
c my b

c my b

Modul în caremanagerii pot in-tegra mizeledezvoltării dura-bile şi respons-abilitatea socialăa companiilor înstrategiile, de-ciziile şiacţiunile lor seconstituie ca el-ement de referinţă  în centrul dezba-terilor actuale. Cum să se conciliezeanagajamentul social şi de mediu cuperformanţa economică? Cum să seimplementeze un demers ambiţios şirealist în acelaşi timp, fie că estevorba despre o multinaţională, unIMM, un ONG sau o organizaţie dinsectorul public? Cum se poate real-iza asocierea tuturor echipele în

cadrul firmei? Definirea şi punerea înaplicare a unui demers de respons-abilitate globală implică din parteamanagerilor companiilor, dar şi aaltor oganizaţii, să-şi modificemaniera de a gândi, de a decide, dea acţiona. Trebuie să existe capaci-tatea de a integra tot timpul mize maiample şi complexe, exprimate decătre toţi stakeholderii, şi nu de a seconcentra doar pe o categorie demize – cum ar fi strict interesele fi-nanciare ale acţionarilor din per-spectiva managerilor de companii. Înplus de cunoştinţele tehnice, aceastapresupune ca managerii să dezvoltenoi competenţe ce să le permită săcomunice într-un spirit critic şi înacelaşi timp constructiv, cu un numărmai larg de actori pentru a găsiîmpreună soluţii inovatoare.
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„Nu greşelile lui l-aurăsturnat, ci faptele lui celemari.”M. Kogălniceanu la înmormântarea lui CuzaVodă 
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Asia-Pacific, în faţa unei
şanse istorice de a stim-
ula dezvoltarea comuna

#APEC #China2014
Odată cu reluarea dialogu-lui în cadrul ParteneriatuluiAsia-Pacific, cu ocazia re-uniunii anuale la vârf carese desfăşoară, zilele aces-tea, în capitala Chinei,regiunea pare că se

bucură şi de o nouă opor-tunitate: aceea de a pro-mova cooperareaeficientă, urmărindu-se ocale comună către dez-voltarea durabilă. Având catemă generală “Modelareaviitorului prin intermediulParteneriatului Asia-Pa-cific” (Shaping the FutureThrough Asia-Pacific Part-nership), a 22-a întâlnire aliderilor Forumului de Co-operare Economică Asia-Pacific (APEC, 9-11noiembrie 2014) îşi prop-une să atingă trei subiectemajore: integrareaeconomică regională, dez-voltare-inovare şi inter-conectarea infrastructuriide transport.Anul 2014 are osemnificaţie istorică apartepentru evoluţia APEC(http://www.apec.org/).
continuare ^n pag. 2-3

Corespondenţă din Shanghai, China

Implicaţii social-economice şipolitice ale domeniuluitehnoeconomianucleară(I)

Conf. Univ. Dr. 
Lucian BelAşcu

Seminarul Internațional
„Penser l′Europe”

În zilele de 3 – 4 octombrie a.c., înAula Magna a Academiei Româneau avut loc lucrările – comunicăriși dezbateri – ale SeminaruluiInternațional „Penser l′Europe”, aXIII-a ediție. Această prestigioasămanifestare științifică s-adesfășurat, tradițional, ca defiecare dată, sub egida AcademieiRomâne, a Fundației Internaționalepentru Știință și Artă, în colaborarecu Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI), Acade-mia Regală de Limbă și Literatură Franceză din Belgia, Ac-ademia Regală de Științe Economice și Financiare dinSpania, Academia Regală a Doctorilor în economie dinBarcelona, a altor prestigioase instituții. Au participat acad-emicieni, profesori și cercetători de consacrat renume dinFranța, Belgia, Austria, Spania, România, Israel, Grecia,Olanda, Algeria, Luxemburg, Italia, Republica Moldova, ș.a.Tema ediției din acest an a SeminaruluiInternațional „Penser l′Europe” a fost “Y a-t-il deux Eu-ropes?” ( „Sunt două Europe?”). O temă incitantă, de mareactualitate, cu reverberații fundamentale pentru viitorul Uni-unii Europene, al Europei ca atare, al unei lumi cu puținecertitudini și mai multe incertitudini.

Prof. Dr. D.H.C. DanpopeScu
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În acest an, 2014, titlulperen al Conferinţei“Panser l’Europe”relevă, mai mult caoricând, intuiţia pre-monitorie a fondatorilorei. Da, este momentulsă ne gândim maiserios la Europa, ease află într-un mo-ment greu şi critic(Trichet, Barosso, Draghi, Costa). Poate este greu să facem odistincţie între cele două atribute – grav şi critic –, darîngemănarea lor credem că ne dă frisoanele unei realităţi greu detrecut cu vederea (Lagarde, Kissinger, Papa Francisc, Maliţa,Merkel).S-au adunat pe vechiul continent prea multe evenimente a cărorînşiruire nu numai că nu ne lasă să vedem lumina de la capătultunelului, ci, din contră, creează parcă o acumulare explozivăcomparabilă cu cea a altor timpuri crezute apuse. După 7 deceniide la cea mai sângeroasă conflagraţie mondială, actualul lead-ership european îşi demonstrează slăbiciunea în comparaţie cufondatorii noii Europe postbelice, iar cei care gândesc că neaflăm într-o configuraţie de evenimente ce pot duce la un nouconflict se pare că nu greşesc, măcar prin faptul că ne atragatenţia asupra acestei posibilităţi, până nu demult de neconceput(Krugmann, Kerry, Phelps, Rompuy, Serafim, Soros, Tusk). 

EXISTĂ DOUĂEUROPE!

Conceptul de” t e h n o e -c o n o m i enucleară”, careaparține au-torului acestuiarticol (capitol),curios, s-a aflatla baza unorconfruntări denatură politicădepășite cugreu.Mai întâi detoate, trebuie arătat faptul că suntcunoscute marile dificultăți pe caretrebuiau să le depășeascăcercetătorii și profesorii din Româ-nia, care doreau, înainte de toate, săparticipe la manifestări științifice înstrăinătate (congrese, simpozioane,conferințe internaționale, etc.) și cuatât mai mult atunci când solicitărileacestora priveau domeniul nuclear.După 1989, a rămas doar dificul-tatea suportării cheltuielilor de par-ticipare, cheltuieli mari și greu desuportat individual.De regulă, cererile de participare laastfel de manifestări științifice, eraurespinse brutalal de partid și de se-curitate, fără să dea explicații asupradeciziilor lor. Solicitantul trebuia sătreacă prin zeci de avize preliminare,adevărate furci caudine, care înce-peau cu catedra, unde ”colegii”aveau un larg câmp de ”sprijin”.
continuare pag.  7

Prof. Dr. D.H.C. Valeriu ioAn-fRAnc
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5.  pRiMul pARTene-
RiAT inVeSTiŢionAl
cu csemege 
-Budapesta
Contactul cu econo-mia unui stat care nedevansa în ceea cepriveşte reformelespre economiacapitalistă, Ungaria,mi-a fost prilejuit dehotărârea de a ne di-versifica producţia de„zaharoase”, prinpreluarea înproducţie a gumelorde mestecat „Chew-inggum”, visul şidorinţa tuturor copi-ilor României din pe-rioada ceauşistă...

Conf. Univ. Dr. Cornel jucAn , ULBS

continuare in pag. 6-7

Realităţi “in glissando”

continuare in pag. 8

lector univ. dr. DanAlexandru popeScu,ULBS

Prof. Dr.  GheorghepRedA

Prof. Dr. Napoleonpop

AcAdeMiA RoMână
AulA MAgnA



Evoluţii2 VINERI 5 DECEMBRIE 2014
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urmare din pagina 1Fundamentele responsabilităţiisociale ale companiei sunt ex-plicate prin contribuţii ale unorautori ce provin din direcţiifoarte variate precum manage-mentul strategic, resurseleumane, marketing, finanţe etc.Guvernanţa actuală pune înevidenţă rolul normelor în man-anagementul responsabil alfirmei, norme provenite dinspreactori publici, precum OCDEsau private, precum ISO 26000.Un scurt istoric algenezei cunoaşterii RSC (re-sponsabilitate socialăcorporativă)  şi a nivelurilor salede analiză relevă trei nivele deiniţiativă în RSC. Într-o abor-dare exploratorie, au fost dega-jate principii (OCDE, GlobalImpact), apoi o abordaredescriptivă şi normativă a pro-pus concepte şi instrumente,precum Global Reporting Initia-tive, normele AA 1000 şi ISO2600 respectiv, într-o opticăexplicativă, au apărut indicatoride măsurare şi gestiune, pre-cum norma SA 8000. Cele treiproblematici CSR ce provoacădezbateri sunt, în primul rând,gradul de asumare, de cătrecompanii, a unei părţi semni-ficative a acestor mize, apoiperimetrul acceptabil al mizelorpentru care îşi asumă respons-abilitatea, respectiv impactulacestei asumări asupraexistenţei sale, adică capaci-tatea de a supravieţui şi a sedezvolta durabil. RSC poate fi considerată astăzidrept un subiect ce circumscriesferei gestiunii ce se reflectă înmanagementul operaţional alcompaniilor şi organizaţiilor. Deaccea, se impune decriptareaconceptului de RSC, cu atâtmai mult cu cât el nu priveştedoar latura socială aorganizaţiilor şi pentru că nu seaplică doar companiilor în sensstrict. Acest concept trebuietradus în deciziile şi practicilede management strategic şi tre-buie găsită o ingineriestrategică pentru punerea sa înpractică. În mod obligatoriu, tre-buie evaluate efecteleperformanţei globale ale com-paniei sau organizaţiei, pe celetrei performanţe: de mediu, so-cial şi economic, în aşa fel încâtsă se măsoare eficacitatea şieficienţa în timp. Este necesarsă se caute o performanţăsimultană în cadrul acestor treilaturi strategice ale RSC. Aces-tea sunt indisociabile pentru aproduce performanţă. RSC esteun levier fundamental alperformanţei durabile într-oorganizaţie. În acest sens,normalizările spre mai multăRSC sunt legitime cu privire lau r m ă r i r e a - d e z v o l t a r e aorganizaţiilor.RSC este conturată şiconcretizată în companii princonceptul Triple Bottom Line:prosperitate economică, re-spectarea mediului, re-spectarea şi ameliorarea

coeziunii sociale. Treidemonstraţii simple pot fi real-izate şi se impun a fi specifi-cate: • dacă o organizaţie nuse focalizează decât peîmbunătăţirea performanţelorsale de mediu, ea câştigă cusiguranţă în imagine, dar riscăsă-şi vadă condiţiile de muncăputernic degradate şi să piardăresurse financiare.• dacă dimpotrivă, îşipune toată energia în a-şiîmbunătăţi performanţele eco-nomice, se cunoaşte, ar face-oîn detrimentul stakeholderilor şi,în primul rând, în detrimentulsalariaţilor săi, apoi a furnizo-rilor. Ea riscă astfel să piardă înimagine creând insatisfacţie şi,în final, ar pierde în competitiv-itate.• de asemenea, oorganizaţie nu poate face ceeace numim “totul social”. Ea tre-buie să poată asigurasupravegherea-dezvoltarea sa,cel puţin pentru a-şi remunerasalariaţii şi furnizorii ce depinddirect de ea. Trebuie şi să veg-heze la a pilota indicatorii eco-nomici şi financiari cu riscul dea merge spre pierdere. Maimult, nu trebuie să renunţe lapolitica sa de mediu căci pierdeun avantaj concurenţial preţios.Ar fi cu siguranţă exagerat pen-tru o companie să pretindă că areuşit în domeniul RSC.Schimbările rapide legate demediu datorită activităţii umane,combinate cu schimbărilepolitice şi  din societate într-olume din ce în ce maiglobalizată, conduc la un con-text dinamic şi fluctuant în careaşteptările stakeholderilor şiurgenţele legate de mediuforţează compania să seadapteze continuu pentru arăspunde la această provocare.Companiile cele mai avansateau înţeles acest aspect şiîncearcă să devanseze acestemize acţionând de manieră

proactivă în domeniul RSC.Aceasta implică ca un sistemde îmbunătăţire să fie imple-mentat, ce ar permite com-paniei să-şi măsoareprogresele, să-şi identificeforţele şi lacunele. Sistemul re-spectiv trebuie să fie suficientde flexibil pentru a putea să seadapteze în permanenţămizelor emergente.La modul general, esteaproape imposibil pentru ocompanie – oricare ar fi sectorulîn care activează, să ocupe opoziţie de lider fără adeziuneasalariaţilor şi managerilor lastrategia aleasă. Se întâmpinăaceeaşi situaţie pentru o strate-gie de RSC: angajaţii au nevoiesă simtă că viziunea şi discur-surile despre dezvoltareadurabilă sau responsabilitateasocială se traduc prin măsuriconcrete luate în privinţa lor.Poate fi cazul unei politici de re-munerare echitabilă sau, înceea ce priveşte funcţionareacurentă a companiei, de exem-plu, a unei favorizări a reduceriiconsumului de energie respec-tiv utilizarea de hârtiereciclabilă. Este preferabil casalariaţii să se implice în cons-turirea demersului RSC sau celpuţin să existe siguranţa că auînţeles bine motivele pentrucare compania se orienteazăspre o politică RSC şi cu ce leimplică activitatea.În ceea ce priveşte colaboratoriicompaniei, există numeroaseposibilităţi de a-i informa,pornind de la una sau mai multeîntâlniri anuale, până la di-fuzarea săptămânală a unuibuletin de informare cu privire lanoutăţile, interne şi externe – îndomeniul RSC. Pentru a imple-menta valorile şi practicile RSCîn întreaga companie esterecomandată formarea maimultor actori cheie în fiecaredepartament sau proiect pen-tru: a ajuta buna difuzare aabiectivelor RSC; a favoriza co-

municarea şi cooperarea întreechipe; a culege cunoştinţe şicompetenţe tehnice şi legaleproprii fiecărei funcţiuni sauactivităţi.Pentru ca demersul RSC săreuşească, este necesar ca elsă aibă un sens pentru fiecarecolaborator al companiei, camanagerii să înţeleagă mizeleşi să fie în acord cu viziuneaconducerii cu privire lacontribuţia acestui demers lacrearea de valoare. Crearea devaloare prin RSC necesită unangajament ce traverseazădiferitele departamente alecompaniei respectiv diversităţileGrupului în ansamblu, şi caretrebuie să fie declinat în funcţiede ţară şi culturile în cadrulcărora operează compania.Este avantajos să se creezegrupuri de lucru ce unesc man-ageri proveniţi din mai multe de-partamente şi din mai multe ţări.Aceste grupuri de lucru pot săconstituie un levier puternicpentru difuzarea valorilor legatede RSC. Valorile cheie sunt ast-fel clarificate şi asimilate ţinândcont de viziunile variate ale mul-tiplilor actori interni. Odată inte-riorizate de către manageri,aceste valori pot fi comunicateşi propagate de către fiecaredintre ei în contextul săunaţional, în departamentul sauactivitatea sa. Valorile partajatereprezintă un puternic vehiculpentru difuzarea RSC în com-panie. O abordare exclusiv detip top down, în care atitudinileşi comportamentele ar fi impusede sus, ar conduce la un lead-ership ineficient şi ar putea pre-supune costuri suplimentare,căci angajaţii ar percepe RSCca un supliment la sarcina lorde muncă şi nu ca o oportuni-tate de a munci mai bine.Despre ce este vorba, de fapt,când ne referim la manage-ment? Literatura prezintă multi-ple definiţii ale conceptului. Uniiîl asimiliează gestiunii unei

organizaţii şi îi atribuie toateactivităţile financiare, comer-ciale şi administrative ce îi suntasociate. O abordare deschisăva considera că a conduceconstă în a căuta să atingiscopuri prin intermediul altorpersoane. Oricare ar fidivergenţele, toate concepţiilepracticilor de management seacordă astăzi pentru a consid-era elementele umane ca pre-ponderente. Managementul,pentru a fi performant, apare înprincipal ca un exerciţiurelaţional. Managerii companiilor par, peransamblu, mai interesaţi deproblemele strategice decât dechestiunile organizaţionale, deluările de decizie decât demăsurile de incitare şi control.Nu par să aibă o percepţieglobală a procesului transversalde schimbare antrenat demutaţia unei companii spre odirecţie pluralistă. Ei subscriufinalităţii sistemului deguvernanţă corporativă, careînseamnă a contribui la reduc-erea asimetriilor de informareîntre administratori şiconducători, a integra sistemelede pilotaj, a coordona compor-tamentele şi a determina săconveargă valorile actorilorcompaniei. Se aderă astfel lalogica de aliniere a sistemuluide guvernanţă la procesul decreare de valoare. Totuşi, suntconştienţi că această aliniere seloveşte de diverse forme derezistenţă la schimbare şi deconflicte asupra repartizării val-orii. Acţionarii şi managerii tre-buie să se forţeze să integrezecrearea de valoare financiarăpe termen scurt pentru share-holderi şi o creare de valoareglobală pe termen lung pentrustakeholderii companiei lor.Apariţia acestor contradicţii leimpune să dobândească teoriişi practici ce provin dinspredirecţii complexe: economic şijuridic, dar şi sociologic şi etic. 

Conf. Univ. Dr. Lucian BelAşcu , ULBS

BRuxelleS, Sediul coMiSiei euRopene
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urmare din pagina 2Alinierea deciziilor, comporta-mentelor şi discursurilor pe noireferenţiale implică o nouă re-configurare a modurilor deguvernanţă a companiei.Guvernanţa se defineşte caansamblul principiilor şi regulilorce conduc şi limitează acţiunileconducătorilor. Noţiunea deguvernanţă corporastivăgrupează ansamblul instituţiilor,regulilor şi practicilor celegitimează puterea manager-ilor. Ea a fost pusă în discuţiede către Bearl şi Means în1932, dezvoltată în cursul anilor1970, dar a început să se dez-volte începând cu anii 1980. Eapresupune că sistemele de in-citare şi de control ale acestoradin urmă depind de structura definanţare a companiei, şi maiales e la discreţia acţionariatuluisău. Printr-o guvernanţăresponsabilă, managerii com-paniilor trebuie să caute să in-tegreze, obiectiveloreconomice, intenţii sociale şi demediu. De manieră foarte generală,guvernanţa corporativă esteconstituită din ansamblul proce-selor, reglementărilor, legilor şiinstituţiilor ce influenţeazămaniera în care compania estecondusă, administrată şicontrolată. Aceasta îi implicămai ales pe stakeholderi. Acestconcept s-a popularizat mult caurmare a scandalurilor finan-ciare ce au bulversat lumeaafacerilor, începând cu 2001, şia legii Sarbanes-Oxley ce im-pune tuturor companiilor cotateîn SUA de a prezenta, Comisieiamericane pentru operaţiunilebursiere, conturi certificate per-sonal de către manager. Dupătoate acestea, a fost necesarăredarea încrederii acţionarilor,datornicilor şi angajaţilor, ce aufost principalele victime aleacestor scandaluri financiaredeterminate de companiileamericane. Această încrederetrebuia reflectată prin punereaîn practică de reforme radicaleîn ceea ce priveşte guvernanţacorporativă.Un alt aspect căruia trebuie să ise dea importanţa cuvenită esteperformanţa globală ce sedefineşte ca „agregareaperformanţelor economice, so-ciale şi de mediu”, însă ce

rămâne un concept multidimen-sional dificil de măsurat dinpunct de vedere etic.Performanţa financiară nu maieste suficientă pentru a apreciaperformanţa unei companii. Însecolul al 20-lea, noţiunea deperformanţă ia amploare prinfaptul că ţine cont de respons-abilitatea socială corporativă înraport cu stakeholderii. Bour-guignon defineşte performanţaglobală ca „realizarea obiec-tivelor organizaţionale, oricarear fi natura şi varietatea acestorobiective“. Pentru Reynaud,performanţa globală estecompusă din reunireaperformanţei economice,performanţei de mediu şiperformanţei sociale. În ceea cepriveşte performanţa de mediu,poluarea creată de cătreorganizaţii a fost diminuatădatorită reducerii defectelor decalitate şi a cheltuielilor de en-ergie, relaţiile cu stakeholderiisunt mai bune. În ceea cepriveşte performanţa socială,obiectivul principal eraîmbunătăţirea condiţiilor demuncă pentru responsabi-lizarea actorilor. Acest obiectiva fost atins datorită utilizării in-dicatorilor sociali şi a acţiunilorde îmbunătăţire asupra aces-tora, datorită îmbogăţiriiactivităţilor, formării integrate şiformării managementului, pre-cum şi datorită îmbunătăţiriicomunicării interne, a gestiuniicompetenţelor, a gestiunii tim-pului şi diminuării supratimpilorşi îmbunătăţirii motivaţiei per-soanelor. De asemenea,performanţa economică acunoscut îmbunătăţiri, mai alesîn ceea ce priveşte investirea încrearea de potenţial, reportingfinanciar şi îmbunătăţirea cos-turilor vizibile, creşterea valoriiadăugate a actorilor şiscăderea costurilor ascunseglobale, controlul strategic degestiune şi urmărirea indicato-rilor economici, îmbunătăţireagestiunii proiectelor la nivel eco-nomic şi financiar. În cursul ultimelor cincidecenii, definiţiile RSC auevoluat mult, ceea ce contribuiela o anumită confuzie pe lângăactorii din companii şi societate.Se admite, din ce în ce maimult,  că se convine să sedepăşească limitarea doar laacţiuni voluntare a demersurilorde responsabilitate globală, put-

erile publice putând juca un rolimportant pentru a determinacompaniile să adopte compor-tamente mai responsabile.Motivaţiile managerilor pentru adefini şi a pune în practică undemers de responsabilitateglobală sunt multiple. Ele pot ficlasate în patru mari categoriice întreţin legături strânse întreele. Angajamentul social şi demediu al companiei se poateexplica prin reacţia laaşteptările stakeholderilor, prinvoinţa de a gestiona mai bineriscurile, prin dorinţa de a se-siza oportunităţile economicesau prin convingeri personaleale conducătorilor sausalariaţilor. Jocul concomitent alacestor diferiţi factori explică cădezvoltarea demersurilor de re-sponsabilitate globală devinedin ce în ce mai de neocolitpentru companii şi că capaci-tatea de a le lansa şi de a le pi-lota reprezintă o competenţăcheie pentru manageri.Înainte chiar de a definiconţinutul unei strategii de re-sponsabilitate globală, man-agerii trebuie să formalizezeangajamentul companiei înacest domeniu. După ce s-audeterminat ambiţiile companiei,şi în particular dacă aceastadoreşte să joace un rol de lider,trebuie să se aleagă printrediferitele referenţiale în materiede responsabilitate globalăşi/sau să se elaboreze o cartăspecifică a companiei. Cel maiadesea, aceasta înseamnă tra-ducerea angajamentului com-paniei la nivelul misiunii şi avalorilor sale, respectiv a or-ganelor sale de guvernanţă.După ce şi-au definit în amonteambiţiile companiei în materiede responsabilitate globală,conducătorii săi trebuie să ela-boreze o strategie clară în acestdomeniu, în strânsă cooperarecu stakeholderii. D i n -colo de punerea în aplicare aunei echipe dedicate şi a uneireţele de corespondenţi locali îndiferitele părţi ale companiei, pi-lotajul unui demers de respons-abilitate globală presupunedezvoltarea unui sistem de re-porting ce permite să semăsoare progresele realizate înacest domeniu prin diferiteleentităţi ale companiei graţieunei serii de indicatori eco-nomici, sociali şi de mediu. Esteextrem de important ca man-

agerii să lucreze în partenariatcu diferiţii stakeholder pentru aa angaja un veritabil proces deînvăţare pentru responsabili-tatea globală.
Referinţe bibliografice:• Baret, P., (2006), L’évalua-tion contingente de la perform-ance globale des entreprises:une méthode pour fonder unmanagement sociétalement re-sponsable?, CEROS;• Bearl, A.A., Means, G.C.,The modern corporation & theprivate property, TransactionPublishers, 1991;• Bourguignon, A., Perform-ance et contrôle de gestion,Editions Economica, Paris,2000;• Bouyoud, F., (2010), Lemanagement stratégique de laresponsabilité sociale des en-treprises, available ath t t p : / / t e l . a r c h i v e s -ouvertes.fr/docs/00/48/67/45/PDF/these_fbo_-_p.pdf;• Brasseur, M., Magnien, L.,L’ethique professionnelle peut-elle s’apprendre? Le cas duManagement et du Coaching, inEthique et responabilité sociale,Editions EMS, Paris, 2010, p.35;• Bry, F., Igalens, J., Peretti, J.-M., Ethique et responabilité so-ciale, Editions EMS, Paris,2010;• Charreaux, G., (2006),Stakeholder value:towards anoperational measure, WorkingPapers, FARGO 1061103,available athttp://ideas.repec.org/p/dij/wp-farg/1061103.html;• Crane A., Matten, D.,Spence L.J., Corporate SocialResponsibility. Readings andCases in a Global Context, Lon-don, Routledge, 2008;• Dohou, A., Berland, A.,(2007), Mesure de la perform-ance globale des entreprises,Actes du Congrès annuel deAFC, Poitiers;• Garcia de la Torre, C., BudarMejía, K., (2010), Profile of theMexican Consumer as Sustain-able Consumer athttp://www.escpeurope.eu/up-loads/media/Sommaire.pdf;• Harrison, J.S., Freeman,E.R., (1999), Stakeholders, So-cial Responsibility and Perform-ance: Empirical Evidence andTheoretical Perspectives, Acad-emy Management Journal, vol.

42(5);• La Porta, R. et al, (1995),Good News for Value Stocks:Further Evidence on Market Ef-ficiency, NBER Working Papers5311, National Bureau of Eco-nomic Research, Inc;• Le Flanchec, A., Uzan, O.,Doucin, M., Responsabilité So-ciale de l’Entreprise et Gouver-nance Mondiale, EditionsEconomica, Paris, 2012;• Lepineux, F., Rose, J.J., Bo-nanni, C., Hudson, S., La re-sponsabilité sociale desentreprises. Théories et pra-tiques, Editions Dunod, 2010;• Perez, R.,  La gouvernancede l’entreprise, Editions La dé-couverte, Collection Repères,Paris, 2003;• Perez, R.,  Gouvernance, re-sponsabilité sociétale etdéveloppement durable, in Re-sponsabilité Sociale de l’Entre-prise et Gouvernance Mondiale,Editions Economica, Paris,2012, p. 145;• Pesqueux, Y., Organisations:modèles et représentations,Editions PUF, Paris, 2002;• Pesqueux, Y., Gouverneravec ou sans les partiesprenantes?, in ResponsabilitéSociale de l’Entreprise et Gou-vernance Mondiale, EditionsEconomica, Paris, 2012, p. 157;• Pluchart, J.J., Les approcheset les dimensions de la gouver-nance des entreprises sociale-ment responsables, inResponsabilité Sociale de l’En-treprise et Gouvernance Mondi-ale, Editions Economica, Paris,2012, p. 16;• Reynaud, E., (2003),Développement durable et en-treprise: vers une relation sym-bolique, Atelier développementdurable, ESSCA Angers, p. 1;• Savall, H., Petite lectureépistémologique de la respons-abilité sociale de l’entreprise, inResponsabilité Sociale de l’En-treprise et Gouvernance Mondi-ale, Editions Economica, Paris,2012, p. 15;• Sobczak, A., Minvielle, N.,Résponsabilité globale. Man-ager le développement durableet la respnsabilité sociale desenterprises, Editions Vuibert,Paris, 2011;• Wagner, J.A., Stimpert J.,Fubura, E., (1998), Board Com-position and OrganizationalPerformance, Journal of Man-agement Studies, vol. 35(5).
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urmare din pagina 1Au prezentat comunicări acad-emicienii și profesorii Thierry deMontbrial, Eugen Simion, JaimeGil Aluja, Serge Fauchereau,Michael Metzeltin, EvanghelosMontsopoulos, ȘerbanBerindei, Andrei Marga, ValeriuIoan Franc, Napoleon Pop, DanPopescu, Jacques de Decker,Maya Simionescu, RăzvanTeodorescu, Alexandru Zub,Mircea Dumitru, Petre Roman,Jean Jacques Askenasy ș.a. În-tregul Seminar s-a desfășrat înlimba franceză. Prezentăm maijos versiunile în  limba românăale comunicărilor profesorilorDan Popescu, Valeriu IoanFranc și Napoleon Pop.
europa:intenții, atitudini,acțiune

prof. univ. dr. d.H.c. danpopescu
... La întrebarea atât deincitantă din titlul Seminaruluinostru din acest an 2014 –  anîn care, printre altele,comemorăm un secol de laizbucnirea cumplitei, atât desângeroasei conflagrații care afost Primul Război Mondial –ofer, în opinia mea, un singurrăspuns: da, în Uniunea Euro-pean sunt două Europe și maimulte chiar în cadrul continen-tului european. Desigur,rămânând la sfera ca atare aUniunii Europene, se pot de-canta nuanțe de un fel sau altul.Iată, o Europă „producătoare”de nivel înalt, respectivîndeobște cele 15 state inițialeale Uniunii Europene, și oEuropă cu precădere „con-sumatoare”, desigur, nu exclu-siv,  respectiv cele 13 state careau intrat apoi în UniuneaEuropeană până „la zi”. Peurmă, cu „indulgențele” șiexcepțiile de rigoare, o Europămai ales a Nordului și Centrului,și o altă Europă mai ales a„Sudului”. O Europă dezvoltată,cu infrastructuri moderne, și oEuropă în curs de a accede –să sperăm – la astfel deperformanțe. În pandant, însă,o Europă unită printr-un set devalori și criterii modern capital-iste și umaniste, prin culturi re-marcabile la toate statelemembre, culturi cu rezonanțeeuropene dintre cele mai fru-moase, o Europă unită prinaspirații, speranțe, idealuri, și,tot mai pregnant, prin muncă decalitate.Iată de ce, având în vedereastfel de diferențieri generate,mai ales de timp, de evoluții, deistorie, de diferite „geografii”,precum și având în vedere ceeace ne unește, afirm cu tărie cătrebuie să acceptăm deosebir-ile de felul celor arătate, iarstatele cu economii decalateastfel trebuie să se concen-treze, să se responsabilizeze înmai mare măsură, spre aajunge la nivelul țărilor cuperformanțe deosebite. Firește,beneficiind și de politici stimula-tive europene, politici care au

coagulat și coagulează, și nudespart. Politici inițiate nu doarformal chiar în urmă cu 57 deani, prin „Tratatul de la Roma alcelor șase” – Franța, Germaniade Vest, Italia, Belgia, Olanda,Luxemburg – și reafirmate,apoi, cu fiecare prilej. Altminteri,fără ele, fără asemenea acțiuni,riscăm sensibil în ce priveșteprezentul și viitorul Uniuniinoastre Europene. În fapt,intențiile toate sunt bune, pen-tru toți, uneori, însă, cu atitu-dinile și acțiunile nu se petreceastfel. Și atunci, se poate în-tâmpla ceea ce se întâmplă un-eori în spitale: „analizeleperfecte, pacientul decedat...”Astfel de ținte, orientări,definalități pozitive atunci când aufost și sunt, nu au fost și nu suntnoi în Europa. Și, amplificândexaminările și proporțiile, nici înlume. Oricum, diferențele am-intite, însă, cu redundanțe put-ernice în spațiul economic, s-auconstituit  din vremea ImperiuluiRoman cu civilizația sa con-trastând cu barbarii, dar și maiapoi, mai ales mai apoi, în vre-mea Renașterii, Iluminismului, aRevoluțiilor industriale care,este drept, percepute de unii cuceva mai mare întârziere,continuă și astăzi, pentru toți.Ele s-au mai constituit din vre-mea confruntărilor, deseoriacerbe, dintre cele două sis-teme social-economice „para-lele și opuse” – capitalismulvestic, cu setul lui de valoriatractive, și socialismul de tipsovietic cu ceea ce a avut și areel caracteristic. Confruntăricare, ceva mai diluat, mai sub-teran, continuă...Reamintirea în acest sensgeneral a câtorva momente is-torice mi se pare plină desemnificații, de învățămintepentru prezent și viitor. Iată,confruntarea Iluminism – ob-scurantism. Iată, confruntareaRevoluții industriale – agrarian-ism desuet. Iată confruntarealiberalism – protecționism încondițiile în care puterile indus-triale și economice de astăzi aleEuropei, în vremea când îșicreșteau și consolidaupotențialul industrial, industrial– agrar, de infrastructuri, au pro-movat nedisimulat și fărăîngăduințe, politiciprotecționiste de mare severi-tate. Am în vedere în acest sensexemplul Imperiului Britanic șimai apoi al Regatului Unit alMarii Britanii, până mult după1920. Am în vedere exemplulFranței mai ales din vremeaprimului ministru Jules Ferry(1832-1893), printre altele min-istru al Instrucțiunii publice ce aproclamat gratuitatea, laicitateași obligativitatea învățământuluiprimar în Franța, dar și marepromotor al expansiunii colo-niale franceze. Dar exemplulFranței și după aceea. Am învedere exemplul Germanieicelui de al Doilea și al TreileaReich, chiar exemplul Italiei,ș.a. O discordanță sensibilă în ra-port cu asemenea orientări aufăcut teoria, gândirea și politicileastfel inspirate ale mareluieconomist român interbelic șimort în pușcăriile comuniste,Mihai Manoilescu. Cel care, cal-

culând în economie un nivelmediu al productivității muncii, aconsiderat că tot ceea ce estedeasupra acestui nivel meritădezvoltat, generând sporireaproductivității muncii naționale,ieșindu-se astfel din sferaaprecierii protecționismului caun sacrificiu necesar pentrupopulație, dimpotrivă, apreciindprotecționismul abordat în lu-mina amintită ca un factor gen-erator de progres generaleconomic. Este mai mult decâtinteresantă viziunea complexăde calcul economic a lui MihaiManoilescu concentrată în cele-brele sale cuvinte din cartea saapărută prima oară în limbafranceză, la Paris, Edit. Giard,în 1924: „Spune-mi nu numai cecumperi, ci și cu ce plătești,dacă vrei să-ți spun de cumperiscump sau ieftin”. O întreagă șisănătoasă filozofie economicăse degajă aici, chiar dacă astăziutilizată mai mult ca reper, ofilozofie care l-a ridicat și îlridică pe românul MihaiManoilescu la cote dintre celemai înalte de apreciere în în-treaga lume. Gândirea sa a am-plificat speranțele, nu le-adistrus, nu le-a devastat. Cuatât mai mult acum este intere-sant de examinat acest reper, încondițiile actuale de crizăeconomică și financiarămondială – o criză deparadigmă și a economiei despeculație – care repliază șireconcentrează nu puține efor-turi de la scară globală sauintegrativă, la scară națională.Departe de mine gândul de anu dori o lume integrată și olume globală, de piață, eudoresc această lume, dar dincare să câștigăm cu toții și nudoar unii. Și am în vedere și so-cialul. Dealtfel, consideraceasta condiția sine qua non aizbândirii ei. O astfel de chestiuneeconomică complexă relevăîncă altele mai mult sau maipuțin în legătură cu ea, însăoricum relaționate. În speță,confruntările religioase, ideo-logice, culturale, mai toateavând în „spatele” lor, mai multsau mai puțin „sub acoperire”,problema gravă a resurselor pemapamond, problemaspeculațiilor dure, cinice, luptapentru a stăpâni, pentru extin-derea sferelor de influență – de-seori sub masca amăgitoare aduelurilor politice, ș.a.... Într-un asemenea cadru,alături de bani, dar și de morală,de capitalism modern, uman,de bogăție, dar și de social, sevădesc cel puțin două cuvintemagice: piață și instituții. Facdin nou apel la istorie. Prin sec-olul XVII-lea, în Franța, subdomnia Regelui Soare, a avutloc o confruntare de proporțiiîntre două mari personalități fi-nanciare: Nicolas Foucquet,ministru de Finanțe al Regelui,atunci când visteria statului seconfunda, deseori, cu cea aministrului amintit, și mercan-tilistul economist Jean BaptisteColbert, Controlor general alFinanțelor regatului. NicolasFoucquet, în acțiunile sale, erastrălucitor, emfatic, distrat, im-previzibil, șiret, partizanul celuimai mare lux posibil și chiar mai

mult – vezi celebrul său castelde la Vaux –, era  un „courreur”de frunte, făcea cadouri fas-

tuoase amantelor sale, aruncacu bani publici, în interesul său,în dreapta și în stânga. Învreme ce Jean Baptiste Colbertera atent, riguros, îl servea șiapăra direct pe Rege consid-erând aceasta datoria sa sacră,nu admitea risipa și furtul. Con-fruntarea a câștigat-o Colbert,Nicolas Foucquet sfârșind rău...Marele La Fontaine chiar a scriso fabulă, mai puțin cunoscută,„Lʹecureuil et le renard”(„Veverița și vulpea”) în careveverița ar putea fi, până la unpunct, întruchipată de Fouc-quet. Iar vulpea de Colbert.Oricum, Colbert îl urmărea, îlcontrola, îl „amenda” pe Fouc-quet, ceea ce ne duce, chiardacă parțial, cu gândul la sacro-sancta piață, atât de necesarăastăzi evoluțiilor economice(lʹecureuil), dar și la sacro-sanctele instituții atât de severeale Uniunii noastre Europene,ale statelor membre, gestionareatente și corective aleactivităților. „Se non e vero, eben trovato”. Instituțiile trebuiesă corijeze piețele mult mai in-disciplinate în raport cu CV-urileși fișele de post instituționale.Odată mai mult,responsabilitățile Uniunii Eu-ropene, ale statelor membre,trebuie să țină direcția de așamanieră încât să fie stimulatepeste tot producțiile, activitățile,crearea de locuri de muncă,economisirea și restructurareautilizării resurselor, protecțiamediului, protecția socială. Toc-mai dintr-un asemenea punctde vedere cred că trebuie re-flectat mai mult asupra concep-tului de „economie socială șisolidară”, gândit echilibrat deNobelul francez (pentru Pace,pentru Economie nu se acordaîn anii 1920) Leon Bourgeois,dar și marele economist,finanţist şi jurist Charles Gide,unchiul, și el însemnat, al luiAndré Gide (Nobel și el pentruLiteratură), vădindu-se aproapeca o deviză a acestei familii atâtde dotate propensiunea maimult către „a fi”, fără a se uitanici „a avea”. Se așează astfel,într-un raport rațional, sufletul,sentimentele, înțelepciunea,generozitatea, grija față de toți,în raport cu banii și bogăția,

deloc de neglijat și ele, de-sigur... Și adăugăm acestordouă nume altele două, din

aceeași gamă, din aceeașiechipă: marele germanFriederich Wilhelm Raifeissen,dar și pe cel numit „Apostolulpăcii” – și el mare, cu odihnăveșnică în Pantheonul Franței,Jean Jaurès...Desigur că un astfel de drumcomplex, care duce laapropierea, în cadrul UE, astatelor dezvoltate din ceea cese numește „zona dorsală”, dealte state din ceea ce senumește „zona periferică”apropiată „zonei dorsale”, dar șide alte state dintr-o altă zonăperiferică, o „altă Europă”, maibine spus, mult mai depărtatăde „zona dorsală”, impune – iarcuvântul este cumpănit ales –,României, economieiromânești, diminuareacorupției, pedepsirea celor re-sponsabili, recuperarea pierder-ilor suferite astfel și reinvestireabanilor în economie, în lucrăripublice, pentru stimulareafirmelor. Oricum am gândi„rețetele”, „firmele trebuie să fieîntâi”, ele, mediul de afaceri îșiasumă direct riscuri, produc,vând, crează locuri de muncă,ș.a. Așadar, „mai întâi firmele”,„dʹabord les entreprises”. Nutrebuie uitat. Și cum piețele nuau fost și nu sunt perfecte, au șiinstituțiile rolul lor.Şi încă printre altele două ele-mente, mai bine spus spaţii dedezvoltare care nu sunt esenţialîn Europa, în cele două Europe,dar le influenţează evident:China şi “lumea rusă”. Săcumpănit şi asupra lor. Vămulțumesc pentru atenție.
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urmare din pagina 1Combinaţia toxică ce ne face şipe noi să ne gândim, mai multca de obicei, la Europa, poate fidescrisă foarte simplu: o crizăde amploare care bălteşte înEuropa de ani buni, mulţi dintrenoi fiind tentaţi să o reducem laaspectele ei financiare şi eco-nomice, suprapusă însă cu ocriză geopolitică în imediatavecinătate a Uniunii Europene,care plasează România, dinnou, la margine de imperii.Suntem economişti români însensul corect al cuprinderiifenomenelor de integrareeuropeană şi globalizare, decinu naţionalişti, iar acest lucrune dă nu numai prilejul, ci şiobligaţia ca, fiind realişti în ceeace priveşte viitorul României, săne gândim şi mai mult la Eu-ropa din care facem parte. Nune este indiferent că, pe acestcontinent, s-a trecut printr-osuită de crize în cascadă, de lacea financiară la cea a datoriilorsuverane, trecând prin crizaeconomică, fiscală, bancară.Nu ne este indiferent că tocmaipoliticile de asanare a crizei fi-nanciare au declanşat celelaltecrize şi le-a îngreunat soluţiile.Nu ne este indiferent căaceastă nereuşită a complicatşi mai mult  criza datoriilor su-verane, ceea ce ne aduce am-inte de situaţia Germaniei din1934, împovărată de datoriile lacare a fost obligată de PrimulRăzboi Mondial. Nu ne este in-diferent faptul că un anumitcomportament al unor state încare s-a investit încredere ne-aadus într-o integrare cu iz deizolare şi înstrăinare,indiferenţă şi introvertirenaţionalistă. Nu ne este indifer-ent că ceea ce am crezut maipresus despre globalizare –împărtăşirea comună a valorilorcivilizaţiei – statul de drept,drepturile omului – a făcutposibilă, în secolul XXI, nuapariţia, ci practicarea unuicomportament imperial, şi aicine referim la Rusia. Nu ne esteindiferent faptul că aceastăcriză geopolitică dintre Ucrainaşi Rusia este pe cale să neîntoarcă Europa cu decenii în

urmă, iar îngrijorările sunt reale,chiar dacă sunt circumscrise,din nou, unor realităţi econom-ice în sens larg, reintrarea încriză economică europeană şinu numai (Reinhart, Blanchard,Roubini, Soto).Trebuie să ne gândim la Eu-ropa intens, dar nu prin prismaconsecinţelor şi a lamentărilor,ci a responsabilităţilor ei pentruviitorul vizionar creionat înTratatul de la Roma în 1958 şila modul în care ele au fost ges-tionate până acum, mai alesdupă căderea zidului Berlinului.Evocând acest tablou complex,faţă de care, repetăm, nu sepoate să rămânem indiferenţi,nu producem o abordare denatură conjuncturală. Avemmartor un studiu întins pe treiani (2012-2014), care a datnaştere unei lucrări, în trei vol-ume, intitulată „MonedaGlobală”.Conferinţa ”Penser l’Europe” nedă prilejul să dăm un examen,în faţa unui auditoriucunoscător, cu privire la funda-mentul unei abordări privindsituaţia globalizării şi, implicit, aintegrării europene, într-osituaţie în care se pare căgestiunea anumitor fenomeneeste scăpată din logica bazatăpe valori, respectiv acorduri saucontracte formale sau informaleîntre statele europene şi alelumii, obligate să convieţuiascăpe o aceeaşi planetă. Un mesajdureros, apropo de leadser-shipul european, venit de la vi-contele Etienne Davignon, unuldintre puţinii fondatori încă înviaţă ai Europei Unite, este căaceste acorduri nu se mairespectă. Motivul este haluci-nant!Nu numai în democraţiile con-solidate, ci şi în cele emer-gente, cea mai vizibilăpreocupare a politicului, chematsă fie gardianul democraţiei,este perpetuarea puterii. Dacăs-a ajuns la o asemenea con-cluzie, întărită de practica intro-vertirii statelor membre, chiarde Uniune, pe soluţii individualeşi nu coordonate, derecrudescenţa naţionalismuluieconomic, de răspândireainechităţii sociale, de încălcarea dreptului internaţional, alstatutului frontierelor, atuncichiar că trebuie să ne gândim la

Europa. Ca cetăţeni europeni,ne gândim la responsabilităţilenoastre, preluate şi reprezen-tate de o structurăinternaţională pe cât deelaborată pe atât de criticabilădin punctul de vedere albirocraţiei şi eficienţei. Parti-zanatul politic şi reprezentativi-tatea uniformă, inverseazărespectivele raporturi, de laceea ce s-a gândit iniţial la ceau ajuns în prezent, o derivăgravă. Reflectarea lor concretăo vedem în administrarea politi-cilor economice în sens larg,într-un context cu totul nou, daraplicând regulile unor timpurimai greu de asimilat prezentu-lui şi modului acestuia de man-ifestare (Mervin, Cameron,Kuroda, Leipold). Tehnicismul, captiv vechilormanuale, încovoiat de adieripolitice neconforme curealităţile – vezi duritatea pro-gramelor de austeritate care, înloc să uşureze au îngreunat şimai mult soluţiile pe termenmediu şi lung – pe bună drep-tate ne conduce spre o altăconcluzie, alta decât cea a an-gajamentelor nerespectate: s-aajuns la un prag cognitiv faţă decare fie ne propunem depăşireaacestuia, fie, obsedaţi demăreţia lui, ar putea fi şi ultimulpentru noi ca fiinţe umane!De aici, întrebarea capitală„cum şi de ce s-a ajuns la ce s-a ajuns?” deşi am avut de ges-tionat o criză financiară şiefectele ei de naturăeconomică, cel mai perversefect, încă greu de vindecat,este lipsa de încredere a oame-nilor, între ei şi faţă de instituţii.Acestea din urmă, nu ca şiconstrucţii fizice, ci ca o reţeaumană care trebuie sărăspundă unui scop, în finalservind tot oamenii.Fundamentul lipsei încrederiiîntre oameni este deviereacomportamentului uman de lavalorile-reper. Ca urmare,înclinăm şi noi, ca mulţi alţii, săspunem că, de fapt, neconfruntăm cu o criză societalăinstaurată insidios, mereurespinsă ca o realitate, dar acărei vizibilitate de necontestata crescut până la imposibili-tatea de a mai nega (Maliţa,Moscardo, Postolache, Aluja).Preocupaţi de moneda globală

ca un simbol al relaţionăriiumane în globalizare (PaulVolker) şi pornind la drum încercetarea noastră caeconomişti, am constatat cărealităţile cuprind întinderi multmai vaste decât o tratare prininstrumentele economice. Amajuns să sublimăm moneda ceade toate zilele, a obişnuinţei dea trata o ficţiune cu funcţiune(Costin Kiriţescu) şi să căutămcauza unui presupus rău nu înmatematica monetară, ci în ma-tricea existenţei noastre umane(Isărescu, Pop). Am tratat în eseul nostrufenomenologia prezentuluiîngrijorător în toate aspectele eiprecare: ordinea lumească înstructurile ei cunoscute (de lacea planetară – naturală, la ceafinanciar-monetară, trecândprin ordinea internaţională şimondială); lumea economicăde azi, prin prisma eticii şimoralităţii, sistemul financiarglobal; guvernanţa funcţionăriieuro ca posibil model;  crizazonei euro ca inhibitor  al unuiposibil model; băncile centraleşi criza; modelul monedei glob-ale între a vrea şi a putea; con-flictul între realităţi şiconstrângerile acestora, dar încăutarea cauzei primare, şi nua unei simple verigi în lanţulcauzalităţi-efecte; am fostîmpinşi spre şi să ne alăturămcelor care vorbesc de nevoiaunei viziuni transcendentale apropriei existenţe umane(Costa, Maliţa, Şafran, Braden,Lafontaine, Maslow). Numai oastfel de viziune ne poate dapercepţia, deocamdată, a ceeace ar trebui să fie, în primulrând, o monedă globală, caresă reprezinte cu adevăratcivilizaţia pe care o clamăm.Aїvanhov ne trezeşte din falsareverie a reparării răului dinlume prin superficialităţile cucare am fost învăţaţi, inclusivdin cele mai bune manualebazate pe cercetări empiricesperând că „... adevăratacivilizaţie va fi în ziua în caremoneda de schimb dintre oa-meni va fi iubirea”, în sensul eilarg biblic, prin care fiecăruiadintre noi să ne arătăm respec-tul şi să onorăm demnitateaaproapelui nostru. De ce? Pen-tru că s-a ajuns la cea mai marecompletitudine a relaţionăriiumane – globalizarea –  care,în loc să ne adune în spiritul re-spectului şi demnităţii reci-proce, ne conduce spre oinechitate a împărţirii noastre încaste, între care se deschide şise adânceşte o mare prăpastie.Să ne gândim la Europa, care,parcă a pierdut direcţia celeimai mari încercări de ramificareîn morala valorilor păcii,democraţiei şi economiei depiaţă de după al Doilea RăzboiMondial şi după căderea ziduluiBerlinului. Pentru a ne gândiserios şi responsabil la Europa,avem nevoie de o întoarcere nuîn timp, ci la izvorul existenţial,a cărui limpezime a fosttulburată tocmai de abuzul val-orilor, practicat cu o destoiniciea politicienilor care ne

reprezintă greu de înţeles şi deoprit. Trăim şi ne conducem ex-cesiv după fenomene, uitând şichiar ignorând principiul primar,singurul nostru călăuzitor într-oexistenţă lumească dată nouăde Divinitate cu un scop, şi nula întâmplare. Principiul primar ne spune căscopul nu poate face abstracţiede calitatea de sociabilitate aomului, respectiv de a trăi într-un anumit fel într-o societate.Acest anumit fel de a trăi în so-cietate este setul primar de val-ori care, treptat, a învins,devenind norme prescrise,constituţii diriguitoare. S-a uitatînsă că, a trăi prin valorile eticiişi moralei existenţei lumeşti aOmului cu scopul dat de Divini-tate, natura umană este duală– spirit şi timp – normalitatea eiîn realizarea scopului existenţeisale este echilibrul între cele ...laturi ale vieţii lui (Pop, Franc,Serafim, Isărescu).Valorile condiţiei umane – com-portamentul social – încriptateîn constituţii sub formă delibertăţi şi obligaţii devin tot maimult pretins aplicate, observândcă natura duală a omului nu seregăseşte nici în politicile pub-lice şi nici în interacţiuneasocială la nivel de indivizi.Predominantul economic care acapturat aproape în întregimeviaţa omenească şi, mai ales,focalizarea unilaterală pe oanumită tipologie cantitativă arandamentului, eficienţei eco-nomice, este reflectarea clarăcă deviaţia de la valori şi drumulacestora în comportamentuluman se datorează alunecăriiexagerate – prin politici, măsuri,interacţiuni – spre latura purmaterială a existenţei, iar ine-chitatea măsurată prin aceastălatură umană a fost mereudeclanşatorul celor maisângeroase conflicte. Vorbim,de regulă, despre bogaţi şisăraci într-un concurs de veni-turi şi averi şi mai puţin învirtuţile spiritualităţii ca gardianal valorilor.Europa cetăţenilor seîndepărtează ca un vis, când seobservă că ordineainternaţională, un bun câştig alomenirii la un moment deconştientizare că liberul arbitrunu poate continua la infinit, nupoate depăşi pragul ordinii din-tre state ale căror lideri gân-desc şi fac altceva decât ceeace vor cei pe care îi reprezintă.Reprezentarea democratică adeviat mult de la esenţa ei şi,de aceea, am ajuns să pretin-dem că exerciţiul democratic arfi în spiritul valorilor. Estenevoie ca ordineainternaţională între state sătreacă spre ordinea globală aindivizilor, întrucât respectulpentru valori este un atribut alacestora şi nu poate plecadecât de la ei. A ajuns spiritulde solidaritate şi coeziuneeuropeană la nivel deindivid/cetăţean european,când vedem introvertireastatelor spre singurul scop alperpetuării puterii care le con-duce?
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Din colaborarea cu firma Cse-mege din  Budapesta nu dorescsă relatez decât un fapt relevantşi cât se poate de semnificativîn contextul titlului prezentuluicapitol, pornind de la discuţiapreliminară cu şeful delegaţieipartenerilor unguri, respectiv,inginerul şef de la firma mai susamintită, dl. S...Pentru a înţelege ce vreau săpun în atenţia cititorului trebuiesă fac precizarea că această în-tâlnire venea ca o continuare aunui şir de încercări de colabo-rare înternaţională, aşa cumarătam mai înainte, în care, prinintermediul a tot felul debinevoitori străini de origineromână (dovediţi mai târziu a fipseudo-specialişti), care sedădeau drept mari oameni deafaceri, m-am întâlnit şi am pur-tat interminabile discuţii oficialeşi mai ales dineuri cu bucatetradiţionale româneşti.... Fărănici un rezultat.La Budapesta, după nici patruore de la începerea discuţiiloroficiale, am clarificat princi-palele puncte ale colaborării şichestiunile de bază  care tre-buiau stipulate în viitorul con-tract, urmând să ne retragempentru a se începe redactareacontractului de tip joint-venture.Foarte surprins, i-am întrebatpe partenerii de afaceri  dacărelatările noastre au fost sufi-cient de clare şi dacă s-a înţelescă noi ne aflăm încă sub umbrasistemului comunist recent de-molat, cu numeroase lacunelegislative în ceea ce priveșterelaţiile de colaborare cu firmestrăine.Mi-a fost demonstrat, în cîtevacuvinte, de către conducătoruldelegaţiei maghiare, că atuncicînd există voinţă şi dorinţareală de a face ceea ce sediscută, lucrurile cele mai com-plicate îşi găsesc rezolvări câtse poate de simple, pentru că

„şi Ungaria a trecut printr-operioadă asemănătoare cuRomânia...nu cu multă vremeînainte...”. Şi ca să înţeleg exactmi-a spus: 
- Să nu uiţi niciodată că dur-erea de inimă este la fel de greusuportată indiferent dacă eştiungur, român, neamţ, sau dealtă naţionalitate!Nu am uitat şi îmi voi amintimereu ce mi-a spus străinul,omul şi mai târziu prietenulmeu. Căci am devenit prieteni,ungurul fiind mai apoi găzduit şiculcat  chiar în camera copiilor(din lipsă de spaţiu), pentru căel a preferat, când ne-a întorsvizita la Sibiu, să locuiascăacasă la noi şi nu la hotel. Toc-mai pentru a ne putea împărtăşigânduri, necazuri, bucurii şi oparte din experienţaprofesională şi de viaţă.Într-adevăr inima doare la fel detare pe tot omul, indiferent căreinaţii îi aparţine, iar căile deurmat spre capitalism suntaceleaşi, sau aproape identicepentru toate statele europenedin fostul bloc Estcomunist!Depinde doar de interesulpolitic al clasei conducătoare şiiubirea pentru ţara pe care oreprezintă. Şi mai ales de re-spectarea întru-totul a legilor debază ale dezvoltării durabile şicategoriilor economice funda-mentale îcepând cu piaţa, banii,inflaţia, etc...Se ştie că piaţa este locul de în-tâlnire a producţiei cu con-sumatorii ... Acest concept maiare o mulţime de conotaţii, eaînsemnând “un imens edificiu”pe care l-au durat, în timp,civilizaţiile care s-au perindat peaceasta planetă. Însumândlegităţile naturale, alături denormele juridice, obiceiuritradiţii şi practici economice, in-clusiv cultura popoarelor lumiide mii de ani, aici s-au stratifi-cat, cunoştinţe, idei, experienţe,concepţii, rezultate... Piaţa poate fi confundată, une-ori, cu o imensă arenă, în carese desfăşoară cele mai impor-

tante competiţii din istoriaomenirii, respectiv “Jocurileeconomice şi financiare”.Toţi economiştii sunt de acordcă în piaţă, consumatoriiexprimă cererea de bunuri, deservicii şi de bani - şperacluluniversal care deschide oriceuşă!... Banul, ”marfa mărfurilor”,obţinută fie prin muncă subformă de salariu, din dobânzi,dividende, rentă, inginerii sausforării financiare şi, de ce nu,din furt ... Cererea şi oferta neacoperitecu bani nu sunt solvabile şi decinu contează. Din aceste motivepoate avea loc şi o luptăpermanentă între consumatori,pentru împărţirea banilor.Nu de puţine ori, apar o serie desituaţii specifice, când se adunăatât de mulţi bani, încât cerereasufocă oferta, iar piaţa sedereglează. În astfel de cazuriEconomia are la dispoziţie unmecanism eficace  cu carepoate să echilibreze piaţa şi săpună stavilă cererii scăpate dinfrâu: - Inflaţia care aspiră banii înexces ai consumatorilor prinpreţuri, într-o creştere adeseorigalopantă, până când seajunge la un nou echilibru întrecerere şi ofertă!Există şi alternativa, ca în loc săfie umflate preţurile, să fiestimulată oferta,  producatoriifiind puşi în situaţia de a pro-duce mai mult, mai bine şi, înmajoritatea cazurilor, mai ieftin. Dar aceasta este chiar caleaspre bunăstare!...Michael Bond a demonstrat căeconomia actuală este obligatăsă crească anual cu trei până laşase puncte procentuale. Ocreştere sub trei la sută pe ter-men lung va conduce economiala colaps din lipsă de lichidităţi.Iar creşterea cu peste şase lasută, de asemenea pe un inter-val mai mare de timp va duce lascăparea de sub control ainflaţiei, prin trecera în derizoriua cursurilor de schimb.Felul în care este astăzi

configurată economia globalăconduce la o creştere uriaşă.Pâna în anul 2080,  la ocreştere de trei la sută se vaajunge la de zece ori mărireavolumului său din anul 2000, iarla un ritm de creştere egal cucel dinainte de criza econom-ico-financiară ar atinge aceastăcifră în anul 2059.Deci, pentru a supravieţui,economia globală estecondamnată să crească ca uncancer, având o ratănesustenabilă care în final vaucide gazda(terra).Stabilirea unei balanţeîntre creşterea  nelimitate aeconomiei mondiale şi susten-abilitate impune o nouă stare despirit care să pună mai mult ac-cent pe sustenabilitate şi maipuţin pe creştere. Opinii similare, la careaderăm cu convingere, au fostexprimate de mai mulţi autori,între care  se numără AndrewSimms profesor la LondonSchool of Economics. Acestaestima că o creştere a veni-turilor lumii sărace la trei dolaripe zi, ar necesita resursele acinsprezece planete pământ.Din aceasă cauză, va trebui săse inventeze un nou model deeconomie sustenabilă, desprecare vom vorbi în numerele vi-itoare ale revistei.
6. excuRSii de „BuSSineSS”  În ungARiA,  iugoSlAViA şi geRMAniA 
Anul 1990 a declanşat laromâni  febra  excursiilor de„business”,  respectiv vânzăride bunuri materiale, de toatefelurile, începând cu pile, pânzede bomfaier, rulmenţi, foarfece,stambe, poşete, genţi, biciclete,etc, prin toate satele şi oraşeleungureşti şi sârbeşti, şi  decumpărare de maşini secondhand din Germania.ExportulUrmare a restituirii părţilor so-ciale în cuantum de 5-10 salariilunare şi a deshiderii graniţelor,tot românul, liber-întreprinzător

cu ceva bani în buzunare, s-agândit să-i folosească cât maibine... Fie alergând să cumpereciocolată, sucuri şi gumă demestecat din străinătate, fiecumpărând de pe la maga-zinele, foste universale, de lasate,  biciclete „Carpaţi”, baloţide stambă, (cât mai înflorată,dar ieftină), ciorapi de bumbac,încălţăminte, vase de porţelanşi din plastic, pile, cleşti, cio-cane, şurubelniţe, rulmenţi, cuieşi alte multe nimicuri trebuitoaregospodăriilor particulare.Toateacestea cu scopul de a le trecepeste graniţă şi a le vinde lavecinii   care-şi manifestaudorinţa de a le cumpăra... Şi astfel s-au creat, pestenoapte, în Ungaria şi Iu-goslavia, imense pieţe cu pro-duse şi „comercianţi” dinRomânia, care se străduiauîntr-o demenţială frenezieeconomică, să satisfacă masivacerere (plătită cu un preţ  bun şi,de regulă, în mărci vest-ger-mane)... Într-un timp extrem de scurt,foarte mulţi salariaţi îşipărăseau locurile de muncă,prin concedii de odihnă saumedicale inopinate. Au fost în-registrate chiar  demisii colec-tive.  Patentând activitateaspontană de mic trafic trans-frontalier, într-un adevărat exodal exportului românesc particu-lar liberalizat la scară naţională,acest tip de comerţ care dejaluase proporţii „de masă”  aveaun nume propriu: BIŞNIŢă!Pentru a ilustra cât mai elocventrentabilitatea unei deplasări detrei zile la piaţa din Harkany (unsat din Ungaria, situat la graniţacu Iugoslavia),  cu marfăromânească în valoare de trei-patru mii de lei, (compusă dintr-o bicicletă, câţiva baloţi destambă, şurubelniţe, burghie,pile de mărime medie, gresiepentru ascuţit coase şi o geantădiplomat din piele,  câştigul netmediu, la întoarcerea acasă,putea fi chiar de zece-douăsprezece mii lei.
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Realităţi “in glissando”
Conf. Univ. Dr. Cornel jucAn , ULBS

BUDAPESTA, POD PESTE DUNăRE
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La București, era cunoscutfaimosul Cenușă de la partid,care de regulă spunea ”nu” șicare reproșa adeseasolicitanțiilor ”v-ați făcut relații șisunteți mereu invitați înstrăinătate, dar tinerii nu suntinvitați, ei nu încap de voi”.Cuocazia celei de-a IV-aConferințe Internaționale ONU,privind ”utilizarea în scopuripașnice a energiei atomice”,conferință care a avut loc între1-16 septembrie 1971 laGeneva, în Elveția, la care amparticipat și unde mi-am făcutcunoscut conceptul interdiscipli-nar arătat intitulat ”tehnoecono-mia nucleară”, concept publicatmai întâi în România de RevistaAcademiei Române ”Progre-sele științei”, V. 8, 1969, pag.343-345. Era scos în evidență,în acel articol, caracterul inter-disciplinar al aplicațiilor energieinucleare, interdependența din-tre aspectele tehnologice, so-cial-economice, politice,juridice, manageriale ale dome-

niului, caracterul complex aldomeniului.Nu mi-a fost ușor pânăam obținut pașaportul, am tre-cut prin multe umilințe, dar num-am lăsat și până la urmă (șicu un mic vicleșug, trebuie sărecunosc) am reușit să înving”vigilența” aparatului birocraticde partid și de securitate. A fost,de fapt, șansa vieții mele să potparticipa la lucrările aceleigrandioase manifestăriștiințifice, despre care regretatulprofesor V. Mercea, de la Uni-versitatea Babeș-Bolyai dinCluj-Napoca, într-o pauză aconferinței îmi spunea în glumă”mare moară, domnule șiconferința asta”.La conferință dominauamericanii, urmați de sovietici,etc. Se organizase și oexpoziție cu exponate privindunele aplicații pașnice ale en-ergiei atomice. Numărul, cali-tatea și designul exponatelorerau net în favoarea ameri-canilor. Românii aveau și ei unmic stand în care era expus,între altele, un betatron comer-

cial. Ing. I. Panaitescusupraveghea standul românescși, ori de câte ori îl vizitam, neservea cu țuică.Una dintre secțiunile înplen ale conferinței priveareacțiile termonucleare, careerau la baza bombei cu hidro-gen și care s-a bucurat de oatenție deosebită, autoriicomunicărilor fiind însă foarteatenți și reținuți în privințaexplicațiilor pe care le dădeaula întrebări, fapt care făcea caîn unele cazuri participanții, dincauza prudenței exagerate, săizbucnească în râs. La aceastăsecțiune dominau, cum era deașteptat, americanii și rușii. Osecțiune specială de mare”atracție” a constituit-o șipropulsia nucleară a navelorcivile și militare.L-am cunoscut atuncipe Alvin M. Weinberg, un sa-vant american din domeniul en-ergiei, pe care l-am reîntâlnitmai târziu în S.U.A. la I.E.A.,Oak Ridge, Tennessee, undeam făcut o documentareștiințifică.

Gazdele elvețiene ne-au făcut o surpriză ”culturală”.În oraș, la un cinematograf cen-tral, rula filmul ”Doctor Jivago”,o producție reușită a cine-matografiei americane. Postulde radio Europa Liberă prezen-tase filmul despre care știamcâte ceva. Atunci mi-am zis,chiar și cu riscul de a fi văzut desecuriștii români deghizați și”muștruluit” la întoarcerea înțară, voi viziona totuși acestfilm. ”Întâmplător” îl întâlnesc laieșirea din cinematograf peprof. I. Purica, inginerul-șef alreactorului nuclear de la Institu-tul de Fizică Atomică al Acade-miei Române,București-Măgurele. Mai târziu,în țară, când profesorul avea osănătate șubredă și când de-venise un cunoscut profesor laInstitutul Politehnic dinBucurești, ne-am întâlnit și amfăcut haz de întâmplare, dacăse poate spune așa despre unlucru atât de trist.Reîntors de la Geneva,subliniez într-un referat pe care-l înaintez Academiei de Științe

Social-Politice și MinisteruluiÎnvățământului, cele douăinstituții care-mi sprijiniseră par-ticiparea, marea rămânere înurmă a României în domeniulcercetărilor de tehnoeconomienucleară, propunând în vedereadepășirii acestei rămâneri înurmă, organizarea unui sim-pozion național menit săintroducă și să sensibilizeze pecercetătorii și pe profesorii dințara noastră. continuare în numărulurmător
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importulPerioada 1990-1993 se poateconsidera ca fiind cea mai în-floritoare din punct de vedere al„bişniţei” cu  automobile „sec-ond hand”. Cel puţin trei ani dezile la graniţele de vest ale ţării,unde durata de aşteptare pesensul de intrare era între 16 șide 30 de ore, coloanele demaşini cu numere roşii sau „dezoll”, se întindeau pe zeci dekilometri, pornind, de cele maimulte ori, chiar din oraşul Mako.Neîntrerupt, zi şi noapte, in-diferent de anotimp, fie iarnă,primăvară, vară sau toamnă. Principalul „furnizor” era Ger-mania, dar cei mai îndrăzneţi seaprovizionau din Belgia sauchiar Italia, care, chiar dacăerau mai departe şi impuneau oserie de condiţii la obţinereavizelor, compensau prinpreţurile mai avantajoase. Defapt, factorul determinant care afavorizat importul fără prece-dent  de maşini l-a constituittocmai preţul. Şi mai ales, ra-portul preţ/ calitate/ confort/performanţă al automobilelor,indiferent de marcă, din afară,comparativ cu DACIAautohtonă.Românii îndurau supliciulaşteptărilor epuizante, stres-sante şi de-a dreptul înjositoarela ieşirea, dar mai ales la în-toarcerea acasă din cauzarentabilității formidabile obţinutedintr-o astfel de „afacere”.Spre exemplu, pentru un auto-mobil marca „Renault 18”,cumpărat la Augsburg cu 700-800 DM, se putea obţine, prinvânzarea în ţară suma de 1500-2000 DM, iar pentru o „Mazda”,cumpărată cu 900-1200 DM, numai puţin de două-trei mii DM !Desigur, majoritatea celor carenu au trăit această perioadă,citind rândurile de mai sus, îşipun fireasca întrebare, dacăsunt adevărate sau doarfabulaţii, (...) şi dacă da, cum afost posibil să se fi petrecut înrealitate aşa ceva...Vreau să-i asigur pe toţi cititoriică acestea nu sunt decât niştepicături într-un ocean, iar

explicaţiile sunt cît se poate desimple.Concret, nu exista o legislaţiecare să reglementeze relaţiilecomerciale, în general şi, maiales, comerţul internaţional-pri-vat, în special. Principiul careera instituţionalizat de Primul-ministru stipula că „tot ce nueste interzis printr-un act nor-mativ este legal...”.   Nu existau nici un fel de taxe deexport-import, iar Europaoccidentală era sufocată demaşini care aveau duratele defuncţionare normate expirate,sau la limita de expirare. Şiavea tot interesul să facă„curățenie”.Și un argument în plus:  în Ger-mania fiecare posesor de au-tovehicul care-şi radia maşinatrebuia să plătească cel puţin700 DM pentru a putea fi primităla ”Schrott” pentru dezmem-brare. E de la sine înțeles căneamţul prefera să obţină celpuţin contravaloarea acesteitaxe, care să se transforme in-stantaneu dintr-o cheltuială învenit!De asemenea, în România nuexistau nici un fel de restricţiipentru înmatriculare (înscriereaîn circulaţie) a automobilelor.Singura verificare serioasă eradoar a seriei caroseriei şi a mo-torului. Acestea trebuiau săcorespundă cu cele din talon şidin contractul de vânzare-cumpărare al autovehiculului,prin care se făcea dovada căacesta nu era furat, sau falsifi-cat. Dar contractele se puteaucumpăra „în bloc”, cu câţivapfeningi,  completarea lorfăcându-se „pe genunchi”, cuajutorul celor care aveaucunoştinţe minime de limbagermană. 
Dar să revin la „părţile sociale”!(C.N.Jucan, 2012, p.42-45)Concret, vreau să le reamintescromânilor că NicolaeCeauşescu a gîndit şi a pregătitdin vreme marea privatizare.De aceea a obligat pe toţisalariaţii ţării, inclusiv pe cei dininstituţiile administrative, bănci,

sănătate, învăţământ, etc., săplătească din salariu, lunar osumă de bani. Aceste sumereprezentau contravaloare„părţilor sociale” la unele dintreîntreprinderile reprezentativedin economia judeţului de domi-ciliu. S-a ajuns la sfârşitul anului1989, ca fiecare „om al muncii”să deţină părţi sociale în cuan-tum de cca. cinci până la zecesalarii, respectiv între 15 şi 50mii lei.Deci, în plină „epocă socialistămultilateral dezvoltată”, exista şiproprietate privată şi nu doar osingură formă, dacă amintim :cea cooperatistă, a micilormeseriaşi, comercianţi, artizani,etc. şi proprietatea individuală apersoanelor din zonele necoop-erativizate.Prin demersul unic în blocul so-cialist, conceptul de proprietate„a întregului popor” a fost dis-juns la nivelul fiecărei persoaneadulte salariate!Unde să mai spunem că lanivelul fiecărui municipiu şi con-siliu judeţean se întocmeaulunar situaţii exacte cu valoareacontribuţiei la unitateaindustrială beneficiară şi cunumărul de părţi sociale sub-scrise şi achitate de fiecarepersoană. În plus, se cuantificaşi adăuga o dobândă fixăanuală substanţială. Toateacestea erau centralizate şi val-orificate la Bucureşti în situaţiiagregate pentru întreaga ţară.Cunoscându-se toate acestea,precum şi valoarea capitaluluifiecărei unităţi din cifrele în-scrise în evidenţele financiar-contabile raportate lunar, dupădecembrie 1989, marea privati-zare se putea efectua cât sepoate de simplu. Doar prinadăugarea la numele oricăreifabrici, uzine, combinat sauşantier un S.A. sau S.R.L., lasfârşit!Din nefericire, s-a procedat,după decembrie 1989, cu totulaltfel şi cum nu se poate maiprost. Cu consecinţe dezas-truoase pentru economia şi so-cietatea românească.

Adică, contrar oricărei logici şichiar a bunului simţ, primaacţiune întreprinsă de conduc-erea politică ce-şi declarase caobiectiv principal costruireaunei economii de piaţă (nicipână astăzi nu înţeleg de ce nus-or fi gîndit să realizeze oeconomie capitalistă), care săaibă la bază proprietateaprivată, a fost aceea de a resti-tui oamenilor tocmai contraval-oarea părţilor sociale care lecertificau statutul de propri-etari!!!Să nu mai punem în discuţiegăurile ce s-au produs înbugetele întreprinderilor, care şiaşa erau subcapitalizate... Vreau să fac precizarea că val-oarea totală a părţilor sociale s-a ridicat la peste 30 miliarde lei,iar restituirea acestora s-a făcutforţat, chiar fără acceptul unuinumăr apreciabil de salariaţi.Mai mult, pe lângă faptul că îilipsea de dreptul de a-şi spunecuvântul în întreprinderi, leaducea oamenilor şi o pierderesubstanţială, pecuniară. Acest lucru este susţinut decuantumul dobânzii la depuneri,când pentru sumele depuse laC.E.C. se putea obţine doar odobândă de maxim 3,5 la sută(pentru depunerile la termen deun an), faţă de minimum 6 lasută cât le aduceau „părţile so-ciale”. Obligarea intreprinderilor sărestituie imediat salariaţilor val-oarea părţilor sociale le-a supusunui efort financiar extraordinar.Această acţiune arbitrară,nejustificată şi nejustificabilă, acondus la decapitalizareaunităţilor de stat lipsindu-le,înainte de toate, de capitaluricirculante cu care să cumperematerii prime şi materiale, en-ergie, etc. şi să plătească salariipentru continuarea activităţii.Prin restituirea obligatorie apărţilor sociale s-a legiferat în-ceputul blocajului financiar arti-ficial din întreprinderi. În acelaşitimp s-a aplicat o lovitură gravăaportului de capital privat româ-nesc şi cu aceasta întregiiopere de privatizare. 

Constituind şi o primă marepiedică în calea desfăşurăriiunei reforme eficiente normale,din punct de vedere economicşi social, această acţiune de-adreptul inconştientă (sic saupremeditată), marchează în-ceputul sfârşitului economieiromâneşti.Nu putem trece cu vederea şiun alt aspect cu urmări semni-ficative.Dacă salariaţii ar fi avutparticipaţii la capitalul unităţiloreconomice de stat ar fi putut luaparte la hotărârile consiliilor deadministraţie, iar acestea „ar fiputut constitui o barierăînsemnată împotriva abuzurilorşi corupţiei care s-au dezvoltatde atunci încoace”. (N.N.Con-stantinescu, Buc. 1993, p.94).Despre „restituirea părţilor so-ciale s-a vorbit şi s-a scrisdestul de-a lungul anilor,punându-se pe tapet şi preved-erile legii nr. 15 care crea sis-temul „certificatelor deproprietate” (nominative), acor-date gratuit sub forma „bonurilorde valoare”. În anul 1992, prin eliberareacertificatelor de proprietate „lapurtător” s-a declanşat criza,exact cînd anchetele socialearătau că mai mult de trei sfer-turi din populaţie o ducea multmai greu ca în anul 1989, iarşomajul atingea cifra de un mil-ion de persoane. Majoritatea acestor certificateau ajuns în mâna unor traficanţişi contrabandişti, care le-aucumpărat pe sume derizorii dela cetăţenii ajunşi la disperare. Noii proprietari, deţinători deastfel de certificate, au pututmanevra acapararea puteriieconomice şi politice,provocând imense pagubeeconomiei naţionale şipopulaţiei.Rezultatul final se vede cuochiul liber, adică încasarea labugetul statului a unui venit dinprivatizarea intreprinderilor,reprezentând doar acea parte afierului vechi care s-a vîndut laREMAT. 
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La 25 de ani de la înfiinţare,Parteneriatul Asia-Pacific intrăîntr-o fază superioară, în încer-carea de a construi noi proiectepeste mai vechile realizări şi dea da naştere unui viitor mai bun.Pregătirea summit-ului de laBeijing a adus deja o serie deacorduri  consensuale, pe bazaprimului pachet regional de co-operare, acestea cuprinzând,între multe altele, politicăfiscală, securitate alimentară,sănătate publică şi cooperaremaritimă.Până în prezent, membrii APECau susţinut şi prezentat peste osută de iniţiative de cooperare.China, în calitate de gazdă aForumului, a profitat de ocaziepentru a organiza câtevaconferinţe axate pe tema pro-gresului prin -şi orientat spre-inovare, aceasta jucând un roldin ce în ce mai important în fa-cilitarea dezvoltării întreprinder-ilor şi creşterii economice.Pregătirile efectuatedemonstrează, totodată, uneleaşteptări ridicate. Toate părţileimplicate în procesul de Coop-erare Economică Asia-Pacifictrebuie să profite de impulsulmomentului şi să se alătureChinei, cu dorinţa de a trans-forma întâlnirea la nivel înalt dela Beijing într-un reper major alintegrării şi dezvoltării acestei

zone dinamice a globului. Pentru început, în aşteptarealansării iniţiativei unei “zone deliber schimb Asia-Pacific” (FreeTrade Area of the Asia-Pa-cific/FTAAP), membrii APECdepun eforturi pentru a purtadiscuţii avansate şi pentru a daformă unor elemente concretede cooperare. La un deceniu dela lansarea acestei iniţiative, asosit timpul ca “marea viziune”să devină realitate. Aceasta vacompleta mecanismele bi şimultilaterale de cooperare dejaexistente în regiune, va mini-miza riscurile cauzate de supra-punerea şi fragmentareaacordurilor de liber schimb şi vacontribui, o dată mai mult, la in-tegrarea regională şi la o dez-voltare durabilă comună.În acelaşi timp, membrii APECtrebuie să ducă la bun sfârşit,cu seriozitate, “Acordul APECprivind promovarea dezvoltăriipe bază de inovaţie, a re-formelor şi creşterii economice”(APEC Accord on Promoting In-novative Development, Eco-nomic Reform and Growth),care urmează să fie adoptat încadrul reuniunii de la Beijing şidespre care se presupune căva avea un impact deanvergură în viitorul regiunii.Luând în considerare nevoileenorme de dezvoltare aleeconomiilor din zona Asia-Pa-cific, precum şi situaţia modestăa infrastructurii, membrii APEC

ar trebui, de asemenea, sădepună eforturi concertate pen-tru îmbunătăţirea facilităţilor debază şi promovareainterconectivităţii.Înfiinţarea Băncii Asiatice pen-tru Investiţii în Infrastructură(Asian Infrastructure Invest-ment Bank) este un bun în-ceput. Dar se pot face şi trebuiefăcute mai multe în aceastădirecţie. Iniţiativele Chineivizând reconstituirea “DrumuluiMătăsii”, sub forma unui “ineleconomic” (Silk Road Eco-nomic Belt) şi a unei noi “căimaritime de transport pentrusecolul al XXI-lea” (21-centuryMaritime Silk Road) pot servidrept exemplu şi solicită partic-iparea tuturor naţiunilor, de-alungul vechilor rute comerciale[transcontinentale]. Xinhua, 5 November 2014 
china doreşte să promovezeproiectul unei linii feratetrans-asiatice, în timpul re-uniunii Apec
Printre subiectele de top aflatepe agenda reuniunii APEC dinChina este şi acela de a sporiconectivitatea regională, pentrua stimula creșterea economicăși avantajele competitive. Înafară de viziunea președinteluiXi Jinping vizând crearea unuinou “Drum al Mătăsii” (SilkRoad) prin Asia, un alt proiectde mari dimensiuni se află deja

pe rol: calea ferată Trans-Asia,ceea ce va conduce la întărirealegăturilor comerciale dintreporturile Asiei de Est și piețeledin Europa Centrală și din Asiade Vest.Conceptul a apărut, pentruprima dată, în anul 1960, fiindpromovat, astăzi, pe fondulcreşterii nevoii de mijloace maieficiente de transport în sectorulcomerţului internaţional. Întreobiectivele centrale ale proiec-tului, se doreşte ca 37 de țări săfie conectate prin patru linii decale ferată pe întreg teritoriulAsiei, cu o lungime totală de 81000 km.Beneficiile unor astfel de liniitransnaționale funcţionale suntevidente şi au fost scoasemereu în evidenţă. În 1992,China construia cel de-al doileaPod Continental Eurasia, carese întinde de la orașul-portLianyungang, în estul Chinei,către Alataw Pass și Urumqi, înprovincia nord-vestică numităXinjiang. Mai târziu, începândcu anul 1996, volumul trans-portului de mărfuri a sporit con-siderabil, de la 2 milioane detone, la 16 milioane de tone(2012); de asemenea, numărulde containere a crescut nu maipuţin de zece ori, de la 20 000,la peste 200 000.Cu toate acestea, lumina verdepentru proiect nu este ușor deobținut, provocări și bariereapărând în multe domenii, de la

politică, la tehnologie și finanțe.“Există numeroase provocări laadresa construirii acestei rețele,cum ar fi voința politică, relațiileexterne, standardele tehnice,precum și sprijinul financiar, toțiacești factori putând devenireale bariere. Sunt necesare,prin urmare, studii științifice,care să trateze problemele denatură economică și financiarăcare pot apărea. Ar trebui să ex-iste, de asemenea, un cadruinter-guvernamental [de analizăşi discuţii], pentru a asigurabuna execuţie a proiectului șioperarea în conditii desiguranță, după încheierea lui",declară profesorul Wu Jian-hong, de la Universitatea Jiao-tong din Beijing.În ciuda tuturor provocărilor,Beijing-ul este mânat de dorinţade a face progrese. În prezent,există trei linii aflate înconstrucție în provincia Yunnan,pentru a lega China de o seriede țări din cadrul ASEAN (As-sociation of Southeast AsianNations). Toate cele trei linii por-nesc de la Kunming și setermină la Singapore, traver-sând capitalele altor cinci țăriale Organizaţiei. Odată final-izate, acestea vor servi dreptcanale majore, facilitând trans-portul de marfă transfrontalier întoată Asia de Est.CCTV News, 8 November 2014
Traducere şi adaptare dinlimba engleză: dan-Alexan-dru popescu, Andreea-doinacălbează 
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