă complexă,
politicile demografice, felul în care acestea sunt concepute, efectele lor, problemele de creștere demografică, de
pregătire profesională și de valorificare a
acesteia, de emigrație și de imigrație – în
cazul României, intraeuropene, dar și întrun cadru global –, de ocupare a forței de
muncă pot contribui, răspunzând
cerințelor dezvoltării, la realizarea
prosperității, la dezvoltarea, la consolidarea personalității și identității unor indivizi, familii în concertul național, european
și mondial.
continuare pag. 3
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CREștEREA ECoNoMICă şI MANAgEMENtul
Prof. univ. dr. DHC
Ioan boGdan
doctorand
Georgiana andronic

urmare din pagina 1
În abordarea pe care o facem,
după un studiu al acestor evoluții,
am reținut opinii de importanță
fundamentală, fără echivoc, ale
unor specialiști de notorietate
mondială în management și
economie.
Abordarea pe care o facem, deci,
este, o încercare de sinteză, în
limita spațiului tipografic disponibil, a acestor opinii.
Pentru a sublinia importanța și
relatia lor nemijlocită cu creșterea
economică, redăm două dintre
aceste opinii, care tind să se generalizeze, fără să fie contestate
de nimeni, potrivit cărora: “Nu
există ţări bogate şi ţări sărace ci
numai ţări bine conduse şi ţări
prost conduse”, (Peter Drucker,
considerat de către The Economist ca fiind ,, Cel mai mare gânditor
pe
care
ştiinţa
managementului
l-a
creat
vreodată”) precum și faptul că
“Importul de cunoștinţe de management, tinde să devină mai important decât importul de
tehnologie”.(Richard Farmer)
Aceasta este motivația alegerii
temei, pe care o vom dezvolta în
limita spațiului tipografic disponibil.
1. Locul și rolul managementului
în științele economice
Facem precizarea, fără echivoc,
că managementul, face parte din
categoria știinţelor economice, și
că prin disponibilităţile sale
metodologice şi aplicative, poate
asigura creşterea economică. Ne
susținem această opinie tot cu
concepția lui Peter Drucker, care
arăta, că managementul este
principala cale de creștere
economică.
Managementul,
deci,
prin
performanțele care le are, poate
duce la creșterea performanțelor
pe toate planurile economiei.
Managementul este o disciplină
relativ recentă dar nu mai recentă
de prima parte a secolului trecut.
De apariţia lui ţine industrializarea şi dezvoltarea economiilor moderne, mai ales în ţările
dezvoltate ale lumii, care, de fapt
au şi cel mai performant sistem
de management ( SUA, Japonia,
Marea Britanie, Germania etc).
În esenţă, rolul managementului
în economie, este de a asigura
resursele necesare dezvoltării
economice şi sociale, stabilirea
strategiilor şi programelor de dezvoltare, a obiectivelor strategice
și tactice, a resurselor necesare
pentru fiecare obiectiv, a
executanţilor, a termenelor şi
rezultatelor, a responsabilităţiilor
şi motivaţiilor, iar prin coordonare,
a efectului de sinergie.
Lumea
contemporană,
cu
evoluțiile care o caracterizează,
își pune amprenta pe toate componentele existenţei umane, iar
în centrul lor este economia, ca
suport al acestora şi, managementul, ca instrument de optimizare a utilizării resurselor şi

maximizării rezultatelor.
Aceste evoluţii sunt în general
ştiute, dar li se cunoaşte nepermis de puţin modul de manifestare, de abordare, de
adaptare, de soluţionare a problemelor, din perspectiva noilor
cerinţe. Este una dintre problemele cele mai grave şi mai
stringente ale managementului în
lumea
contemporană
–
adaptarea la aceste evoluţii şi
transformarea lor în avantaj economic şi social.
Rolul
managementului
în
adaptare a organizaţiilor şi a
economiei la impactul lumii contemporane este indubitabil, iar
evoluțiile la care ne referim sunt
doar trei, din lipsă de spațiu.
a.
Noua
Economie
(
Economia bazata pe cunoaștere)
Conceptul a fost definit şi dezvoltat de către Factultatea de
Management a Academiei de
Studii Economice, Bucureşti, în
lucrarea “ Abordări moderne în
managementul şi economia
organizaţiei”, 4 volume, circa
3000 de pagini, Editura
Economică, Bucureşti, 2005, coordonator general Ovidiu Nicolescu, alături de care au lucrat
peste 50 de cadre didactice ale
Academiei de Studii Economice,
Bucureşti.
Lucrarea are mii de trimiteri în
pagină la lucrări de importanţă
actuală şi perspectivă în management, preponderent la autori
străini. Lucrarea este baza
conceptuală a întregii noastre
abordări.
2. Globalizarea afacerilor şi
internaționalizarea
firmelor,
fenomene, care, trebuie tratate
ca reacţii de la cauză la efect.
Globalizarea este fenomenul prin
care o modificare care are loc
într-o parte a lumii se transmite şi
are efecte rapide şi greu de
cuantificat în alte părţi. Este
consecinţa Noii Economii, cel
mai complex şi greu de gestionat
fenomen, generator de noi riscuri
în afaceri, care schimbă şi
conotaţia riscurilor tradiţionale.
Globalizarea trebuie, deci,
abordată ca un fenomen caracteristic şi dominant al lumii contemporane, deoarece stările de
lucruri locale, naţionale, regionale
iradiază şi formează acest
fenomen care impune modificarea percepţiei şi filozofiei generale despre existenţă şi
dezvoltare, în toate domeniile şi
sferele activităţii umane.
Internaţionalizarea
firmelor
înseamnă trecerea firmei cu
afaceri peste graniţa naţională.
Este un fenomen ireversibil, generat de lipsa de pieţe, de resurse
şi cunoştinţe. Din punct de
vedere
managerial,
internaţionalizarea firmei este
cea mai importantă şi mai
încărcată de riscuri, decizie manageriala.
Internaţionalizarea
firmei înseamnă întâlnirea cu culturi diferite şi similare, care
necesită o abordare profundă, cu
profesionalism şi cu perspectivele şi viziunea în management,
pe care le impune.
Culturile trebuie să se abordeze
din 2 perspective:
culturi la care te poţi
adapta şi trebuie să o faci repede

şi să o transformi rapid în avantaj
competitiv;
culturi la care nu te poţi
adapta, care impun o cercetare
cu totul deosebită pentru a decela: daca e posibil să faci afaceri, adaptându-te, într-un fel sau
altul, sau nu poti face afaceri, şi
trebuie sa te retragi.
3. Schimbarea
Schimbarea
vizează
toate
organizaţiile, indiferent de tipologia lor, deci şi organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale,
instituţiile publice, etc.Toate sunt
sisteme în schimbare, iar autoreglarea lor se face prin management.
Numai
un
management adaptat la schimbare poate să se ridice la
potențialul arătat de Peter
Drucker.
În legatură cu schimbarea și cu
rolul și periculozitatea neluării ei
în seamă, ne mărginim la un dialog între specialistul menționat și
un interlocutor al său:
Interlocutorul zice: „Opreşte-te că
mi-ai tăiat respiraţia”
Reacția savantului: „Învaţă-te să
respiri altfel, dacă vrei să ne mai
vedem”
Interlocutorul, revine şi zice: „Exagerezi”
Savantul, revine şi el şi îl
atenţioneaza, ferm:” Schimbă-te
sau mori”.
Este deci, fenomenul cel mai
complex, contradictoriu, periculos, dacă nu e gestionat corect şi
preventiv. Este ireversibil şi nu e
altă alternativă decât: adaptarea (
care impune obligatoriu creaţia).
Pentru a face faţă schimbarii și
managementul să aibă impactul
necesar în creșterea economică,
trebuie integrat noul concept
apărut: „Strategii de rezervă”.
Viteza cu care se produc
fenomenele, trebuie să găseasca
firma pregătită pentru schimbare,
ori, această pregătire devine
imposibilă făra existenţa acestui
tip de strategie.
Amplitudinea schimbarii duce la
demolarea tuturor structurilor
organizaționale create de ştiinţă
până acum. Este fenomenul cel
mai grav şi cel mai mult scăpat
din vedere de către manageri.
Specialiştii care abordeaza
schimbarea,
spun,
că,
organizaţiile, managerii acestora,
trebuie să îşi creeze structuri organizatorice proprii, în funcţie de
oamenii pe care îi au, de scopurile urmărite şi de resursele de
care dispun. Este cel mai alarmant semnal pentru manageri.
Toate acestea, devin nerealizabile, daca nu se implementează
din sistemul metodologic al managementului, cele mai performante metode, ca, spre
exemplu:
- Analiza Valorii ( Ingineria Valorii), impusă de orientarea către
client, principala consecinţă a
globalizării şi a economiei bazata
pe cunoaștere.
- Metoda Drumului Critic, potrivit
căreia operaţiile prin care se
realizează produsele şi serviciile
se împart în 2 mari categorii:
-operații pe drumul critic, puține
la număr, care nu pot fi modificate și operații care se pot face
alături de drumul critic, care sunt
majoritatea și se pot amplasa

după criterii practic nelimitate, pe
care, firmele numai cu această
metodă pot aduce performanță.
- Legea lui Pareto ( metoda
ABC),
pentru
stabilirea
priorităților, specialiștii la care
facem referire având opinii
unanime, că resursele nu mai
trebuie alocate rezolvării problemelor,
ci
valorificării
oportunitățiilor.
Este un lucru arhicunoscut că
economia, creșterea economică,
performanțele economiei, depind, nemijlocit, de resurse –
resursele au fost și au rămas
principala criză a lumii contemporane.
Între aceste resurse, un loc fundamental îl au resursele umane,
care potrivit specialiștiilor la care
ne referim sunt principalele
resurse
strategice
ale
organizației, iar în resursele
umane, organizațiile fac cele mai
importante investiții strategice,
dar și cele mai riscante. Evident,
în asigurarea și utilizarea
performantă a resurselor, managementul are un rol fundamental.
Concluzii
Principala
concluzie
o
formulează Paul Hawken, și
anume,
că,
în
lumea
contemporană, managementul
performant este: ,,arta prin care
problemele devin atât de interesante şi soluţiile lor atât de constructive încât toţi să îşi dorească
să lucreze asupra lor să le rezolve”. Acest citat, împreună cu
cel al lui Peter Drucker, respectiv
opinia acestuia, că managementul este principala cale de
creștere economică – formează
concluzia
fundamentală
a
abordării noastre.
Pe acest fond, tot pentru a sublinia concluzia fundamentală, ne
simțim obligați, să semnalăm faptul că este un mare decalaj între

aceste cerinţe şi modul lor de
cunoaştere şi operaţionalizare,
decalaj, care crează unul dintre
riscurile majore în toate
organizaţiile.
Ne propunem să adâncim cercetarea ştiinţifică pe aceste aspecte deficitare, colaborând cu
orice ofertă ni se face, pentru a
contribui la soluţionarea acestor
probleme fundamentale.
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Migrația populației
Dan PoPeScU
urmare din pagina 1
Nu doar dinăuntru, din perspectiva
factorilor endogeni, ci și exogeni –
ultim aspect relativ inedit. Cu atât
mai mult cu cât, actualmente, nu de
puține ori, dezvoltarea națională în
sensul clasic revigorează, iar lumea
integrată cât și lumea globală, în
pofida unor prezumții optimiste pentru viitor, manifestă nu puține
„slăbiciuni” 1.
Cum se proiectează, dar, în
câteva dimensiuni concrete și în ce
privește urmările, consecințele respective, asemenea procese? Mai
ales fenomenele de emigrație și
imigrație,
pentru
economia
românească de după 1989 și în
strânsă legătură cu capacitatea
reală și „atractivă” de ocupare a
economiei, ce pierde și ce câștigă
economia românească astfel?
1. Procesul migrației populației în
lume nu este deloc nou. Încă din antichitate, populația migra dintr-un stat
în altul în căutarea unui mai bun
acces la ocupație, la hrană. Desigur,
în termenii timpului de atunci. În vremea feudalismului, prin iobagii legați
de mari proprietăți funciare, dimensiunile migrației au fost ceva mai reduse, rămânând efectivă migrația
specialiștilor și a meșteșugarilor de
un tip sau altul, cea a studenților
care, cel mai adesea, potrivit unor
aranjamente universitare, mergeau,
de regulă, pe perioade determinate,
de la o universitate la alta în marile
instituții respective ale vestului și
centrului european. Migrau dintr-un
loc în altul mercenarii, ce nu arareori,
după lupte, se împământeneau întro altă țară decât a lor de origine, etc
2
. Odată cu revoluțiile industriale,
prefațate de marile descoperiri geografice, de Renaștere în artă și
civilizație, migrația, abordată în general, internă și externă, a populației,
a celor fără de lucru dar cu speranțe,
cu așteptări a devenit mult mai
evidentă, ceea ce a făcut și face, de
exemplu, în prezent, să avem
geneză primordial europeană în
Statele Unite, în America Latină și în

general în America de Sud, în Australia, în Asia, în Africa – este drept,
uneori în proporții mai reduse – etc.3
În întreg acest cadru, migrația
intraeuropeană a avut și are un rol
precumpănitor, generat de progrese
economice și sociale, de nașterea și
evoluția aspirațiilor, de un fel sau
altul, de legislații permisive și stimulative de educație, de mai multe elemente vădite în cadrul numitorului
comun al „omului european”, etc...
După Al Doilea Război Mondial și
chiar înaintea sa, în anii atât de
furtunoși 1930, dar mai ales după ce
republicanii au pierdut Războiul civil
din Spania, am avut de-a-face cu
sute și sute de mii de spanioli „de
stânga” ce s-au refugiat mai ales în
Franța, stabilindu-se acolo. Germania hitleristă înfrântă și cu pierderi
covârșitoare de populație militară și
civilă, populație tânără dar nu numai,
Germania, deci, aflată într-un proces
de înlăturare cât mai operativă a
primelor ruine ale războiului, oferind
pe piața europeană a muncii un
număr mare de locuri de muncă, a
recepționat un prim val de imigranți
din Italia din partea de sud mai ales.
Apoi în Germania au venit mulți
turci, preluând o serie de activități
„eliberate” de germanii ocupați în
alte domenii ceva mai atrăgătoare.
Mai departe, dar fără să epuizăm
amploarea migrației din acei ani,
dezmembrarea și prăbușirea sistemului colonial, cel puțin după
câțiva ani numiți în fostele colonii „de
dezmeticire” – și în condiții economice pe care nu le mai detaliez –, au
provocat un flux migratoriu relativ invers celui așteptat, respectiv al
populației din fostele colonii spre fostele metropole, aceasta sperând să
afle acolo, chiar pentru munci
mărginașe, un trai mai bun pe care
nu îl aveau în locurile de baștină,
iată, devenite independente. Au
revenit „la matcă” însă și foști
coloniști, cu resurse importante care
au profitat metropolelor. 4
2. Trebuie să spunem că însuși
spațiul economic și social al Uniunii
Europene relevă disparități interne

notabile: un centru și periferii.5 Centrul (sau „dorsala europeană”), puternic populat și urbanizat,
concentrează esențialul activității industriale – în general, de tehnică de
vârf – și principalele nuclee de decizie. „Acest spațiu se întinde din
bazinul Londrei până în nordul Italiei,
urmând axa Rinului. Periferiile nu
sunt omogene. Dinamismul lor, variabil, depinde de nivelul lor de dezvoltare și de depărtarea lor în raport
cu regiunile dorsalei europene”6 .
Dar care sunt aceste periferii? După
cum subliniază cercetători ai UE,
este vorba de „o periferie dinamică
și integrată” – în speță spații apropiate de dorsala europeană, respectiv
ceva din Marea Britanie, din Franța,
din Italia, din Germania, Austria, pe
urmă Danemarca, ceva din Olanda,
etc. Cea de a doua periferie este „o
periferie marginalizată”, în speță
regiunile mai depărtate de centru,
mai puțin dense ca populație, mai
rurale, mai puțin dezvoltate, mai
puțin bogate. Se integrează astfel
mai ales economiile statelor care sau adăugat în 3 etape UE: („15+10”,
„25+2”, „27+1”), printre care, firește,
România.
Desigur că nu putem releva chiar pe
cele trei structuri – dorsala
europeană și cele două periferii – o
omogenitate evidentă de dezvoltare: în zona dorsală, mai ales în
nordul Angliei, s-a vădit și se
vădește un anume declin al industriei grele, iar periferii, de exemplu
Catalunia, în Spania, dar și alte
zone, în Cehia, Polonia, chiar în
România, se relevă bogate și dinamice. Ce să mai vorbim de sudul
Italiei – țară semnatară a Tratatului
de la Roma, în 1957, cu „insule
mari” de mizerie cruntă și care iată,
în aproape șase decenii de dezvoltare europeană nu a reușit eliminarea acestor grave discrepanțe. A
fost și este cât se poate de firesc,
așadar, ca „populația europeană”,
beneficiind de legi și reglementări
stimulative (cetățenia europeană,
dreptul de regrupare familială, posibilitatea de a dobândi cetățenia unui
stat membru al UE, Cartea verde
privind gestiunea migrației economice, ș.a.) să migreze intraeuropean
și nu doar, urmărindu-se împlinirea
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celor mai importante așteptări pentru fiecare individ.
3. Căderea regimurilor prosovietice
din Europa de Centru și Est a provocat – folosindu-se înlesnirile Uniunii
Europene, legislația permisivă astfel, vădindu-se speranța pentru o
viață mai bună a cetățenilor din fostele state satelit –, noi valuri migratorii mai ales intra dar și
extraeuropene. Din perspectiva
românească, de asemenea probleme urmează să ne ocupăm pe
mai departe.
Efect al liberei circulații și al crizei
economice, mobilitatea geografică
sensibil amplificată în UE mai ales
după primirea în 2004 și 2007 a
statelor din Europa Centrală și de
Est a accelerat fluxurile migratorii
între Est și Vest cât și emergența
unor noi fluxuri, între Sudul și Nordul
Europei. În acest sens, după cum
relevă statistica europeană și
internațională (vezi Eurostat), Germania a atras și atrage din ce în ce
mai mulți europeni care vin din
România și Polonia. Spania, Italia,
Franța, Canada, Statele Unite
rămânând, la rândul lor, pentru
imigrație, repere de seamă.7 Faptul
se explică prin aceea că economia
germană, de exemplu, potrivit indicilor de sinteză, este prima
economie din zona euro și care, prin
dinamicile și structurile sale este
obligată să facă față unei pronunțate
penurii de mână de lucru mai ales în
Bavaria și Baden-Wurtenberg.8 Pe
termen mai lung însă, ca și Regatul
Unit al Marii Britanii, dar și Italia, Belgia, ș.a., rămâne cu rezolvarea
esențială a unei probleme demografice, cea a îmbătrânirii
populației – proces cu efecte negative în ce privește producțiile și productivitatea, socialul.
Oricum, migrația (emigrația)
europeană, nu doar către Germania, ci și către alte state amintite ale
Uniunii Europene se vădește în
primul rând din România și Polonia.
Potrivit cifrelor, în 2011, peste 307
mii de români și aproape 270 mii
polonezi au emigrat în Uniunea
Europeană, cifre, după unele calcule, de dimensiuni relativ
asemănătoare pentru 2012 și cu
tendințe de repetabilitate în 2013.

Sunt de departe nivelurile cele mai
ridicate comparativ cu chinezii și indienii – 127 mii și 114 mii –, cu bulgarii – 90 mii, etc. Este interesant și
perfect explicabil – solicitări pentru
calificări mai înalte – că în UE au
emigrat în 2011 (avem date pentru
acest an) și 100 mii germani, cei mai
mulți atrași de salarii și perspective
superioare celor din Germania. Dar
proporțiile amintite nu s-au modificat
semnificativ nici în condițiile în care
din Spania, Grecia, Italia și Portugalia (unde au emigrat milioane de
români) au plecat spre state din nordul și centrul UE mai multe sute de
mii de oameni. 9
Șirul statisticilor ar putea continua.
Oricum, el ne relevă din perspectiva
unor argumentații economice
irefutabile care, desigur, trebuie detaliate, că procesul migrativ din state
mai puțin dezvoltate spre țări
avansate, acoperind nevoile
dezvoltării ale țărilor respective, lasă
descoperite alte nevoi, inclusiv
îmbătrânirea de populație și reducerea numărului acesteia, în țările de
unde se emigrează. Tocmai în acest
cadru se vădește, în bună măsură,
ampla responsabilitate a guvernelor
din aceste state, a mediului de afaceri, de a se crea chiar la fața locului
condiții pentru ocuparea forței de
muncă naționale. Să detaliem, însă
ce credem că este bine și ce credem că nu este bine astfel.
1
Dan Popescu, Criza indecentă,
Edit. Continent, Sibiu-București,
2014
2
Dan Popescu. Cataclismele economice care zguduie lumea, Edit.
Continent, Sibiu-București, 2010
3
idem
4
Dan Popescu, Criza indecentă,
loc.cit.
5
Vezi, printre altele, Sandine Brissot, LʹUnion europeenne... un defi
au XXI-eme siècle, Foucher, Paris,
2004, pp.14-15
6
idem
7
Le Figaro, 20.01.2014, „Europe:
lʹimmigration, un outil contre chômage”
8
idem
9
Vezi Eurostat, Statistiques sur la
migration et la population migrante,
Statistics Explained, 2014
- va urma -
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istorie şi actualitate economică

Rosu Galben Albastru Negru

Iluminismul într-o lume globalizată (I)
Dan PoPeScU,
urmare din pagina 1
Deopotrivă, modelele vădesc,
de multe ori, o arie de
cuprindere amplă, ele sunt
geneza din care – cum bine
arăta colegul profesor francez
Serge Fauchereau – izvorăște,
cel mai adesea, moda. Moda
„Coca-Cola” sau cea a unor
filme cu pistolari izvorăsc,
amândouă, dintr-un anume
model. Oricum, este cert că, în
mare – referindu-ne acum la
economie, chestiune însă
valabilă pentru modelele culturale în general –, în destul de
multe modele se merge spre
deschidere, spre cunoaștere
largă, profundă, detaliată, spre
univers, spre „lumină”... Este o
distanță apreciabilă și firească
dintre cei doi cercetători români
– dr. Iosif Anghel și dr. Tiberiu
Schatteles, care, pentru economia românească, în urmă cu
circa 5 decenii, avansau, foarte
meritoriu, teoria modelelor economice și ceea ce cercetătorii
economiști de acum produc în
domeniu. Și este un merit în
acest sens că, în mare, în
România nu au fost preluate
aidoma, otova modele din altă
parte. Încă o precizare: firește
că, de-a lungul mileniilor și secolelor, Asia, America Latină –
vezi India, China, Japonia,
Mexic, Bolivia, maya, aztecii,
ș.a., și chiar Africa, într-o
anumită privință – au reprezentat considerabil în câmpul
cercetării și al practicii, prin
civilizațiile lor, prin activitățile respective. Ne vom referi însă la
modele culturale, economice cu
precădere din unghi european.
Trebuie să spunem că în
economie, de regulă, distingem
diferit, atât școli de gândire
economică cât și modele economice. Pentru Europa, după
școala de gândire economică
din Grecia Antică – mai ales
Platon, Aristotel – și după
școala respectivă din Roma
Antică – Cato cel Bătrân, Cicero, frații Gracchi –, cu accent
pe economie agrară de exemplu – avansând o serie de idei
dintre cele mai valoroase s-a
afirmat strălucitor școala de
gândire economică din Evul
Mediu – cadru în care au iradiat
înțelepciune și povețe Fericitul
Augustin,
Sfântul
Toma
D'Aquino, Erasmus din Rotterdam, Nicolaus Olahus, ș.a.
Aproape în paralel, ereziile au
mers chiar mai departe. Ca pe
urmă să se desfășoare la parametrii din ce în ce mai ridicați,
mai
cuprinzători,
școlile
mercantilistă, fiziocrată – „Laissez faire, laissez passer, le
monde va de lui même” –
școala de gândire economică
clasică, cu englezii Adam
Smith, D. Ricardo, Th.R.
Malthus, dar și francezul Jean
Baptiste Say, primul titular al
unui curs de Economie Politică
la o universitate franceză. Apoi,
au fost încă numeroase școli,
printre care amintim socialiștii
utopici, pe urmă marginaliștii –
cu profesorul vienez Carl
Menger–, revoluționarii – cu
Marx și Engels – școlile istorice

și noile școli istorice, școala
keynesistă – cu marele său
mentor englezul lord John Maynard
Keynes
–,
școala
economiei sociale și solidare –
germanul F.W. Raiffeisen,
francezii Leon Bourgeois,
Charles Gide, ș.a. În sfârșit, dar
departe de a epuiza enumerarea, școala „noilor economiști
liberali”, respectiv libertarianismul, școala de gândire a
dezvoltării durabile și sustenabile, cea care abordează în
general, lumea economică
integrată și globală, etc. S-a
pornit, deci, de la individ – care
a rămas celulă de bază de
cunoaștere, de comportament,
de atitudini – spre Europa, spre
global. Ceea ce mai trebuie
semnalat este și faptul că în actualele condiții ale crizei economico-financiare mondiale –
care, uneori diminuează, fără a
înceta, alteori se amplifică,
amenințând mai puternic – se
vădește
o
anume
recrudescență a naționalismului
economic – în sensul celui
înțeles spre anii 1940 de
românul Ion Veverca – după
cum se vădesc semnale de
„surdină” ridicate acelora care
pun, uneori, interesul comunitar
sau global înaintea celui
național. Ar trebui, totuși, invers. Totodată, nu de puține ori,
diferențele dintre anumite
trăsături ale unor școli se
vădesc relativ mai puțin semnificative. Astfel, dacă Carl
Menger
explică
valoarea
mărfurilor prin utilitatea lor, ele
totuși reprezentând produse de
valoare ale activităților umane,
Karl Marx pune accentul pe valoarea mărfurilor ca produse ale
muncii umane, dar verificată exclusiv prin cererea de piață, respectiv prin realizarea valorilor
de întrebuințare. Și desigur, am
putea continua...
Or, toate aceste școli, într-un fel
sau altul, într-o măsură mai
mică sau mai mare, se
regăsesc prin tezele și ideile lor
în modelele economice, în
modele
de
dezvoltare
economică, respectiv cel anglosaxon, cel vest-european, cel al
economiei sociale de piață, cel
nord-european, cel nipon, cel al
țărilor foste colonii care și-au
dobândit independența de stat
– de cea economică, de regulă,
din păcate nu poate fi vorba –
începând cu mijlocul deceniului
5 al secolului trecut, modelul
economiilor actualmente emergente, cel al țărilor care au trecut
de
la
economia
strict-centralizată la economia
de piață, insuficient însă definită
în trăsăturile ei, etc. Uneori, fără
a ține seama de conținutul ca
atare al unor modele, reflectând
realități concrete, sunt avansate
în acest cadru, în unele
economii, recomandări fierbinți
de a prelua un model sau altul.
Și în România, pe la începutul
anilor 1990, s-au făcut astfel de
trimiteri, respectiv să preluăm
modelul suedez. Eronat. Nu se
ținea seama de diferențe, de
ceea ce au adus nou Jean
Bernadotte și urmașii săi în
acest model. Nu s-a ținut
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Dorinda Outram, Rochester
University,
New
York,
„Panorama Iluminismului”, Edit.

imaginarul Greciei și Romei imperiale conferă tradiții iluminismului. Iar examinarea istorică și

ALL, 2008, București; vezi,
deasemenea, Dan Popescu,
Amenințări pentru secolul XXI,
capit. Economie și cultură, Edit.
Continent,
Sibiu-București,
2014). Iluminismul a fost (și
este) epoca raționalismului,
epoca toleranței, „o eră a
curiozității neîngrădite care
avea ca obiect universul fizic și
natura minții umane, respingerea superstițiilor și o încredere sporită în observație și
experiment pentru a ajunge la
adevăr”. A fost, de fapt, epoca
în care s-au pus temeliile lumii
în care trăim. „Iluminismul se
vădește asemenea unui ocean
în care un adevărat sistem de
vânturi și maree se mișcă în
direcții diferite”. Iluminiștii, J.J.
Rousseau,
enciclopediștii,
Lock, Kant, Herder, ș.a., chiar
dacă și-au asumat cu greutate
faptul că în epoca lor era încă
acceptată sclavia, ei au promovat mărinimia și au construit o
bună conviețuire între religie și
rațiune.
Și încă. Iluminismul este
legat de globalitate. Dar și de o
globalizare generată după
epoca Imperiului Roman (o
primă și esențială etapă a
globalizării), de marile descoperiri
geografice
și,
neapărat, de zorii Revoluțiilor
industriale. Temele intelectuale
clasice preluate din filozofia,
printre altele, economică și

deopotrivă a prezentului și
privirea spre viitor, disiparea iluminismului la nivelul oamenilor,
îi conferă acestuia nu doar
legimitate, ci și o perspectivă cu
totul remarcabilă. Uneori s-a
afirmat că Newton l-a exclus pe
Dumnezeu din univers. Eu consider, mai degrabă, că a coabitat și a colaborat astfel. Mai
departe, marele raționalist
cartezian Descartes anunța desprinderea de scolastică, clarificând
răspunsuri
drept
adevăruri demonstrate. Ca urmare, filozofia lui Descartes nu
apare ca un sistem rigid, ci ca
un sistem bazat pe o experiență
personală, rămânând la latitudinea
cititorului
dacă-l
acceptă sau nu. Descartes a recomandat adepților săi o atitudine de permanentă îndoială,
de critică, de optimism dar și de
scepticism în raport cu lumea,
în raport cu ei înșiși, cu propriile
lor opinii, păreri, construcții filozofice sau practice. Dintr-o astfel de perspectivă, Descartes a
susținut că adevărul matematic,
singura formă de adevăr
rămasă după respingerea
dovezilor furnizate de trup,
rezidă în sine însuși. Că nu
prea există natură umană, ci
numai
gândire,
rațiune,
raționalitate. Iată doar câteva
punți de legătură deosebite cu
economia.

o modă
sau un
model?

seama de faptul că suedezii au
construit, industrie, infrastructuri, comerț, agricultură, în
vreme ce noi „ne-am străduit”
să distrugem. Și încă. Cum
spuneam, de multe ori, în
economie, spre deosebire de
cultură, modelele propuse sunt
consistent mai tehnice, dobândesc, deopotrivă, un rol de instrument
de
evaluare,
investigație, de concluzionare,
etc., ceea ce le reduce relativ
din însemnătate, audiență,
comparativ cu modelele culturale considerate de o amplitudine mai mare. De asemenea,
uneori, ca o consecință a
influențelor celor puternici
dinafară sau dinăuntru, a unor
interese punctuale, ca o
consecință
a
corupției,
endemică în anumite limite,
modelele economice pot concretiza eronat, fiind necesar ca
astfel de chestiuni să fie examinate foarte atent. Dar să
revenim.
Problema pe care o ridic
acum este aceasta: există pentru aceste modele, există pentru
școlile
de
gândire
economică care le-au nutrit, un
izvor general de alimentare? Și
dacă da, care este acela și de
ce? Răspunsul pe care îl ofer
este pozitiv. În plan european,
dar cu reverberații în întreaga
lume constituită, deseori, din
Europe mai mici – neîndoielnic,
vezi Statele Unite, statele din
America Latină, etc. – acest
izvor poate fi considerat
Renașterea, abordată ca un
proces larg, reflectând anumite
trăsături ale spiritului uman
vădite încă din antichitate. Să
ne gândim la „Capitalismul
antic” cu splendide edificii, dar
și, apoi, la Veneția și Florența
și mai ales la ceea ce, nu la
mult timp, a urmat Renașterii –
Iluminismul. Cu alte cuvinte, elemente însemnate ale unei culturi
europene
comune,
strălucind prin conținutul lor valoros. Să explicăm, concentrându-ne cu precădere pe
Iluminism.
Iluminismul este, îndeobște
recunoscut, termenul folosit
pentru a denumi o perioadă
istorică captivantă, situată între
sfârșitul secolului XVII și
Revoluția franceză (vezi și prof.

continuare în pagina 6
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un teoretician francez profund interesat de problemele lumii reale

Rosu Galben Albastru Negru

Conf. Univ. Dr.
Silvia mărGinean, ULBS
urmare din pagina 1
Unul dintre economiștii importanți
ai vremurilor noastre, Tirole a
influențat deopotrivă teoria și practica economică, aplicarea teoriei
jocurilor și teoria informației în
economia industrială și reglementarea concurenței. Interesele
sale de cercetare includ de
asemenea finanțele, macroeconomia, economia și finanțele
internaționale, sau economia și
psihologia.
Cercetător prolific și cu interese în
domenii variate ale economiei,
Jean Tirole a primit felicitări de la
un număr mare de cercetători și
practicieni. Impactul cercetărilor
sale asupra teoriei și politicii
concurenței a fost semnificativ,
printre cei care au luat poziții oficiale aflându-se atât fostul economist șef al diviziei antimonopol al
Departamentului de Justiție al
Statelor Unite în anii 1980, cât și
Joaquin Almunia, comisar european
pentru
concurență.
Contribuțiile teoretice aduse de
Jean Tirole au stat la baza
reglementărilor UE în domeniul
politicii concurenței, în situații precum comisioanele pentru carduri
bancare sau politicile de preț ale
companiilor
din
domeniul
tehnologiilor avansate. Almunia,
cel care a făcut presiuni pentru a
se realiza investigații cu privire la
puterea de piață a Google și cu
privire la politicile de preț ale
băncilor a declarat „îi datoram atât
de multe lui Tirole”. Mulți
economiști au afirmat că premiul
de anul acesta nu este controversat. Majoritatea credeau că J. Tirole îl va obține, la un moment dat.
Mark Amstrong, profesor la Oxford
surprinde esențialul - un teoretician profund interesat de problemele lumii reale.
Paul Kempler, Oxford: a fost o
figură dominantă în organizarea
industrială. El ne-a învățat cum să
înțelegem industriile reglementate,
în care nu există o rețetă universal
valabilă.

Tirole este cunoscut pentru colaborarea sa cu Jean Jaques Laffont,
care a murit cu 10 ani în urmă.
După ce a aflat despre câștigarea
premiului, Tirole a vorbit despre
Laffont ca fiind „mentor și prieten
drag” care ar fi meritat să-i stea
acum alături la câștigarea premiului pentru analiza concurenței și a
reglementării acesteia.
Alegerea d-lui Tirole, profesor la
Toulouse School of Economics,
este în opinia multora legată de
criza din 2008 care a arătat cât de
importantă
este
lipsa
reglementărilor adecvate în domeniul bancar și financiar, și a crescut
atenția, cu precădere în Europa,
față de puterea de piață a unor
companii.
Este pentru a doua oară consecutiv în 2014 când comitetul de acordare a premiului alege un
economist a cărui muncă presupune în esență că piețele sunt
ineficiente, constituind o provocare
față
de
opinia
generală
reprezentată prin Școala de la
Chicago, adeptă a principiului
autoreglării și nonintervenției.
Așadar, cine este laureatul premiului Nobel în economie de anul
acesta? Jean Tirole este profesor
la Universitatea de Economie din
Toulouse (Toulouse University of
Economics), președintele comitetului executiv al Institutului de Studii
Avansate din Toulouse (Institute
for Advanced Studies in Toulouse
– IAST). Este visiting professor la
Massachussetts Institute of Technology (MIT) la Departamentul de
Economie, în care a activat ca profesor vreme de 8 ani, înainte de a
se muta în Toulouse, în 1992.
Tirole a susținut peste 70 de
conferințe și a publicat peste 200
de articole în economie și finanțe,
fiind autorul a 11 cărți. În 2013, The
Review of Economic Studies a selectat articolul lui Tirole (și Roland
Bernabou) – „Intrinsic and Extrinsic Motivation” ( Motivația
intrinsecă și extrinsecă) drept unul
dintre cele 11 cele mai influente articole din istoria de 80 de ani a revistei. În același an, a primit
premiul Stephen A. Ross în dome-

niul
Economiei
Financiare,
împreună cu colegul său Bengt
Holstrom pentru articolul „Private
and Public Supply of Liquidity”
(Oferta privată și publică de
lichidități) publicat în Journal of Political Economy. Recunoașterea
colegilor de breaslă poate fi
exemplificată cu numeroase alte
premii și distincții - Doctor Honoris
Causa a 8 universități, premiul European Economic Association în
2001, etc.
Născut în 9 august 1953 în Franța,
Jean Tirole a obținut titlul de doctor
în economie în anul 1981 la Massachussetts Institute of Technology
cu teza ”Essays in Economic Theory” (Eseuri în Teoria Economică).
Cu 3 ani înainte de aceasta,
obținuse titlul de doctor în
matematică la Paris IX –
Dauphine. Pregătirea universitară
inițială nu a fost însă nici de
matematician, nici de economist,
ci de inginer, titlu obținut în urma
absolvirii în 1976 a Ecole Polytechnique și în 1978 a Școlii
Naționale de Poduri și Șosele
(Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees). Tot în 1976 obținea și
o diplomă de studii aprofundate în
matematică la Paris IX – Dauphine
unde după 2 ani își susținea și
primul doctorat – în matematică.
Deși evoluția lui academică este
legată în esență de 2 universități –
MIT și Universitatea de Economie
din Toulouse, a predat în calitate
de profesor invitat la Harvard,
Standford, Princeton, etc.
Care sunt principalele lui
contribuții?
Economistul francez Jean Tirole șia petrecut ani lungi disecând numeroase industrii în care
concurența nu îndeplinește
condițiile teoretice care ar asigura
prețuri mici pentru bunuri de calitate ridicată. Monopolurile și oligopolurile sunt structuri prezente în
mod frecvent în economiile de
piață contemporane. Ele au puterea de a-și ține prețurile artificial
mari, și adesea le lipsește
motivația pentru a inova sau pentru a îmbunătăți calitatea.
Economiștii au recunoscut de

Toulouse

multă vreme că reglementarea
guvernamentală pe asemenea
piețe poate produce rezultate mai
bune pentru societate. Jean Tirole
este unul dintre pionierii aplicării
matematicii, inclusiv a teoriei
jocurilor, în domeniul concurenței
și al piețelor imperfecte, și a utilizat
aceste instrumente pentru a
demonstra și explica mecanisme
și reguli de funcționare. Opera sa
este în cea mai mare parte
teoretică dar a fost folosită cu
ușurință în practică. J. Tirole a ajutat guvernele să îmbunătățească
serviciile de televiziune prin cablu,
să restricționeze comisioanele
pentru carduri și să limiteze
monopolurile
nefavorabile.
Contribuțiile lui au arătat ce tip de
reglementare ar trebui să avem
astfel încât firmele mari să
acționeze în favoarea societății.
Opera sa, scrisă începând cu anii
1980, a fost în parte un răspuns la
nevoia de noi reguli din moment ce
guvernele din Europa au renunțat
la monopolurile de stat, încercând
să încurajeze investițiile și
inovațiile, în timp ce preveneau
profiturile excepționale.
Jean Tirole nu a oferit un nou set
complet de reguli sau o nouă
teorie. Mai degrabă putem spune
că el a aplicat un set de principii
generale condițiilor specifice din
fiecare industrie, cu scopul de a
sugera politicile adecvate, adesea
reflectând o balanță nuanțată a
costurilor și beneficiilor.
Joshua Gans, un economist de la
Universitatea din Toronto, l-a comparat pe Tirole cu Louis Pasteur ca
fiind unul dintre rarele exemple de
laureați a căror muncă a reprezentat în același timp progresul
înțelegerii teoretice și au afectat direct viața de zi cu zi. J. Gans a
subliniat cu precădere munca lui
Jean Tirole în dereglementarea
rețelelor de telecomunicații. Un exemplu în acest sens: locuințele
sunt în general conectate la rețele
printr-o singură linie, aflată în proprietatea unei singure companii.
Guvernele, în încercarea de a
stimula concurența pot obliga
compania să vândă dreptul de
acces concurenților săi. Dar prețul
este crucial. Dacă e prea mare,
consumatorii vor avea parte de
puțină concurență. Prea mic, compania însăși nu va putea obține
profit din serviciile pe care le oferă
consumatorilor. În concluzie, o
firmă poate vinde atât fier, cât și
bunuri făcute din fier, dar rămâne
întrebarea cât să ceară pe fier.
Contribuția lui Tirole se referă la
două aspecte: pe de o parte a
demonstrat că nu întotdeauna integrarea verticală are efecte negative asupra concurenței dintr-un
sector de activitate (concluzia
aceasta a fost ulterior utilizată de
autoritățile de concurență din SUA,
ce au permis fuziuni și achiziții în
baza ei); pe de altă parte elementul fundamental este prețul ca instrument de luptă concurențială, și
în acest domeniu Tirole a dezvoltat
împreună cu Jean Jaques Laffont
un model de stabilire a prețurilor pe
piețele de monopol și oligopol,

model ce stă la baza legislației
curente din Europa, Noua
Zeelandă, Australia, și alte țări.
În domeniul piețelor financiare
internaționale, Jean Tirole a fost cu
mult înaintea altor economiști în
favoarea creșterii reglementării,
contribuind cu lucrările sale timpurii
la ideea de a asigura accesul facil
la fonduri a instituțiilor financiare în
timpul crizelor. Într-un interviu înregistrat luni, imediat după
anunțarea premiului, Tirole a
aplaudat eforturile recente de a impune reglementări cu privire la
lichiditățile companiilor financiare,
dar a avertizat că „băncile sunt extrem de greu de reglementat”. El a
afirmat că cei ce reglemnetează
trebuie să acorde atenție
legăturilor între companiile financiare reglementate, precum
băncile, și companiile financiare
nereglementate. Acesta este un
aspect pe care l-am uitat sau l-am
neglijat înainte de criză.
Comitetul de decernare a Premiului Nobel l-a numit pe Tirole unul
dintre cei mai influenți economiști
ai vremurilor noastre. Încă din
anunț s-a spus că J. Tirole este un
economist francez care a încercat
încă din anii 1980 să găsească
modalități de a reduce dominația
marilor companii. Comitetul a ales
o ramură a economiei care a devenit tot mai importantă datorită
faptului că guvernele au privatizat
foste companii publice aflate în
situații de monopol precum apa,
electricitatea și telecomunicațiile iar
contribuțiile lui Tirole au fost adoptate
de
autoritățile
care
reglementează concurența din
lumea întreagă.
Juriul a afirmat că „Tirole și-a adus
contribuțiile teoretice în numeroase arii, dar majoritatea se
încadrează în categoria celor care
au clarificat cum să înțelegem și să
reglementăm industriile dominate
de câteva firme puternice”. A subliniat de asemenea, că Tirole a
arătat influențele profunde și
esențiale între diferitele sectoare,
precum
companiile
de
telecomunicații și bănci. El a arătat
că impunerea unor plafoane de
prețuri pot reduce influența
monopolurilor în anumite sectoare,
dar în altele nu, sublinia juriul,
arătând că Tirole a utilizat teoria
jocurilor și a contractelor în dezvoltarea analizei concurenței.
În discursul său de anunțare a
câștigătorului, Staffan Normark,
secretarul permanent al Academiei
Regale de Științe a Suediei a spus:
„premiul de anul acesta în domeniul științelor economice este despre
îmblânzirea
firmelor
puternice”.
Rezultatele lui Jean Tirole se
referă la scris prolific, gândire
creativă, ce acoperă numeroase
domenii și adăugând nuanțe importante în multe arii. Putem concluziona cu afirmația lui Tirole care
a spus că este mândru de primirea
premiului dar a adăugat că e vorba
aici și de a fi la momentul potrivit,
alături de persoanele potrivite, la
locul potrivit.
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Iluminismul într-o lume globalizată (I)
urmare din pagina 4
Arhetipurile iluminismului converg, practic, toate, într-o
asemenea direcție. Nu atât
sfinții și cavalerii medievali, nu
atât personaje fie ele cât de puternice, ci mai ales promovarea
modelelor destinate emulației,
promovarea unor potențiale
soluții pentru a ieși din situații dificile. Pe urmă, politicianul, în
viziune iluministă alcătuind
împreună cu omul de știință și
gânditorul o singură ființă (cât
de departe este însă această
viziune iluministă de politicienii
ignoranți și corupți din zilele
noastre). Pe urmă femeia
savantă, cititorul în ideea lecturii
ca modalitate de trăire a unei
vieți luminate, filozoful, desigur,
filantropul, deloc în ultimul rând.
Dar și monahul liberal, birocratul, tehnicianul, inventatorul,
simplitatea,
introspecția
dătătoare de speranțe dar și
critică, mai ales critică, în sfârșit
toleranța și încă multe altele.
Într-o astfel de lumină putem
spune că iluminismul a fost dintotdeauna prezent în multe din
ceea ce a avut și are bun
omenirea în ea. Putem spune,
deasemenea, că iluminismul nu
are un sfârșit, fiind o filozofie
deschisă,
promotoare,
generoasă, promovând atitudini
pe potrivă. Nu întâmplător, enciclopedismul,
universalismul
constituie trăsături ale iluminismului.
Este, dar, firesc ca școli de
gândire economică și, în speță,
modele de dezvoltare și
creștere economică mai ales din
unghiul finalităților lor, să se
revendice de la iluminism.
Mercantiliștii au fost oameni,
cercetători cu multă carte. Așa
și-au dat seama de piață, intuind unele procese – chiar
dacă considerabil incomplet –
de creare a bogăției. Fiziocrații
au fost filozofi, medici, Modelul
reproducției al doctorului Fr.
Quesnay este semnificativ astfel, Adam Smith a fost întâi profesor universitar de literatură și
morală engleză și pe urmă a

studiat temeinic economia, J.B.
Say a dovedit un amplu orizont
cultural. Carl Menger încerca să
înțeleagă lumea, să obțină
rezultate economice mai bune.
Românul mare economist Mihai
Manoilescu, cel care eminamente a răsturnat teoria
comerțului internațional și a raporturilor protecționism – liberalism, a fost inginer și apoi
autodidact în economie, autodidact cum de altfel a fost, mult
înaintea sa, și P.J. Proudhome.
Iată, dar, argumente deloc
neînsemnate care susțin iluminismul ca albie de formare a
școlilor și modelelor economice.
Reverberații care au rezistat și
rezistă în timp tocmai prin
consistența
lor
științifică,
umană. Mai sunt însă elemente
ce trebuie adăugate astfel.
Mai mulți alți factori sunt în
măsură să completeze și să
confere realism unui astfel de
tablou al genezei, al legăturilor
dintre iluminism – fără să ocolim
deloc reprezentarea sa în planul
economic ca atare – și școlile,
modelele
de
gândire
economică. Pe de o parte,
gândirea economică de pe alte
continente, pe măsură ce lumea
a devenit „mai mică”, Europa sa extins pe Terra și deopotrivă sa nutrit, într-un fel sau altul, și de
la alții, s-a dezvoltat sensibil.
Deci, gândirea respectivă de pe
alte continente o putem regăsi,
mai pronunțat sau mai palid, în
gândirea economică europeană
și, adeseori, și invers. Este
vorba, opiniez, de principii, de
descoperiri în știință și efectele
în plan ideatic și în practică ale
acestor descoperiri în condițiile
în care nu erau cunoscute în
Europa. Este vorba de o
anumită solidaritate de colectivitate, de o anume înțelegere a
aberației castelor. Este vorba și
de modestie, de umilință, acestea câștigând teren în raport cu
infatuarea seniorială sau de un
alt tip. Este vorba de
reverberațiile unor alte religii,
credințe decât cele catolice,
ortodoxe,
protestante
și
înțelegerea și a altor filozofii și

principii economice. Este vorba
de o mai bună comunicare.
Sunt multe de spus...
Este drept că, în condițiile în
care continente, teritorii, state,
formațiuni, popoare, indivizi,
colectivități cu care vechea
strălucitoarea,
structurata,
somptuoasa
civilizație
europeană s-a interferat, deseori puternic, mai multe precepte
europene devenind izbânditoare, la fel noile noțiuni capitaliste deși vizibile încă din
antichitate – precum piață,
buget, cheltuieli, profit, management, investiții, recuperarea lor,
ș.a. – acestea au vădit și
vădesc în decursul a 1- 2 secole
energii însemnate. Energii mai
puțin consumate, mai puțin erodate, mai puțin „obosite”. Un
asemenea
dinamism,
prospețime actualmente le
plasează, deseori și deloc pentru timpuri nereprezentative, pe
locuri de frunte în economia
mondială, în cea globală, aflate
acestea din urmă pe drumul
unei noi revoluții industriale
caracterizată, la bază, de
excelența
informaticii.
Ne
gândim,
alăturându-i-se
Japoniei cu astfel de state de
serviciu ceva mai vechi, la
China, la India, la Brazilia,
Mexic, Argentina, la statele
emergente din Asia de Sud-Est,
la Rusia chiar, etc. Exemplul
economiei Chinei care zilele trecute, după cum anunțau statisticile internaționale și marile
agenții de presă, a depășit
Statele Unite în postura de
primă forță economică a lumii,
este elocvent. Desigur, rămân
tehnicile
de
vârf,
de
străpungere, unde Statele
Unite, Europa au poziții greu de
clintit, dar și în acest sens se
produc și, se pare, că se va produce mutații în sensul celor
arătate. Potențialul financiar
poate rezolva astfel de probleme.
Faptul că universitățile americane, au performanțe bazate în
bună măsură pe importul de
inteligență mai ales din țările
menționate, după Europa sau

înaintea ei, spune mult. De exemplu, numeroși șefi de catedră
de informatică, din instituțiile de
învățământ amintite, provin din
China, India, din Japonia, se
lucrează pe bază de contracte
ferme cu Indonezia, cu Singapore, cu Shanghai sau Beijing,
etc. Desigur că avem de-a-face
astfel cu o expresie meritorie,
însemnată a globalizării cu stimularea, și pe această cale, a
inteligenței și performanțelor din
SUA și țări europene dezvoltate.
Dar, deopotrivă, avem de-a-face
și cu un detaliu, deloc neînsemnat, al zdruncinării unui anumit
monopol deținut până nu cu
multă vreme în urmă, din punct
de vedere național, de Statele
Unite, de câteva state europene
precum Germania, Franța, Regatul Unit, Olanda, Belgia, ș.a.
Iar examinările în acest parametru, prospecțiile legate de o
anumită forță financiară în declin în unele din ultimele țări
semnalate comparativ cu alte
țări din Asia și America Latină ar
putea continua, sprijinind, în
bună măsură, iminența și a unor
alte mutații de tipul celor arătate.
Oricum, se vădesc desuete
unele modele europene sau
americane de a diminua realmente sărăcia în lume prin
diminuarea
expiativă
a
numărului celor săraci, acțiuni
de tip malthusian.„Când vor
muri săracii, vom scăpa de
sărăcie”... Sărăcia în lume poate
fi diminuată esențial, cu
precădere,
prin
crearea
condițiilor și prin efortul lor propriu, ca săracii să muncească și
să câștige mai mult, să fie utili,
să-și părăsească un astfel de
statut damnat. Cât de multă
dreptate avea marele lʹAbbé
Pierre. Și tot oricum, ca o
problemă care trebuie rezolvată,
reiterându-l pe marele demograf
francez de acum câteva decenii,
Alfred Sauy, este tot mai dificil
dialogul, este tot mai greu de
comunicat, unei populații de
regulă, tinere, de pe alte continente, având alte cutume, modele, filozofii, deprinderi, principii,
cu populația relativ tot mai
îmbătrânită din Marea Europă și
din „produsul” ei începând de
acum câteva veacuri (din 1493)
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care este SUA.
Ce ne rezervă astfel viitorul? Se
pare că nici forța, de o parte,
sau sălbăticia uneori de cealaltă
parte, nu reușesc să rezolve
probleme de acest tip sau de
altul, vădindu-se mereu aspecte
care realmente înspăimântă. Să
ne referim la propagarea bolilor,
de exemplu chiar Ebola, într-o
lume globală, intens circulată,
propagare care, de fapt, nu
cunoaște granițe? Să ne
gândim la cât costă eforturile de
izolare și la câtă vreme ele pot
fi susținute ca atare? Să ne
gândim
la
posibilitățile
repetabilității fenomenului? Să
ne gândim la “Statul Islamic”?
Cred că și în acest sens, precum în multe altele, iluminismul,
cu trăsăturile sale amintite,
poate „lumina”, prevenind
nenorociri și catastrofe, iluminism care, de altfel, se integrează
în modelul dezvoltării durabile și
sustenabile.
O speță în acest cadru și care
crează probleme este ceea ce
se numește „Lumea rusă”. Să
vedem.
Prof. Univ. Dr.
Ioan baier

urmare din pagina 1
Pierdem o mare valoare
sibiană, națională, o
evidentă valoare
europeană amplu
recunoscută. Pierdem un
mare chirurg al ortopediei,
un creator de Școală în
domeniu. Pierdem un excelent director medical,
atât de aproape de profesie și nevoile ei, al unui spital care a crescut an de an
și cu aportul fundamental
al Domniei Sale. Pierdem
un medic care se apleca
cu nobilă dăruire asupra
bolnavilor alinându-le
suferințe, identificându-se
cu ei. Profesorul Ioan
Baier exprima astfel
strălucit înalta profesie și
îndatorire de medic. Nu întotdeauna – uneori
stimulați de legi strâmbe,
de fapte mărunte – , știm
să prețuim pe creatorii de
școală, de facultate, de
universitate, pe marii oameni pe care îi avem.
Suntem uneori indiferenți,
chiar nerecunoscători.
Când ne dumirim, este, de
multe ori, prea târziu. Și
este dureros aceasta...
...Oricum, iubite domnule
doctor și profesor, liniște
mai multă în eternitatea ce
ni te-a răpit atât de tragic.
Întregii familii atât de încercate și nouă tuturor, sincere condoleanțe.
D.P.

reflecţii
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REAlItăŢI „ IN glISSANDo”
Conf. Univ. Dr.
Cornel jUcan , ULBS
urmare din pagina 1
încât să i se permită a lua variate forme de relief mirifice şi
condiţii ideale pentru viaţă .
P e r c e p t e l e
biblice(Biblia,GBV,1989,1990,
p.1-58) arată cum s-au creat
cerurile, apele şi munţii,
gheţurile şi pădurile. Apoi după
chipul şi asemănarea Sa, din lut
moale, l-a făcut pe OM, iar din
coasta lui a zămislit femeia.
Adam şi Eva au fost hărăziţi să
se împreune şi să se
înmulţească pentru a popula
pământul...
Sunt convins că la început a
intenţionat ca toţi oamenii să
trăiască laolaltă în pace şi bună
înţelegere, în prietenie şi iubire... Împărţindu-şi bucuriile şi
grijile, înfruntând natura şi
necazurile cu talentul şi puterea
comunităţii.
Forţele răului însă nu au stat cu
mâinile în sân ci au lucrat cu
sârg
contra
Voinţei
dumnezeieşti.
În lungul şir al veacurilor au
reuşit să-i deosebească şi să-i
învrăjbească pe oameni. Şi în
timp ce unii au rămas în voinţa
Divină continuând perpetuarea
frumuseţii şi înţelepciunii, alţii şiau schimbat atât înfăţişarea
trupească cât şi, mai ales,
făptura sufletească alunecând
în urât, arţag, grotesc şi fariseism.
Precum oamenii şi pământul şia modificat înfăţişarea diversificându-şi formele. Munţii s-au
mutat în locul apelor, deşerturile
au
luat
locul
câmpiilor
mănoase, pădurile şi florile
transformându-se în spini şi
volbură.
La toate aceste schimbări o
uriaşă contribuţie şi-a adus-o
mintea neobosită a omenirii.
Cumulat sau la nivelul fiecărui
individ, prin acţiuni necugetate
sau, mai grav, rău intenţionate,
multe locuri şi întregi regiuni ale
globului au fost secătuite de
bogăţiile naturale (minerale,
vegetale, etc.) şi de resursele
dătătoare şi întreţinătoare a
vieţii.
Pentru majoritatea oamenilor,
existenţa
universală
se
comprimă la o dimensiune micronic
omenească,
pământeană, sută la sută,
efemeră şi trecătoare, îngustă
şi absolutistă.
Eu şi numai eu trebuie să
trăiesc şi să depăşesc cât mai
multe dintre obstacolele ivite în
drumul vieţii...Să supravieţuiesc
pentru mine şi pentru cei care
depind de mine direct sau indirect.
Din cele de mai sus rezultă
ideea că singura problemă a individului este aceea de a-şi rezolva
propriile
dificultăţi,
necazuri,
neajunsuri
şi
nemulţumiri! Nu cataclismele
lumii... Nu deficienţele sistemului economico-social... Nu
încălzirea globală sau amartizarea şi popularea planetei
Marte.
Mă consider un participant activ
al transformărilor şi schimbărilor

lumii şi vieţii sfârşitului de veac
XX şi al începutului mileniului
trei şi mă alătur celor care
susţin că am intrat în „ultimul
ceas al omenirii”.
Acum,” în a douăzeci şi cincea
oră”, suntem obligaţi să
regândim şi să ne revizum pe
de-a întregul modul de-a trăi şi
muncii.
Dacă
vrem
să
respectăm postulatul potrivit
căruia „planeta pământ nu este
o moştenire primită de la părinţi
ci doar un teritoriu luat cu împrumut de la copiii noştrii”.
Trebuie cu toţii să ne punem
minţile să gândească la „teritoriul vital” ca fiind neinfinit în
spaţiu şi timp, dar mai ales la
faptul că resursele naturale
convenţionale se apropie de
epuizare.
Dacă nu vom proceda astfel,
urmaşii urmaşilor noştrii nu-şi
vor mai putea fericii ochii cu minunatele privelişti ale „planetei
albastre”...
La Trei VÂnTUri
„Nu zice niciodată nu se poate,
ci începe cu să vedem”
nicolae iorga
Tălmaciul, localitate săsească
a cărei primă atestare
documentară apare în anul
1318, a fost, după cel de al
doilea război mondial, un important centru industrial.
Potențialul economic al
localității atrăgea ca un magnet oameni din Moldova și
Oltenia, care întemeindu-și
gospodării au rămas permanent aici. Urmare a fenomenului emigrării numărul sașilor a
scăzut în permanenţă și, astfel, dintr-o localitate majoritar
germană a devenit, aproape
totalitar românească.
„Pe aici au trecut romanii în
timpul războaielor daco-romane. Multe incursiuni
otomane spre Transilvania sau derulat pe aceeași rută.
Lânga Tălmaciu s-au regrupat
trupele lui Mihai Viteazul, în
1599, înaintea Bătăliei de la
Șelimbăr. În 1848, lângă
Tălmaciu, au avut loc lupte
între trupele țariste și armata
generalului Bem, pentru controlul defileului, iar în 1916 teritoriul localității a fost teatrul
operațiunilor militare ale Armatei Române în Bătălia Sibiului”. (Maria Spătaru, Tribuna,
2011)
Fabrica Romanofir din Talmaciu activa încă din anul
1923, când producea
postavuri. În 1926 a fost
cumparată de un investitor
german fiind transformată întro fabrică de aţă. Aceasta a
fost cumpărată în anul 1935
de un englez, mai precis
scoţian (Baldowin) care a
transformat-o în lider national,
pe acest segment. S-a
menţinut în top până în anul
1948, când a fost naţionalizată
şi a primit numele de Firul
Roşu. A cotinuat să fie portdrapelul industriei uşoare de
profil din România până în
anul 2000 când societatea s-a
privatizat. Situaţia şi starea în
care se află astăzi este
identică cu cea a întregii

economii postdecembriste...
În Tălmaciu se întâlnesc şi trei dintre cele mai
puternice vânturi care bat în
podişul transilvănean. Ele
„mătură” teritoriul cuprins între
rîurile Olt, Cibin şi Rîul Sadului.
Locul de întâlnire al celor trei
vântoase era marcat şi însemnat, în vremea copilăriei mele,
printr-o cârciumă, care se şi
numea „LA TREI VÂNTURI”!
Era construită din lemn, cu o
terasă suspendată desupra
unuia dintre cele două braţe
ale Rîului Sadu. Pe lîngă ea
trecea, din două în două ore,
câte o garnitură a „trenuleţului
cu ecartament îngust” plină de
buşteni nedecojiţi. Mocăniţa !
Trunchiurile imperiale erau
tăiate din pădurile Fertrinelli de
la Sadu, Sădurel şi Gâtul
Berbecului şi intrau în fabrica
de cherestea din apropiere.
Cele 8-10 vagonete erau
„trase” de locomotive
sforăitoare şi din cale-afară de
nervoase. Ele salutau cu trei
şuierături (două scurte şi una
prelungă) muşteriii ce umpleau
„crâşma” cu fum, vociferări şi
cântece de pahar şi inimă
albastră.
Iar acordurile deşuchiate, când
vesele, când mai duioase, dar
veşnic pline de speranţe ale
armonicii unui veteran de
război cu un picior de lemn, cu
numele CIOCEA şi ale viorii
camaradului său PURICĂ,
căruia numai ochiul drept îi era
valid (stângul fiind înlocuit cu
unul din sticlă) îi acompaniau
pe comeseni.
Aceşti menestreli de ocazie
distrau şi împlineau dorinţele
muzicale ale celor care ieşeau
din turele de muncă de la fabrica de aţă „FIRUL ROŞU” şi
ale celor de la gaterele intreprinderii „ FORESTA”.
Într-un scurt popas la birt, pentru o „mătrăgună-mică”, ei
făceau politică proletară şi
puneau „ţara la cale”. Cu
această ocazie mai aflau ce a
făcut Gheorghe Gheorghiu Dej
„cel care-a băgat spaima-n
burgheji” .
Îşi cântau mulţumirea şi
speranţa că Cel de Sus îl va
duce „mai repede” în Rai pe
Petru Groza (Primul-ministru),
care le-a dat ţăranilor „căruţe
şi cai”. Şi nu de puţine ori, cei
doi lăutari încercau, desigur în
glumă, să-i tachineze cu versurile unui alt cântec foarte
popular al vremii, intitulat „ce
ne facem măi ţigane dacă vin
americanii”, „că ne scoate din
service şi dau iama prin gagice”...
Şi atunci când mărinimia
clienţilor în recompensarea
prestaţiei „artiştilor” se situa
sub pretenţiile bahice,
suprasaturate deja, aceştia
plusau cota de distracţie prin
scoaterea la vânzare a
bunurilor proprii.
Se puneau la mezat fel şi fel
de obiecte, iar cele mai valoroase, adică piciorul de lemn
a lui Ciocea şi ochiul de sticlă
a lui Purică, îi făceau pe toţi
din jur să se amuze copios,
ajungându-se de multe ori

azi comuna Boiţa.
până în vecinătatea delirului.
Ieşit din gura trecătorii, visLăsând gluma deoparte, nu
colea şi aduna zăpada în
pot să nu fac următoarea
troiene ce nu de puţine ori
remarcă legată de eficienţa
depăşau în înălţime gardurile
transporului materiei prime,
împrejmuiau
casele
lemnul, de la sursă, respectiv
vederecedin
ciudad de
mexico
tălmăcenilor. Unele îşi păstrau
sectoarele de exploatare din
vârful munţior, până la locul de verticalitatea, dar cele mai
slabe (în majoritate), încă de la
prelucrare, Tălmaciu.
primele „adieri”, erau culcate la
Mai exact, vreau să subliniez
pământ.
că locomotivele, la vremea
aceea, nu aveau decât rolul de În sfârşit, cel de-al treilea vânt,
care era cel mai aşteptat şi
a conduce şi manevra
iubit de localnici, era Vântul
vagonetele încărcate pe liniile
Mare, sau „Mâncătorul de
de producţie şi depozitare. De
zăpadă”. Venea de la est, dinasemenea reglau viteza garnispre vârful Suru, odată cu
turilor, pline de buşteni, ce
coborau din munte la vale, mai primăvara şi în numai 24 de
ore topea toată zăpada.
mult din inerţia aliniamentului
Oricât de gros ar fi fost stratul
pantei căii de rulare.
de omăt şi oricât de îngheţate
Iar „mocăniţele” (mini-locomoşi înalte troienele, dispăreau.
tivele) alimentate cu rumeguş,
Ca în basme, o baghetă
coajă de lemn şi căzături
fermecată prefăcea ţinutul
(deşeuri) rezultate din preluargintiu în teritoriu maroniucrarea trunchiurilor de brad,
verzui vestitor al primăverii ...
fag şi stejar, nu făceau apel la
Să nu creadă cineva că am
căluţii putere ai motoarelor cu
uitat vreunul dintre elementele
aburi. Motoarele se foloseau
de bază ale acestui fenomen
dor pentru a duce vagonetele
meteorologic:
goale la deal spre parchetele
- Durata sau duratele
de exploatare!
Cu vremea, însă, cârciuma s-a fiecăruia dintre aceste
vânturi...
transformat în restaurant, care
la rândul său a fost modernizat Nu vreau să insist pentru că
acest element este arhicunosşi dezvoltat într-un „Complexcut şi a dobândit, peste ani,
comercial (de tip) Universalvaloare de postulat :
Sătesc” şi mocăniţa a dispărut
- La TĂLMACIU vântul bate
cu totul. Ecartamentul, trade două ori într-un an, mai preversele, şinele, semnalele,
cis, din ianuarie până în iunie
boghiurile şi toate celelalte au
şi din iulie până în decembrie!
fost aruncate la „fier vechi”.
Transportul buştenilor s-a făcut
Am prezentat aceste aspecte
în totalitate cu „răcoanţe”,
legate de un fenomen meteadică autovehicule rutiere cu
orogolic mai ales din motive
şa, mărcile „Steagul Roşu”,
economice, energetice.
„Zis”-uri, „Tatra sau Praga”, iar
Deoarece nu există nici o
mai târziu cu „DAC şi
iniţiativă investiţională care să
ROMAN”. Şi cum aceste
valorifice această sursă
maşini aveau motoarele aliinepuizabilă de energie (verde)
mentate cu benzină şi
ecologică nepoluantă.
motorină, costurile de transArhiva meteo aflată în posesia
port au devenit din ce în ce
staţiei meteorologice din incmai mari. Căci preţurile cominta „Cetăţii Maria Tereza”,
bustibililor a crescut mereu.
poate asigura date referitoare
Nu cred că mai trebuie să
la viteza şi puterea vântului în
reamintesc situaţia din zilele
decursul ultimilor 60-70 de ani.
noastre când maşinile sunt
Pe baza acestor elemente şi
„regine” ale transporturilor de
nu numai, se poate uşor realmărfuri şi persoane...
Revenind la vânturi, trebuie să iza un studiu de fezabilitate şi
de impact care să justifice rearăt că primul dintre vântoase
bătea din vest, dinspre Sadu şi alizarea unui adevărat „câmp
de generatoare eoliene de enRâul Sadului, în rafale cu inergie electrică”.
tensitate variabilă. El aducea
Folosind drept „combustibil”
uscăciune şi deprimare ori de
forţa vântului care nu se
câte ori mătura loturile de poopreşte, practic, niciodată (el
rumb şi de cartofi ale
schimbându-şi doar direcţia),
„sădenilor şi tălmăcenilor” de
investiţia s-ar putea amortiza
la apus şi din sud.
Al doilea şi cel mai friguros îşi
într-o perioadă foarte scurtă.
făcea simţită prezenţa dinspre
Cu ce profit şi câte beneficii!...
sud, de la „Caput Stenarum”
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Corespondenţă din Shanghai
lector univ. dr. Dan Alexandru
PoPeScU
„China trebuie să-şi conserve şi
să-şi dezvolte cultura, promovând schimburile dintre
civilizaţii, pentru a face lumea
un loc mai bun”, a declarat, recent, preşedintele Xi. „Cultura
este sufletul unei naţiuni” se
doreşte mesajul său, adresat
celor
câteva
sute
de
participanţi, sosiţi din China şi
de peste hotare, la ceremonia
de deschidere a Conferinţei
internaţionale comemorând cea
de-a 2565-a aniversare a
naşterii lui Confucius. „Dacă o
ţară nu-şi preţuieşte propriile
valori şi propria cultura, dacă
poporul îşi pierde sufletul, indiferent despre ce ţară sau
naţiune vorbim, nu va putea
supravieţui în istorie”. Observatorii mai spun că susţinerea culturii tradiţionale de către noul
leadership de la Beijing a atins
un nivel fără precedent, de la
punerea bazelor noii Chine, în
1949. Iar confucianismul, doctrina mult veneratului gânditor,
rezonează în mod evident cu
societatea chineză de astăzi.
Confucianismul pune accent pe
deschidere şi armonie, iar
preşedintele Xi a reiterat astfel
de idei, asigurând, de fapt,
lumea că ţara sa, aflată într-o
continuă evoluţie, nu caută sa
se extinda sau sa genereze
conflicte, afirmă Zhan Jian, expert al Asociaţiei internaţionale
a Confucianismului (International Confucian Association) şi
profesor la Renmin University of
China. În ciuda legăturilor încordate dintre China şi unii dintre vecinii săi, pe fondul
disputelor teritoriale, Xi Jinping
a subliniat nevoia şi angajamentul Chinei pentru pace.
Confucianismul, în viziunea lui
Zhan Jian, ar putea, de asemenea, ajuta autorităţile în campaniile demarate de luptă
împotriva corupţiei, eliminare a

birocraţiei şi stopare a cheltuirii
excesive a fondurilor publice.
Yan Binggang, vice-preşedinte
al Institutului de studii avansate
confucianiste (Advanced Institute of Confucian Studies) la
Shandong University [a doua
cea mai veche universitate din
China, după cea din Beijing,
fondată în anul 1901] crede că
doctrina confucianistă ar putea
fi una dintre cele mai bune
soluţii pentru a ajuta poporul
chinez să-şi reconstruiască valorile subminate de-a lungul
celor trei decenii de creştere
economică
accelerată.
Totodată, Yan spune că această
cale ar putea genera şi unele
probleme, de vreme ce o mare
parte dintre chinezii cu vârste
între 40 şi 60 de ani au fost
crescuţi
în
spiritul
desconsiderării
culturii
tradiţionale.
Pledând
pentru
dreptate
morală, armonie şi pace, ideile
confucianiste au fost, în general, venerate de către vechii

împăraţi, dar denunţate, acum
un secol, de către unii intelectuali, care au învinuit gândirea
confucianistă pentru declinul
Chinei de la acea vreme.
Zhao Shengnan, China Daily,
September 25, 2014
Introducerea tranzacţionării directe între yuan şi euro
Odată cu sfârşitul lunii septembrie,
China
a
demarat
tranzacţiile directe între moneda sa naţională şi euro –
potrivit operatorului naţional de
schimburi valutare –, Beijingul
căutând astfel să crească utilizarea globală a yuan-ului.
Conform unui comunicat oficial,
China Foreign Exchange Trade
System (CFETS, Divizia de
tranzacţionare interbancară şi
schimb valutar a Băncii Centrale a Chinei) oferea deja o
platformă pentru schimburile
yuan-euro,
însă
această
tranzacţionare directă, proaspăt
introdusă, pune capăt practic

utilizării dolarului american ca
monedă intermediară la calcularea ratelor de schimb. Operatorul de piaţă spune că această
acţiune vizează în principal promovarea schimburilor bilaterale
şi a investiţiilor, facilitând
totodată folosirea yuan-ului în
comerţul transfrontalier şi producând efecte la capitolul
micşorării costurilor de conversie.
În luna iunie, China a început
schimburile directe între yuan şi
lira sterlină, una dintre valutele
care urmează să fie incluse întrun regim simplificat de schimb.
De foarte mult timp, China
efectuează tranzacţii monetare
directe cu Statele Unite,
adaugând în cadrul acestor
regimuri simplificate, în ultimii
ani, yenul, dolarul australian,
dolarul neo-zeerlandez şi moneda naţională malaeziana –
ringgit. Guvernul de la Beijing
încearcă să nu scape din mână
contul de capital – mai degrabă
cu referire la investiţiile şi

tranzacţiile financiare, decât la
operaţiunile legate de comerţ –
, fiind îngrijorat de eventuale
intrări şi ieşiri neprevăzute de
lichidităţi, care ar putea dăuna
economiei naţionale.
China doreşte o utilizare pe
scară mai largă a yuan-ului –
cunoscut si sub numele de
Renminbi –, afirmă analiştii,
odată cu dobândirea statutului
de a doua mare economie a
lumii, dar şi pentru a provoca
dolarul american. Aceste schimburi directe aduc RMB alături
de
a
doua
cea
mai
tranzacţionată monedă la nivel
mondial, decizia reprezentând
un pas semnificativ în procesul
de globalizare a monedei
naţionale chineze, declară
Ryan Song, Head of markets
for China HSBC Bank, acesta
acţionând ca market maker
pentru
noua
„pereche”.
Legăturile
comerciale
şi
investiţiile dintre China şi Uniunea Europeană, ambele
aflându-se in topul celor mai
puternice economii ale planetei,
vor fi, pe viitor, întărite prin
oportunităţile pe care le oferă
schimbul direct dintre cele două
monede, se mai arată într-un
comunicat al HSBC.
Xinhua, China Daily, September
30, 2014
Traducere şi adaptare din
limba engleză:
dan-alexandru Popescu,
andreea-doina călbează
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