
Abstract:
Scopul acestei lucrări este de a oferi o vedere cât mai clară asupra im-
pactului economic determinat de implementarea unor aplicații informatice
sigure, fiabile și scalabile în activitățile economice. Bazele de date au apărut
ca o nevoie a omului de a stoca și gestiona datele. Acestea conțin date cen-
tralizate, corelate într-un mod cât mai logic. Datorită schimbărilor în

economie, și progresului tehnologic, bazele de date au devenit un element indispensabil din patrimoniul oricărei entități, fie ca este IMM,
corporație sau instiție publică.Keywords: baze de date, tabele relationate, infomatizare, economie, sql
1. introducere. Definim o bază de date ca fiind o grupare de date relaționate, organizate în așa fel încât să permită accesul relativ ușor
asupra informațiilor. Datele stocate reprezintă un anumit subiect sau obiectiv din lumea reală și vor fi manipulate prin intermediul anumitor in-
strumente specifice, realizându-se astfel operațiuni de adăugare, modificare sau ștergere. Datele stocate în cadrul bazei de date reprezintă

valorile pe care utilizatorul le introduce efectiv, prin intermediul limbajului SQL sau asistat de o interfață grafică, într-o bază.  Ele sunt statice
adică rămân neschimbate până în momentul în care intervine o modificare manuală sau automată asupra lor.

“Orice pro-
gres real se

operează nu
în afară, ci

înlăuntrul oa-
menilor”

mihai eminescu
1. Mai întâi, câteva aprecieri de con-
text. În întreaga lume ne aflăm într-un
timp dificil. Enumăr, astfel, secvențe,
evoluții, unanim recunoscute în aria

științifică internațională. Iată, o criză a
mediuliu înconjurător în care
supraîncălzirea Terrei este pe cale să
facă adevărate ravagii, accentuând,
nemijlocit, o subcriză climatică, printre
altele, cu dispariția practic a celor
patru anotimpuri din clima temperată
și instaurarea aici doar a două se-
zoane care, și ele, se succed destul
de „indisciplinat”: cel “cald” și cel
“rece”.
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“Cea mai scumpă ştiinţă e
mai ieftină decât

neştiinţa.“

Gr. C. Moisil
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”The Soul takes nothing with her to
the next world 

but her education and her culture”
platon

Ne place să spunem şi să credem că
poporul român este un popor euro-
pean, că face parte din familia indo-
europeană şi a avut etnogeneza în spaţiul

carpato-danubiano-pontic. Secolul al VI-lea a găsit poporul român format în pragul
unor năvăliri, dar perioada neagră a întregii Europe şi încă secole după Renaştere
a însemnat o „pauză” consistentă în ceea ce numim europenizarea provinciilor
române. Am fost europeni de la începuturi, dar totuşi ne-am căutat mereu 
europenizarea.

EUROPENIZAREA
ROMÂNIEI: 

NOUA IDENTITATE, UN
ACT DE CERCETARE
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La începutul lunii octombrie ac, la Academia Română, în Aula Magna, s-au desfăşurat lucrările prestigiosului Seminar Internaţional
“Penser l’Europe” ediţia a XIV -a, manifestare sub genericul Academiei Române şi a unor importante Academii din Europa, respectiv
academicienii Thierry de Montbrial, Eugen Simion, Maya Simionescu, ultimii doi preşedinte şi vice preşedinte la Fundaţia Naţională
pentru  Ştiinţă şi Artă, Mugur Isărescu ş.a. În 1 octombrie, seara, în deschidere a avut loc o recepţie în saloanele Băncii Naţionale a
României, cadru în care, după un superb recital de pian al tânărului maestru interpret şi compozitor Matei Bucur Mihăescu acompaniat
în mai multe bucăţi de tânăra soprană Diana Alexe, a fost lansat volumul “Penser l’Europe” ediţia a XIII-a 2014, şi ampla lucrare,“La
Pensee et l’Action”, a academicianului francez Thierry de Montbrial.
În 2 - 4 octombrie, în Aula Magna a Academiei Române, au prezentat comunicări personalităţi ştiinţifice dintre cele mai reprezentative
astăzi ale Europei, Uniunii Europene, din Israel, Algeria, Serbia, etc: preşedinţi de academii, academicieni şi profesori de recunoscută
valoare. Menţionăm astfel: Jaime Gil Aluja, Jean Askenasy, Dan Berindei, Wilhelm Dancă, Jacques De Decker, Mircea Dumitru, Serge
Fauchereau, Lorenzo Gascon, Joaquim Gironella Coll, Ionel Haiduc, Valeriu Ioan-Franc, Rodivoje Konstantinovic, Mohammed Lai-
choubi, Solomon Marcus, Michael Metzeltin, Thierry de Montbrial, Evanghelos Moutsopoulos,  Ioan Aurel Pop, Napoleon Pop, Dan
Popescu, Irinel Popescu, Ioan Robu, Petre Roman, Eugen Simion, Maya Simionescu, Virgil Tănase, Răzvan Theodorescu, Margit Thir,
Gisele Vanhese, Ionel Valentin Vlad, Alexandru Zub etc.
Lucrările Seminarului s-au desfăşurat în limba franceză. Prezentăm mai jos comunicările scrise, în limba română, ale profesorilor Dan
Popescu şi Valeriu Ioan-Franc, Napoleon Pop.

PUNCTUL PE 
EUROPA

“Penser l’Europe” 2015

Bruxelles

New York
continuare in pag. 2
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Ateneul Român
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Pentru a putea fi transfor-
mate în informații cu un an-
umit sens, trebuie menționat
faptul că, aceste date
necesită o prelucrare care
să ofere utilitate pentru cel
care o folosește. În funcție
de modul în care este
actualizată baza de date,
informațiile ce rezultă în
urma prelucrării pot fi numite
informații dinamice, cu un
număr nelimitat de prelucrări
și moduri de prelucrare. Lim-
bajul SQL (Limbaj Structurat
de Interogare) reprezintă
limbajul standardizat spe-
cific administrării unei baze
de date, fiind în același timp
cel mai popular limbaj uti-
lizat pentru manipularea
datelor de către sistemele
de gestiune a bazelor de
date (SGBD-uri) relaționate.
Utilizarea limbajului SQL
permite folosirea unor
instrucțiuni cu puține cuvinte
deoarece acesta este con-
ceput pentru a asigura o
modalitate simplă de a scrie
și de a citi o bază de date.
De asemenea, SQL
reprezintă un limbaj nepro-
cedural și declarativ astfel,
utilizatorul descrie datele pe
care vrea să le obțină fără a
i se impune să stabilească
modalitățile prin care se
ajunge la datele respective.
Fiind un limbaj orientat pe
mulțimi nu poate fi inclus în
categoria limbajelor de sis-
tem sau de programare.

Principalele carac-
teristici ce diferențiază lim-
bajul SQL de alte limbaje
asemănătoare sunt
următoarele: prin inter-
mediul lui sunt efectuate
operații asupra unor seturi
de date, nu asupra datelor
individuale, asigură acce-
sarea automată a datelor, și
se bazează pe detalii ale
implementării, permițând o
programare la nivel logic. La
nivel global, performanțele
unei aplicații se amplifică
considerabil prin utilizarea
unei baze de date acesta
având capacitatea de a ges-
tiona un volum extrem de
mare de informații și de a le
distribui utilizatorilor finali în
timp util.

2. securitatea și in-
tegritatea datelor stocate.
Securitatea datelor
semnifică interzicerea acce-
sului la date pentru utiliza-
torii neautorizaţi 1.
Tehnologiile cu privire la se-
curitatea informației în
cadrul unui sistem informatic
au un mare impact asupra
modului în care entitățile își
conduc afacerile, având în
vedere atingerea obiec-
tivelor strategice. Securi-
tatea reprezintă motivul de
îngrijorare care intervine în
dezvoltarea oricărei baze de
date deoarece, spre deose-
bire de programele care sunt
instalate pe o singură
mașină gazdă, bazele de
date sunt accesibile mai
multor participanți la activi-
tatea firmei.

Informația constituie
elementul esențial în buna

funcționare a oricărei
entități, iar capacitatea de a
stoca și procesa anumite
informații poate reprezenta
un avantaj major în fața
competitorilor pentru orice
firmă. Menționăm că o
informație este utilă doar
atât timp cât oferă relevanță,
rămânând nealterată. Im-
pactul unor operațiuni de
sabotare asupra bazelor de
date poate fi devastator pen-
tru orice organizație. Astfel,
informația trebuie protejată
în mod adecvat pentru asig-
urarea continuității, dimin-
uându-se posibilele daune și
m a x i m i z â n d u - s e
oportunitățile de afaceri și
beneficiile organizației în
c a u z ă .

Securitatea unei
baze de date presupune im-
punerea unor conturi de uti-
lizator și atribuirea anumitor
drepturi de acces acestor
utilizatori. Fiecărui utilizator
îi pot fi acordate drepturi
pentru a consulta baza de
date, pentru a modifica anu-
mite informații sau pentru a
le șterge, toate aceste
operațiuni fiind făcute în
mod individual. Accesul la
baza de date se va face cu
ajutorul numelui de utilizator
atribuit fiecărui participant și
a unei parole. Totodată, ac-
cesul poate fi restricționat
pentru anumite structuri de
date cum ar fi  tabele sau
câmpuri ale unor tabele, sau
pentru modificarea și
crearea anumitor proceduri.
Integritatea unei baze de
date face referire la corecti-
tudinea informațiilor pe care
le putem regăsi în aceasta și
presupune atât detectarea,
cât și corectarea erorilor
care pot afecta datele exis-
tente. Totodată, integritatea
implică și prevenirea viitoare
a erorilor semnalate și
c o r e c t a t e .
Astfel, integritatea bazelor
de date implică definirea
unor reguli care restrâng
valorile valide pentru o
coloană a unui tabel.
Restricțiile de integritate
sunt destinate lucrului cu
tabelele, toate vederile și
sinonimele tabelelor fiind su-
puse acestor restricții. În
cazul în care o instrucțiune
DML2 încearcă să
efectueze o acțiune
nepermisă de către o
restricție de integritate, se
va genera o eroare
tranzacția fiind derulată
î n a p o i .  
Menționăm câteva dintre
cele mai folosite restricții de
integritate, și anume:
• Primary Key – are
rolul de a defini cheia
primară la nivel de tabel sau
la nivel de coloană, im-
punând ca aceasta să fie
unică; totodată, un tabel
poate avea o singură cheie
primară, la crearea acesteia
fiind creat în mod automat și
un index pentru scurtarea
timpului de execuție în cazul
unei interogări;
• Foreign Key –
definește cheia externă a
unui tabel, existând o
anumită protecție ce
garantează că valoarea unei
cheii externe corespunde cu
valoarea cheii primare din
tabelul de referință.
• UNIQUE – reprezintă

o constrângere aplicată
asupra unei coloane sau
asupra mai multor coloane și
specifică faptul că nu pot ex-
ista mai multe înregistrări cu
aceleași valori, evitând ast-
fel dublarea datelor și
reduntanța acestora;
• NOT NULL – se
apliceste aplicată doar la
nivel de coloane și impune
faptul că o coloană nu poate
lua valori nule.
• Restricțiile de in-
tegritate permit modelarea
bazei de date în
concordanță cu specificul
activității organizației pentru
care a fost creată, ele fiind
realizate pentru a servi
nevoilor entității în cauză și
utilizatorilor finali. 

3. impactul economic.
În ultimii ani, dezvoltarea
bazelor de date a reprezen-
tat unul dintre cele mai im-
portante aspecte din
domeniul tehnologiei
informaţiei, cu impact deci-
siv asupra modului de orga-
nizare şi funcţionare a
numeroaselor entităților.
Aceste entități sunt depen-
dente de funcţionarea
corectă şi fără întreruperi a
sistemelor de gestiune a
bazelor de date. Astfel, sis-
temele de gestiune a
bazelor de date reprezintă o
componentă esențială a
vieţii de zi cu zi în societatea
modernă. Zilnic, majoritatea
oamenilor desfăşoară
activităţi care implică
interacţiunea cu o anumită
bază de date în funcție de
specificul acestora. Astfel de
activități pot fi reprezentate
de: gestiunea angajaţilor
unei firme, achiziția online a
unor produse, depunearea
unei sume de bani în contul
de la bancă, rezervarea unor
bilete de avion, căutarea
unei cărţi într-o bibliotecă
digitală etc. Utilizarea unei
baze de date implică dis-
tribuirea datelor și
aplicațiilor prezentând nu-
meroase avantaje compara-
tiv cu sistemele
centralizatoare tradiționale.
Un avantaj al utilizării unei

baze de date în cadrul unei
entități economice poate fi
considerat faptul că, aceasta
diminuează și chiar elimină
redundanța prin integrarea
fișierelor, în acest mod nefi-
ind stocate copii ale
acelorași date. Totuși, în an-
umite cazuri, pentru a fi
îmbunătățite performanțele,
se realizează o dublare
intenționată a anumitor arti-
cole de date. De asemenea,
prin eliminarea redundanței
se diminuează semnificativ
riscul de apariție a unor date
incoerente, deci identificăm
un alt avantaj al utilizării
bazelor de date și anume,
coerența datelor stocate.
Prin utilizarea unei baze de
date este asigurată și secu-
ritatea datelor împotriva ac-
cesului neautorizat. În lipsa
acestor măsuri de securi-
tate, integrarea fișierelor
face ca acestea să fie mai
vulnerabile decât în sis-
temele bazate pe fișiere.
Totodată, în cadrul unei
baze de date este asigurată
atât administrarea, cât și
controlul datelor, acestea
putând fi folosite de către
mai mulți utilizatori în
același timp, aceștia putând
avea cerințe diferite care pot
fi incompatibile. Bazele de
date, ca mod de organizare
a datelor în memoria externă
evoluează în fişiere printr-un
proces de integrare a lor,
ţinând cont de cerinţele
aplicaţiilor informatice ce
servesc organizația.
Evoluţia modului de memo-
rare a datelor în memoria
externă este determinată de
aspectele următoare:
• accesul ușor și cât
mai rapid la date; 
• c r e ş t e r e a
compexităţii datelor memo-
r a t e ;   
• stocarea unui volum
cât mai mare de date; 
• p e r f e c ţ i o n a r e a
echipamentelor de culegere,
stocare, transmitere şi prelu-
crare a datelor introduse.

Privind din perspec-
tiva economiei de scală, prin
combinarea ansamblului de

date operaționale din cadrul
unei entități economice într-
o singură bază de date și
prin realizarea unui set de
aplicații funcționabil pentru
aceasta singură sursă de
date nou creată, are ca efect
o scădere majoră a cos-
turilor. Datele operaţionale
sunt date din bazele de
date, distincte de datele de
intrare, ieşire sau alte tipuri
de date . În general, fiecărui
departament i se acordă un
anumit buget pentru dez-
voltarea și întreținerea unui
sistem propriu bazat pe
fișiere. Totuși, prin utilizarea
unei baze de date3, bugetul
combinat rezultat din totali-
tatea bugetelor acordate pe
departamente este destinat
dezvoltării sistemului de
gestiune a bazei de date,
ceea ce ar putea duce la o
diminuare a nivelului total al
cheltuielilor, rezultând o
economie de scală.
e s t ) .
4. Aspecte cu privire
la viitor și concluzii
Stocarea datelor este unul
dintre procesele cele mai im-
portante care se desfășoară
într-o entitate economică.
Volumul datelor prelucrate și
complexitatea domeniilor
modelate determină uti-
lizarea bazelor de date de
către majoritatea aplicațiilor.
Astfel, pentru bazele de date
de dimensiuni mari, care
înmagazinează un volum
uriaș de informații, s-a creat
conceptul de depozit de date
. După cum a afirmat și
William H. Inmon, considerat
părintele conceptului de
data warehouse, „un depozit
de date reprezintă o colecţie
de date orientate pe
subiecte, integrate, istorice
şi nevolatile destinată spri-
jinirii procesului de luare a
deciziilor manageriale”4 .
Depozitele de date, dar și
bazele de date conțin
cantități foarte mari de date
structurate, care se bazează
în general pe tehnologii
relaționale și care pot fi con-
sultate rapid cu ajutorul
structurilor de acces.

masterand Mihai cRistiAn,
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Totuși, depozitele de date și
bazele de date sunt diferite din
multe puncte de vedere, cele
două nefiind proiectate pornind
de la aceleași obiective. Sis-
temele de gestiune a bazelor
de date sunt destinate
aplicațiilor de gestiune, aces-
tea fiind cunoscute și sub den-
umirea de sisteme OLTP5 . Ele
încorporează operații care se
efectuează zilnic într-o
organizație cum ar fi: plata fac-
turilor, aprovizionarea, con-
tabilizarea operațiunilor,
emiterea bonurilor etc. De-
pozitele de date sunt cunos-
cute sub denumirea de OLAP6

și au ca obiectiv organizarea și
coordonarea informațiilor ce
provin din surse diferite, regru-
parea și sintetizarea datelor,
integrarea și stocarea acestora
pentru a oferi utilizatorilor o
imagine adecvată. Practic, de-
pozitele de date servesc pe
de-o parte utilizatorii, iar pe de
alta specialiștii în domeniul
analizei datelor și luării decizi-
ilor, fiind mult mai complexe și
mai variate față de sistemele
de gestiune a bazelor de date.

Figura 4.1. Funcționarea unui
depozit de date

Sursa:www.plottingsuccess.co
m/beginners-guide-to-bi-soft-
ware-1113011

În viitor, implementarea unui
astfel de depozit de date în
cadrul aplicațiilor dintr-o
organizație va deveni o nece-
sitate. Un depozit de date
poate fi implementat prin inter-
mediul anumitor programe,
cum ar fi Microsoft SQL Server
2008, care oferă o soluţie
integrată de management şi
analiză a datelor și aduce ele-
mente calitative în orice tip de
organizație. Printre elementele
de ordin calitativ care vor fi
resimțite la nivel de entitate,
putem enumera următoarele: 
• Partajarea datelor va fi
efectuată pe mai multe plat-
forme, aplicaţii şi dispozitive
pentru a facilita conectarea
sistemelor interne şi externe; 
• Se va realiza controlul cos-
turilor fără a fi diminuată
performanţa, scalabilitatea,
disponibilitatea sau securitatea
aplicațiilor; 
• Are loc dezvoltarea, imple-
mentarea şi administrarea
aplicaţiilor la nivel de entitate
mai sigure, fiabile și scalabile; 
• Se va maximiza productivi-
tatea tehnologiei informației

prin reducerea complexităţii
dată de crearea, imple-
mentarea şi administrarea
aplicaţiilor pentru baze de
date.

concluzii. Putem afirma că,
folosirea unor tehnologii mod-
erne și a unor limbaje simple și
ușor adaptabile de programare
poate determina creșterea
productivității oricărei aplicații
din domentiul tehnologiei
informației, sporind beneficiile
acesteia. De asemenea, orice
entitate economică iși poate
spori performanțele prin
folosirea unor baze de date ca-
pabile să stocheze un volum
mare de informații. Astfel,
informațiile obținute în urma
prelucrării datelor sunt manip-
ulate astfel încât să ducă la
atingerea obiectivelor firmei.
Ținând cont de faptul că activ-
itatea economică este într-o
continuă diversificare, apar noi
cerințe pentru adaptarea unei
organizații atât la mediul endo-
gen al acesteia, cât și la
mediul exogen în care își
desfășoară activitatea. Un sis-
tem informatic este util doar în
cazul în care are capacitatea
de a interschimba, în condiții
de siguranță, informațiile din
cadrul firmei, asigurând o
funcționare a proceselor într-
un timp util în cadrul acesteia,
ceea ce se poate realiza prin

implementarea unei baze de
date.
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Chiar și numai acest fapt im-
pune mutații fundamentale în
mod deosebit pentru structura
culturilor agricole, favorizând pe
unele și „îngropând” pe altele,
fiind obligatorii, pentru cine
înțelege și prevede cât de cât,
schimbări radicale în tipul de
alimentație uman, animalier, în
exporturile și importurile de ce-
reale, trebuie privilegiat acv-
iferul etc. Chiar și numai acest
fapt relevă necesitatea unor
mutații în concepția despre
habitat și în habitat ca atare, în
infrastructuri și câte și mai câte.
Totodată, o criză economică
profundă - generată, esențial,
de criza de paradigmă, de o ci-
clicitate neformalizată, de o
supralicitare a speculației în
dauna producției - a generat și
generează, odata cu serioase
dificultăți economice și sociale,
unor state dezvoltate economic
– și nu doar a lor, firește, repli-
erea destul de abruptă spre
național și chiar naționalism,
fiind pe cale reactivarea
“războiului rece”,  a unor sis-
teme de interese economice și
politice, politice și economice,
parelele și opuse. În întreg
acest cadru, corupția operează
major, ea se vădește endemică,
instituționalizată, tranfrontalieră
mai mult ca niciodată, deteri-
orând încrederea oamenilor în
instituții și justiție.
Mai este evidentă o criză
umană, o criză de indentitate
umană și umanistă,
„umanioară”, mai ales, printre
altele, pentru populațiile
amenințate cu moartea prin
violenţă, prin foamete și care
solicită locuri de muncă și
hrană. Pe un asemenea fond
de ignoranță și mizerie, atât de
vulnerabile în fața fundamental-
ismului și exacerbărilor de orice
fel, sunt din ce în ce mai dra-
matice amenințările și faptele
grave ale terorismului – un
terorism deja “globalizat”,  man-
ifestat la dimensiuni
internaționale – tot mai puternic
prin lipsa lui de logică și tot mai
temut din perspectiva logicii
celorlați. Avem de a-face și cu o
criză a păcii, readucând
războiul, mai mult sau mai puțin
militar şi chiar climatic, ca mijloc
esențial, eficient de impunere,
de amplificare a influențelor, de
obținere de imense profituri nu
doar economice. Se vădesc
crize politice într-un mare
număr de state, multe eu-
ropene. Altele nu, însă toate
sensibile la astfel de bulversări
amintite. Cu atât mai mult cu cât
funcţiile politicului,
administrației publice,
„susținerea” intereselor celorlalți
se vădesc mai profitabile, pen-
tru cei ce le practică, decât în-
treprinderea și manageriatul
economic oneste și legale,
decât munca cinstită pe un
salariu. Să adăugăm, la toate
acestea, mișcările naturale
firești ale Planetei – cutremure,
inundații, tsunami, secete, tai-
fune etc. – mai multe, însă, ac-
centuate de dezechilibrele
acumulate prin poluare,
exploatări intense resurse, noxe
și altele, ale timpului nostru…
Ne îndreptăm oare spre abis,
cel puțin spre o cădere e un
sfârșit al civilizaţiei timpului nos-
tru, ne îndreptăm spre

destrămarea U.E. ? Suntem
oare “the doomsayers”, profeții
nenorocirii, adepți ai teoriilor
apocaliptice? Nicidecum.Dar în
fapt, după cum demonstrează
mai mulți cercetători americani
de la Institutul Tehnologic din
Massachusets, dar și autorul
rândurilor de față (vezi lucrarea
“Amenințări pentru secolul
XXI”), in decursul existenței Ter-
rei s-au vădit sute și sute de
civilizații. Cele mai multe, însă,
au dispărut, din motive eco-
nomice, rămânând, în prezent,
doar câteva. Continuă, deci,
procesul? Răspunsul afirmativ
la întrebarea pusă prezintă ar-
gumente serioase. Personal,
pentru acest timp, îmi vine mai
greu să cred, dar pentru
perspectivă, continuând astfel,
nu avem prea multe motive să
fim optimiști. Oricum, nu pot
trece – ignorându-le – peste
astfel de realități. Ele se consti-
tuie într-un veritabil sindrom
care anunță vremuri și mai
grele, cu războaie, chiar dacă
nu militare, de tot felul, cu mari
dezastre și nenorociri.
2. Apreciez, prin urmare că, în
pofida unor eforturi care, din
păcate, se vădesc insuficiente,
modelul actual de dezvoltare a
Planetei, cu imens de mulți
săraci sau sub limita sărăciei și
cu puțini, foarte, puțini bogați,
este eronat. Cine pe cine
păzește? Vestea bună este că
mai multe, cele mai multe din
cauzele crizelor amintite au an-
tidot. Ignoranța și lipsa de
cultură pot fi diminuate prin
educație, marile decalaje eco-
nomice și sociale pot fi reduse
printr-o intensă și inteligentă
mobilizare la muncă, printr-o
mai bună investigare și valorifi-
care a pieței, rasismul și funda-
mentalismul pot fi „sparte” prin
rațiune, educație, reflecție,
umanism etc. Nevoi de
îmbunătățire pe care le pot re-
aliza chiar indivizii, oamenii de
un fel sau altul, ei îşi pot impune
voința. Parafrazându-l pe
cercetătorul francez de mare
vogă acum mai multe decenii –
René Dumont, cel care a scris
cartea „L’ Afrique etranglee; l’
Afrique est mal partie” – pot
spune că globalizarea a pornit
rău. Nici pe de parte nu avem o
globalizare care să aducă
câștig pentru toți, ci ea aduce
câștig doar pentru unii, acest
„unii” purtând diverse chipuri,
diverse fețe în sensul general al
cuvântului. Piaţa ca atare a
acumulat  nu puţine
imperfecţiuni, dar ele pot fi
corectate prin acţiunile
i n s t i t u ţ i i l o r .
....Chiar și dintr-o astfel de
succintă examinare se vădesc
cel puțin două aspecte care
nouă, europenilor, ne pot da
mult de gândit, de reflectat.
Anume, o diminuare a
importanței Europei și a Statelor
Unite în ansamblul lumii, în
mentalul colectiv, unde se
afirmă spectaculos și accelerat
China, India, Brazilia, alte state
din America Latină, economii
emergente din Asia de Sud-Est.
Deși, încă de prin secolul XIV și
mai apoi, poate cu unele
excepții, leagănul civilizației
mondiale și în același timp
„motor” în acest cadru, s-a vădit
Europa, „bătrânul continent”;
Tot în condițiile globalizării este
evidentă trecerea de la
activitățile anarhiste, relativ
punctuale, la un fundamental-

ism mai periculos și amplu care
poate îmbrăca diverse
veșminte, de dreapta sau de
stânga, religios sau laic,
național sau internaționalist,
etc. Lucrurile nu se află deloc în
ordine. Iată, prin urmare, câteva
coordonate de evoluție din
unghiul cărora vom analiza
problema din titlul comunicării.
3. …Cu peste 6 -7 decenii în
urmă, marele demograf francez
Alfred Sauvy remarca, adese-
ori, dificultatea dialogului dintre
o populație relativ îmbătrânită și
în curs de diminuare, cea din
statele occidentale, pe de o
parte, și cohortele de tineri, cu
o pregătire destul de relativă,
care formau majoritatea
populației în țările slab dez-
voltate, decalate, pe de altă
parte. Din păcate, lipsa unui
astfel de dialog, semnalată de
Sauvy, este evidentă și astăzi.
Este foarte dificil, de altfel, de
purtat un dialog benefic ambe-
lor părți în condițile în care
speranța de viață în țările deca-
late este, de regulă, sub 40-45
de ani și chiar mai puțin, iar în
statele dezvoltate această
speranță de viață se ridică la 80
de ani și peste. În astfel de
condiții se poate releva - con-
sider, benefic de o parte și de
alta - emigrația populației în
general din primul grup de țări,
mai ales spre vestul european
și euro-atlantic care astfel,
datorită atractivității lor,
civilizației lor, iată dobândesc o
forță de muncă utilă, o forță de
muncă care, finalmente, într-un
fel sau altul, permite, chiar dacă
nu mereu oficial , întinerirea
societăților respective. Plus alte
câştiguri economice. Dar care
este situația din țările de unde
se emigrează? Toate aceste
apecte le vom detalia mai jos.
4. Așadar procesul migrației
populației în lume. Acest proces
nu este deloc nou. Încă din an-
tichitate, populația migra dintr-
un stat în altul, iar în Imperiul
roman  dintr-o provincie în alta,
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 ade-
sea, potrivit unor aranjamente
universitare, mergeau, de
regulă, pe perioade determi-

nate, de la o universitate la alta
în marile instituții respective ale
vestului și centrului european.
Migrau dintr-un loc în altul mer-
cenarii, ce nu arareori, după
lupte, se împământeneau într-o
altă țară decât a lor de origine,
etc . Odată cu revoluțiile indus-
triale, prefațate de marile de-
scoperiri 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 pri-
mordial 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. 
5. În întreg acest cadru,
migrația intraeuropeană a avut
și are un rol, în general,
precumpănitor, generat de pro-
grese economice și sociale, de
nașterea și evoluția aspirațiilor,
de un fel sau altul, de legislații
constrictive sau permisive și
stimulative, de mai multe ele-
mente vădite în cadrul numi-

torului comun al „omului euro-
pean”, etc... După Al Doilea
Război Mondial și chiar înaintea
sa, în anii atât de furtunoși
1930, dar mai ales după ce re-
publicanii 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 prin Pirinei și
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 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 ei de sud mai ales, con-
sistent mai înapoiată industrial.
Apoi în Germania au venit turci,
preluând o serie de activități
„eliberate” de germanii ocupați
în alte domenii ceva mai
atrăgătoare. Ulterior lucrurile s-
au mai schimbat...

prof. Dan popescu

Secvenţă din Seminarul 2014: Dan Popescu, Valeriu
Ioan-Franc, Virgil Tănase, Alexandru Zub

- continuare în pagina 7 -
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Istoria recentă relevă că europ-
enizarea României a trebuit să
fie mereu validată în ochii politi-
cienilor marilor puteri, deşi ea
era consimţită printr-o greu de
contestat cultură proprie şi
contributivă la cultura
europeană. Fiind însă
percepută mai mult ca o stare
de spirit, cultura românească,
în sensul ei cel mai larg, părea
doar o pată de diversitate într-
un spaţiu geografic european,
criteriile europenizării fiind total
altele, mai ales de la Revoluţia
Franceză încoace.
Dacă ne referim la respectiva
perioadă, de după Revoluţia
Franceză, este neîndoielnic că
europenizarea Provinciilor
Româneşti şi a României de
azi a avut ca fundament efortul
intern al poporului, al unei elite
intelectuale crescute din sânul
acestuia, care a scris despre
istoria şi cultura acestui popor.
A putut această elită să o facă,
fără a cerceta documente, obi-
ceiuri, locuiri, suferinţe, tradiţii,
fapte? Răspunsul la această
întrebare aduce a doua
conotaţie în procesul
europenizării României, cea a
dimensiunii cercetării, devenite
academice, în statornicirea
identităţii europene a
R o m â n i e i .
Un arc peste timp, de la Nico-
lae Bălcescu până în prezent,
ne demonstrează că toate ar-
gumentele europenismului
român au fost şi sunt rezultatul
unei continue cercetări a pro-
priei noastre firi şi existenţe, re-
descoperind, aflând şi validând
apartenenţa noastră la cultura
europeană, întreruptă doar de
accidente ale istoriei, care s-au
dovedit a nu fi întâmplătoare.
Nicolae Bălcescu, a cărui viaţă
intelectuală a fost marcată de
valul revoluţiilor europene ale
anului 1848, a fost, pe lângă
scriitor şi revoluţionar, un re-
marcabil istoric, iar operele lui
din domeniu, publicate în ţară
şi la Paris – biografii istorice
(Ioan Tăutu, Miron Costin, Ioan
Cantacuzino, Constantin Can-
tacuzino), articolele (Despre
starea socială a muncitorilor
plugari în Principatele Române,
Despre împroprietărirea
ţăranilor, Drepturile românilor
către Înalta Poartă, Mersul
revoluţiei în istoria românilor)
sau lucrarea sa capitală
„Românii supt Mihai Voievod
Viteazul – nu pot fi decât rodul
unei cercetări autentice, cu
scopul demonstrării similitudinii
aspiraţiilor poporului român cu
cele ale altor popoare eu-
r o p e n e .
Şcoala Ardeleană, prin
reprezentanţii ei cei mai de
seamă – Petru Maior, Samuil
Micu, Gheorghe Şincai, Ion
Budai Deleanu –, a  făcut
acelaşi lucru, a  readus poporul
român în Europa şi Europa în
Transilvania, marcând, prin
mişcarea latinistă şi contextul
iluminismului (german), o
emancipare spirituală şi politică
în sens european a românilor
transilvăneni. Deviza Şcolii
Ardelene „Virtus Romana Redi-
viva” a fost un îndemn bine
documentat pentru drepturile
naţionale, pentru limba şi
credinţa străbună, iar în etapa

de glorie, tot la Revoluţia din
1848, pentru unirea românilor
într-o singură ţară. 
A urmat o constelaţie de mari
istorici şi literaţi români – lista e
lungă – de la Mihai Eminescu
la Nicolae Iorga, de la Ion Heli-
ade Rădulescu la Emil Cioran
şi Mircea Eliade – care ne-au
lăsat cercetări asupra identităţii
noastre europene incontesta-
bile, netezind fracturi artificiale
în liniaritatea acestei
apartenenţe, dar care ne-au în-
târziat mereu sosirea la propriu
în Europa democrată.
Recursul la istoria cercetărilor
care ne-au menţinut moral-
mente pe harta social-culturală
a Europei, nu pe cea a simplei
geografii europene, ne permite,
cu modestie, o a treia concluzie
privind identitatea noastră
europeană. Ea a fost
revigorată mereu în timpurile
moderne de puterea culturii
naţionale , cercetarea
academică făcând parte din
a c e a s t a .
Democraţia, pe care o servim,
recunoaşte în mod vizibil şi
tehnic, ca instrumente ale unei
guvernanţe în principiile şi val-
orile de tip occidental, trei put-
eri: legislativă, executivă şi
juridică. Suntem aplecaţi
asupra independenţei aces-
tora, a echilibrului şi modului în
care se controlează reciproc,
astfel ca niciuna să nu devină
dominantă. Uităm însă că
acest triunghi al funcţionării
unei societăţi europene demo-
cratice este, de fapt, un rezul-
tat al tăriei manifestării puterii
culturii. Ea nu numai că
fundamentează conceptu-
alizarea şi conţinutul celor trei
puteri, ci le dă şi o identificare
prin care ne place să vorbim
despre o Europă unificabilă
prin diversitate. Putem susţine
această diversitate fără a cerc-
eta şi argumenta? Care ar
putea fi sensul oricăror ne-
gocieri, în cadrul construcţiei
europene, dacă nu am ţine
cont de această diversitate? 
Din păcate, politicienii separă
politica de cultură, ştiut fiind
faptul că numai cultura
formează şi dă un profil auten-
tic puterii politice. Multe dintre
dificultăţile Europei de azi sunt
cauzate de obstinaţia de a nu
trata cultura ca pe o putere,
chiar primară, de continuă
inspiraţie a politicului presupus
a servi societatea – a se vedea
finanţarea precară a educaţiei
şi culturii, creşterea ratei anal-
fabetismului, diminuarea rolului
şcolii etc. – şi a vedea în
cultură doar „un fel de aer,
mediu care ne înconjoară, ea
este peste tot, dar este imposi-
bil a fi prinsă” (Hans Schoen-
makers, 2012). Conform opiniei
multor experţi în antropologie,
avem un deficit în ştiinţele so-
ciale, respectiv cel al absenţei
verigilor de interconectare între
ele, ceea ce demonstrează,
poate, şi lipsa de apetit a politi-
cienilor faţă de cultură, nefiind
formulată o dovadă ştiinţifică
„tare” a relaţiei  aproape natu-
rale dintre puterea politică şi
puterea culturii. Poate că sem-
inarul Penser l’Europe din
acest an, dedicat gândurilor
sincere despre Europa, ar
putea să repună pe agenda
noastră corelaţia inexorabilă
care există între puterea culturii
şi puterea politică, acceptând
determinismul celei dintâi. Sun-

tem însă preocupaţi de un alt
determinism, care este real,
dar pasiunea pentru acesta, în
lipsa culturii, ne duce spre o
superficialitate perdantă. 
Ne-am exprimat, chiar în acest
cadru (al seminarului Penser
l’Europe, n.n.) – mai anul tre-
cut, când ne puneam între-
barea dacă există două Europe
–, asupra faptului că există un
pericol insidios în guvernanţa
europeană, mai ales în sensul
şi dimensiunea ei politică, dacă
nu vom ţine cont de
semnificaţia puterii unificatoare
a culturii, într-o Europă
considerată leagănul culturii
universale. Este recunoscută
calitatea în scădere a politicie-
nilor, a capacităţii acestora de
fi lideri europeni şi de a decide
în ceea ce priveşte prezentul şi
viitorul popoarelor europene.
Fără a aduce un prejudiciu de
imagine, facem, de regulă, re-
spectiva recunoaştere ra-
portându-ne la nivelul de
cultură al politicului.
Altfel, nu ne putem explica, în
termenii dominanţei econom-
icului asupra vieţii noastre,
repetarea, devenită obositoare,
despre creştere economică, fis-
calitate, datorii şi deficite
sustenabile, despre stabilitate
financiară, macrostabilitate,
macroprudenţialitate etc.,
omiţând competenţele cultural-
ştiinţifice minime necesare,
care să dea viaţă acestor
noţiuni, în spatele cărora sunt
ore nenumărate de cercetare
pentru a le desluşi conţinutul.
Recunoaşterea unei scăderi în
puterea vie a culturii, nu prin
acumularea ei în marile bib-
lioteci sau în minţile unor
exegeţi, ci prin educaţia
curentă, ne determină să
folosim eufemisme ca dez-
voltarea inteligentă, pe bază de
cunoaştere, dând prioritate nu
omului, ca depozitar al culturii
vii, ci tehnologiei, ca depozitară
a unei culturi de tip fişiere. 
Ajungem astfel la zisele lui Pla-
ton din motoul  acestei
prezentări. Reflecţia filozofică
ne interesează pragmatic mai
ales când încercăm să vorbim,
în prezent, despre viitorul Eu-
ropei, în ansamblul ei, şi de-
spre viitorul Uniunii Europene,
în mod special. În acest viitor
ne punem întreaga speranţă
pentru reeuropenizarea
României de după 1989, pro-
ces istoric pe care am vrea să-
l încheiem o dată pentru
totdeauna, fără drum de în-
toarcere. Există o generaţie,

încă activă, care şi-a propus să
ducă acest crez până la capăt,
din ea făcând parte mai ales
c e r c e t ă t o r i i .
Această credinţă a fost
„elaborată” cu sârg în labora-
toarele cercetării academice şi
ea nu datează după anul 1989,
ci cu mult timp înainte. Ea nu a
făcut parte dintr-o disidenţă
anume, mai ales politică, ci şi-a
urmat calea naturală a
aparteneţei la curentul culturii
ştiinţifice europene, cu
reflecţiile acesteia în evoluţia
sistemelor de guvernanţă a
i n t e r d e p e n d e n ţ e l o r
internaţionale. Nici România
totalitară nu a putut face
excepţie de la respectivele
interdependenţe, iar alinierea
noastră la cerinţele acestora a
însemnat, în primul rând,
nevoia de cultură politică şi
economică de tip liberal, pentru
a înfrânge obtuzitatea unei ide-
ologii forţate. Nu mai este
niciun secret, ci mai degrabă o
mândrie, că, datorită cercetării
economice academice, au fost
făcute străpungeri care au
încercat să dea o identitate
europeană gândirii româneşti.
Autorii acestei prezentări sunt
reprezentanţi ai unui institut de
cercetare academică , iar de-
mersul lor ştiinţific în domeniul
economic se întinde pe mai
mult de patru decenii. Este o
perioadă de timp semnificativă
şi cuprinzătoare a unei tranziţii
identitare, pentru care căderea
zidului Berlinului poate fi con-
siderat cel mult un moment de
mijloc. Studiul nostru de caz cu
privire la identitatea europeană
a României prin cercetare se
referă la un exerciţiu major, cel
al contribuţiei noastre
instituţionale – studii, analize,
strategii, oameni şi fapte – la
pregătirea negocierilor de
preaderare (asociere) şi ader-
are a României la Uniunea
Europeană. Rezultatul îl
cunoaştem, am trecut de cei
şapte ani biblici ca stat mem-
bru, dar nu putem să nu
evocăm cât din cercetarea
academică a contribuit la acest
demers de orientare politică şi
de voinţă politică, definit pe
scurt „reîntoarcerea” României
la Europa, şi nu în Europa.
Cercetările realizate în Institu-
tul Naţional de Cercetări Eco-
nomice „Costin C. Kiriţescu” au
ţinut vie şi au dezvoltat o
cultură pro-europeană în mod
conştient, chiar stimulată de
constrângerile ideologice, în
beneficiul ţării. Prin cercetările

dedicate sectorului extern al
economiei româneşti, cerc-
etarea academică a adus în
atenţia decidenţilor politici reg-
uli şi discipline de armonizare
la interdependenţele mondiale,
modalităţi de valorificare a
avantajelor acestora şi, nu mai
în ultimul rând, căi de protecţie
în caz de neacomodare la ele
din punct de vedere ideologic.
Cum datoria externă, atunci la
fel ca şi în prezent, era
eliberată de conotaţii ideolog-
ice, rămânea valabilă doar exi-
gibilitatea acesteia, ceea ce
însemna economie
performantă prin alocarea
resurselor, competitivitate, pro-
ductivitate a muncii, costuri
reale, cercetare de piaţă, mar-
keting, management, concepte
şi instrumente cu care cerc-
etarea  economică a operat
c o n t i n u u .
Numeroase studii ale INCE, din
perioada 1960-1989, s-au con-
stituit în paşii iniţiali importanţi
pentru argumentarea unor de-
cizii majore legate de politicile
publice interne şi de politică
externă ale României,
relevanţa acestora fiind
evidentă mai ales în sistemul
relaţional economic dezvoltat
cu ţările occidentale dezvoltate
din Europa şi din ţările în curs
de dezvoltare, prin care s-a
redus substanţial dependenţa
de un lagăr economic închis şi
i n e f i c i e n t .  
Existând un interes politic până
la o limită personală, a ieşirii
din menghina sistemului,
aceiaşi cercetători au fost
solicitaţi la lucrările de argu-
mentare practică a necesităţii
diversificării orientării ge-
ografice a comerţului exterior al
României, inclusiv din motive
politice, susţinute prin informări
ce apelau la analize de tip con-
junctural, de ciclu economic, de
markenting, geopolitice, noţiuni
şi concepte readuse în
panoplia cercetării economice
academice şi utilizând
informaţii de piaţă, chiar în timp
real, relevante pentru sistemul
occidental: cotaţii la burse de
mărfuri şi de capital, cotaţii pe
pieţele valutare, preţuri
reprezentative, indici de preţuri
la mărfuri de refugiu şi de cap-
italizare, sinteze economice şi
de conjunctură politică cu im-
pact asupra deciziilor de
politică de promovare a
relaţiilor economice
i n t e r n a ţ i o n a l e .

Prof. Valeriu ioAn-fRAnc,
Prof. Napoleon pop

AcAdemiA RomânĂ
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Participările cercetătorilor la
pregătirea şi lucrările unor
comisii guvernamentale şi inter-
guvernamentale, a  participării
României la reuniunile
organizaţiilor internaţionale cu
vocaţie economică şi financiară
universală (ONU, UNCTAD,
GATT, FMI, Sistemul Băncii
Mondiale etc.), au dat şansa
completării preocupărilor
ştiinţifice cu exerciţii de simulare
de anvergură a posibilelor poziţii
ale ţărilor implicate, partenere
sau concurente. Am putea
afirma că europenizarea noastră
recentă a trecut prin mai buna
cunoaştere a mondializării, un
subterfugiu bine venit, dar ex-
trem de util, din reuşita
cercetărilor noastre la momentul
e u r o p e a n .
Europa, în ansamblul ei, şi pro-
cesul de integrare vest-
europeană au constituit obiectul
multor studii de conjunctură
economică, de structurări şi
modele economice, de impact
asupra accesului României pe
pieţe, fiind generate numeroase
recomandări în sensul intrării
României în ritmul european, în
chiar sincronismul economic eu-
ropean. Trebuie înţeles că blo-
cajul sistemului în care a trăit
România nu a fost cauzat de
ignoranţa politicului, care a fost
permanent informat cu ceea ce
se poate/trebuie făcut, ci de ig-
norarea  rezultatelor cercetărilor
care  pledau pentru un tip de
parteneriat european cu com-
promisuri acceptabile.

Se poate afirma că Institutul
Naţional de Cercetări Econom-
ice „Costin C. Kiriţescu”, la mo-
mentul 1989, avea cercetări la zi
privind fundamentarea opţiunii
occidentale a României, iar re-
configurarea lor într-un plan de
acţiune concret, pentru
transformările sistemice care să
facă România capabilă să-şi ne-
gocieze locul în Europa se
regăseşte în celebra Strategie a
tranziţiei din 1990, principalii
contributori fiind cercetătorii din
cadrul INCE. 
Cercetările economice ale INCE
şi participarea efectivă a elabo-
ratorilor acestora la respectiva
strategie s-au constituit în
adevărate momente de efuziune
europeană cu emoţia reuşitei,
de a putea demonstra ştiinţa
noastră despre Europa reală.
Ne-am bazat mereu pe vectorii
deja desţeleniţi ai procesului de
integrare europeană atunci când
vorbeam de zone de comerţ
liber, uniune vamală, struc-
turarea economiei la cerinţele de
competiţie ale pieţei unice, de
răspunsul politicilor comerciale
la cerinţele comerţului integrat şi
internaţional, de implicarea
noastră în organismele finan-
ciare şi comerciale
internaţionale, România fiind
membru FMI, la Banca Mondială
şi GATT din 1972 etc. 
Putem afirma că, odată cu tre-
cerea INCE în coordonarea
ştiinţifică directă a Academiei
Române începând cu 1990,
obiectul său principal de activi-
tate a devenit cercetarea
fundamentală concentrată pe
sprijinirea tranziţiei sistemice a
României la o economie de
piaţă funcţională, întărirea politi-
cilor publice de întărirea
competitivităţii internaţionale a

economiei, integrarea activă a
economiei naţionale în econo-
mia mondială şi fundamentarea
poziţiilor României faţă de
provocările integrării europene şi
globalizare, toate în spiritul valo-
rilor şi principiilor democraţiei oc-
c i d e n t a l e .
Calitatea implicării instituţionale
a INCE a constat nu numai în
fundamentarea tranziţiei
României, ci şi în conducerea
acestui proces laborios, mai ales
în etapele lui foarte tehnice.
Garanţia reuşitei a făcut ca o
multitudine de cercetători din
cadrul INCE, cu expertiză şi
experienţă, să fie promovaţi în
demnităţi publice importante,
unde au aplicat în practică
soluţiile de tranziţie, practic de
revenire a ţării la Europa. De
când România a devenit
partener al comunităţii euro-at-
lantice, miniştri şi secretari de
stat în ministere de sinteză şi
linie, guvernatorul băncii cen-
trale, diplomaţi cu titluri ştiinţifice
de cercetători au contribuit la for-
mularea noilor politici fiscal-
bugetare, comerciale şi
monetare ale României, la
legislaţia dezvoltării mediului de
afaceri, au fost implicaţi ca ne-
gociatori în procesele de inte-
grare euro-atlantică şi susţinere
a parteneriatelor strategice.
Găsim util să reamintim aici
contribuţiile Academiei Române,
ale institutelor sale de cercetare,
la definitivarea parcursului
aderării României la Uniunea
Europeană, parcurs care, de
fapt, a însemnat redefinirea
identităţii României în spaţiul co-
m u n i t a r .
În 1995, Academia Română s-a
aflat în prima linie a elaborării
Strategiei Naţionale de Pregătire
a României pentru aderarea la

UE. Strategia, a cărei elaborare
a însumat sute şi mii de dezba-
teri publice în cercuri concen-
trice de interes şi de adâncime,
s-a finalizat cu celebra
Declaraţie de la Snagov din
iunie 1995, document cu care
preşedintele ţării s-a prezentat la
summitul de la Cannes, pentru a
depune cererea oficială a
României de integrare în UE.
Un al doilea pas la fel de impor-
tant, în care Academia Română,
în ansamblul său, precum şi
cercetătorii din institutele sale –
economişti, sociologi, istorici –
au avut un rol determinant, a fost
elaborarea, în anul 2000, sub
coordonarea academicienilor
Mugur Isărescu, Eugen Simion,
Tudorel Postolache, a Strategiei
de Dezvoltare Economică a
României pe termen mediu
(2001-2004). În baza acestui act
important, România a putut
trece efectiv la negocierea
dosarelor de aderare, respectiv
la prefigurarea dezvoltării eu-
ropene a României din punct de
vedere economic şi social.
În acelaşi cerc de interes şi de
perenitate a contribuţiei
cercetării academice se înscrie
şi elaborarea primei strategii de
Dezvoltare Durabilă a României,
orizont 2025, strategie realizată
de Academia Română şi
cercetătorii săi în anii 2003-2004
şi care a fost prezentată ONU
pentru reconfigurarea adeziunii
ţării noastre la obiectivele sta-
bilite de ONU la începutul noului
m i l e n i u .
Am mai putea exemplifica aici
preocupările Academiei
Române de a se afla în centrul
interesului naţional cu prilejul
realizării strategiei româneşti de
postaderare (2007), apoi a
strategiilor de ramură privind en-

ergia, demografia, reindustri-
alizarea ori dezvoltarea
regională ş.a.
Nu în ultimul rând, se impune şi
sublinierea actualei preocupări a
Academiei Române de a-şi
prezenta propria viziune – una
academică, dincolo de interese
politice, de partid sau de alte
grupări – cu privire la orizontul
2036 al dezvoltării României. Va
fi un document amplu, pe care
Academia Română îl va
prezenta societăţii în anul 2016,
când instituţia-forum  a culturii şi
cercetării naţionale va împlini
150 de ani de existenţă.
Dacă am dori să exprimăm
metaforic îngemănarea între
modul în care cercetarea
economică românească a fost
partenerul autentic al prezervării
identităţii noastre europene,
înainte ca ea să devină instru-
mentul cu care azi încercăm să
vă convingem, atunci, cu privire
la europenizarea României,
preferăm să-l cităm pe Albert
Camuse: „Nu merge în faţa
mea, s-ar putea să nu te urmez.
Nu merge în spatele meu, s-ar
putea să nu te duc unde trebuie.
Mergi lângă mine şi fii prietenul
meu.” Aceasta a fost mereu Eu-
ropa pentru noi, cercetătorii aca-
demici, chiar dacă, uneori, am
fost dezamăgiţi de politicieni. 
Credem că suntem în asenti-
mentul multora dintre cei care
aspiră la o modernitate bazată
pe o identitate, că, în mare
parte, economiştii au avut
premoniţia importanţei culturii lor
asupra avansului politic în soci-
etate, ca o reflectare a ideii la
care ne-am referit, că puterea
primordială a identităţii este put-
erea culturii, iar cercetarea este
o formă de cultivare a ei, indifer-
ent de domeniu.

secvenţă 2014

Prof. Valeriu ioAn-fRAnc,
Prof. Napoleon pop
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Totodată, odată cu constituirea
statului Israel, după 1948, dar şi
mai înainte, valuri şi valuri de
evrei din Europa şi din toată
lumea s-au îndreptat cu
speranţe îndreptăţite şi real-
izate, spre noul stat. Mai de-
parte, dar fără să epuizăm
amploarea migrației din acei
ani, dezmembrarea și
prăbușirea sistemului colonial,
cel puțin după câțiva ani numiți
în fostele colonii, „de dezmeti-
cire” – și în condiții economice
pe care nu le mai detaliez –, au
provocat un flux migratoriu rela-
tiv invers celui așteptat, respec-
tiv 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”,
dar dominate de dictaturi
corupte, înapoiate, de mizerie.
Au revenit „la matcă” însă și
foști coloniști, cu resurse impor-
tante care au profitat
metropolelor. Un caz deosebit
este cel al Algeriei. Aici, în
partea finală a războiului, îm-
potriva Franței, pentru cucerirea
independenței, cât și în pe-
rioada imediat următoare,
câteva sute de mii de “pieds
noirs”, cetățeni algerieni, dar
proveniți din primele famili de
coloniști francezi, având cumu-
late resurse financiare impor-
tante, au revenit, s-au refugiat
oficial în Franța, resursele lor
revigorând economia franceză
în bună măsură secătuită de
războaiele și luptele coloniale
de până atunci. (Vezi și Pierre
Thibault, Le temps de la con-
testation, 1947-1969, Le Livre
de Poche Larousse, 1971;
deasemenea Sardrine Brissot,
L’Union Europeennee, un defi
au xxi siècle, Foucher, Paris,
2004, etc.).
6. ...Trebuie să spunem că
însuși spațiul economic și social
al Uniunii Europene relevă
disparități interne notabile: un
„centru” și „periferii”.  Centrul
(sau „dorsala europeană”), put-
ernic populat și urbanizat,
concentrează esențialul
activității industriale – în gen-
eral, de tehnică de vârf – și prin-
cipalele nuclee de decizie.
Acest spațiu se întinde din baz-
inul Londrei până în nordul Ital-
iei, urmând axa Rinului.
Periferiile nu sunt omogene. Di-
namismul lor, variabil, depinde
de nivelul lor de dezvoltare și de
depărtarea lor în raport cu
regiunile dorsalei europene .
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 per-
iferie este „o periferie
marginalizată”, în speță regiu-
nile 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 s-au adăugat în ul-
timele 3 etape UE: („15+10”,
„25+2”, „27+1”), printre care,
firește, România.
Desigur că nu putem releva pe

cele trei structuri – dorsala
europeană și cele două periferii
– o omogenitate evidentă de
dezvoltare. De exemplu: în
„zona dorsală”, mai ales în nor-
dul Angliei, s-a vădit și se
vădește un anume declin al in-
dustriei grele, iar unele periferii,
de pildă Catalunia, în Spania,
dar și alte zone, în Cehia, Polo-
nia, 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 elim-
inarea acestor grave
discrepanțe. A fost și este cât
se poate de firesc, așadar,
ca „populația europeană”,
beneficiind de legi și
reglementări stimulative
(cetățenia europeană, drep-
tul de regrupare familială,
posibilitatea de a dobândi
cetățenia unui stat membru
al UE, Cartea verde privind
gestiunea migrației econom-
ice, ș.a.) să migreze atât in-
tern cât – în cazul în speță -
intraeuropean și nu doar,
urmărindu-se împlinirea
celor mai importante
așteptări pentru fiecare indi-
v i d . . .
Căderea regimurilor prosovi-
etice 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 extraeu-
ropene. Efect al liberei
circulații și al crizei econom-
ice, 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 Eu-
ropei. 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.Totodată, Spania,
Italia, Franța, Canada,
Statele Unite rămân, la rân-
dul lor, pentru emigrație,
repere de seamă.  Faptul se
explică prin aceea că econo-
mia germană, de exemplu,
potrivit indicilor europeni de
sinteză, este prima
economie din zona euro și
care, prin dinamicile și struc-
turile sale este obligată să
facă față unei pronunțate
penurii de mână de lucru mai
ales în Bavaria și Baden-
Wurtenberg.  Politica Ger-
maniei față de recentele
valuri de emigranți din Siria,
Afganistan, din Irak, din
Africa, etc. întărește astfel de
consideraţii. Pe termen mai
lung însă, ca și Regatul Unit
al Marii Britanii, dar și Italia,
Belgia, ș.a. – rămâne totuși
Germania cu rezolvarea
esențială a unei probleme
demografice, cea a
îmbătrânirii populației auto-
htone – proces cu efecte
negative în ce privește
producțiile și productivitatea,

etc.
7. 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 Uni-
unea Europeană, cifre, după
unele calcule, de dimensiuni
relativ asemănătoare pentru
2012 și cu tendințe de
repetabilitate în 2013 și apoi.
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 per-
spective 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 nor-
dul și centrul UE mai multe
sute de mii de oameni. 
Șirul statisticilor ar putea
continua.Detalii?. Iată,
potrivit Anualului Statistic al
României, 2013, numărul de
emigranți români, în
străinătate, în 2012
(2.341.263) a fost de 1,63 ori
mai mare decât cel din 2007
(1.437.529). Pe grupe de
vârstă, creșterile cele mai
mari de populație emigrantă

din Romania, toate acestea
cu precădere în țările din UE
– au fost, între 2007-2012,
pentru cetățenii între 20-24
ani (1,29 ori); 25-29 ani (1,32
ori); 30-34 ani (1,73 ori); 40-
44 ani (2,80 ori); 50-54 de
ani (2,38 ori); 55-59 ani (3,59
ori); 60 de ani și peste (4,16
ori). Ceea ce reflectă, în
esență, emigrarea atât
individuală cât și a unor
famili întregi. Localizarea
acestora s-a realizat cu
precădere – cum spuneam
pentru perioada 2007-2012 –
în Austria (+51%); Belgia
(+422%); Germania
(+220%); Regatul Unit
(+800%); Spania (+148%)
etc. S-au impus, dar, alături
de “vechi” destinații: – Ger-
mania, Franța, Spania – și
alte țări precum Belgia, cu
cerințele sale de țară centru
al Uniunii Europene, și mai
ales Regatul Unit, cu
proiecte substanțiale, cu în-
lesniri legale în speţă adop-
tate în ultimii ani dar și cu
nevoi astfel în creștere...
Oricum, se relevă din per-
spectiva unor argumentații
economice irefutabile care,
desigur, trebuie detaliate, că
procesul migrativ din state
mai puțin dezvoltate spre țări
avansate, acoperind nevoile
dezvoltării ale țărilor respec-
tive, lasă descoperite alte
nevoi, inclusiv îmbătrânirea
de populație și reducerea
numărului acesteia chiar în
țările de unde se emigrează.
Tocmai în acest cadru se
vădește, în bună măsură,
ampla responsabilitate a gu-
vernelor 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.
8. Așadar, efectele migrației
intraeuropene, cu studiu de
caz România. În ce privește
ocuparea, „constatăm că
migrația intraeuropeană con-
tribuie la reducerea, în gen-
eral, a dezechilibrelor și la
scăderea șomajului”, este
citat germanul Thomas
Liebig într-un studiu din Le
Figaro. Practic, impactul re-
spectiv este mai pregnant în
Europa de Est și Centrală,
unde veniturile sunt reduse
iar populația, în căutarea
unor condiții mai bune de
viață, s-a vădit foarte mobilă
– adaugă economistul ger-
man. Și continuă: „Să notăm
că libera circulație «joacă» în
două sensuri. Când conjunc-
tura se ameliorează,
migranții se reîntorc în țările
lor. Când nu este prea bună,
pleacă de aici”. Deopotrivă,
se afirmă adeseori, prezintă
interes marile sume de bani
– miliarde și miliarde de euro
pentru România, n.n – pe
care emigranții de acest tip,
mai bine plătiți în economiile
dezvoltate, le trimit în țările
de baștină. Sunt veritabile
infiltrații de „apă vie” pentru
asemenea țări.
Desigur, a aprecia astfel
problema migrației relevă, în
opinia mea, cel puțin o abor-
dare incompletă, dacă nu
greșită.
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prof. Dan popescu

Volumul “Y a-t-it deux europes?”, 2014
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Firește, nimeni, în fapt, nu poate
obliga cetățenii UE din statele mai
slab dezvoltate să nu își caute de
lucru în țările mai dezvoltate, unde,
chiar dacă de regulă nu sunt
ocupați în activități de vârf, ci mai
ales în construcții, chelneri,
vânzători, lucrători în domeniul
salubrității, aduc prin ei înșiși un
plus de calificare și, cel mai ade-
sea, de conștinciozitate prin
prisma felului în care au fost
pregătiți în economiile de origine,
prin prisma interesului lor de a-și
conserva locul de muncă în statele
dezvoltate. O întrebare se
vădește, însă, de la sine: ce se
întâmplă în aceste economii, în
speță în economia românească,
cu un regres relativ și care și așa
se vădește doar în mică parte aptă
să-și ocupe pe plan național forța
de muncă pe care o pregătește?
De cele mai multe ori, în pofida

diminuării artificiale a numărului de
șomeri – cei care nu au avut de
lucru în economie au plecat „afară”
– procesul dezvoltării naționale,
chiar corelat cu cel al dezvoltării
comunitare, are mult de suferit. Să
ne gândim la domenii precum:
cercetare, învățământ, sănătate,
subfinanţate și într-o totală
degringoladă...Pe de o parte. Pe
de altă parte, mai bine spus în
același timp, cu greu poate fi
elaborată și aplicată, în astfel de
condiții, o strategie în domeniul
forței de muncă. Nu mai amintim
de faptul că învățământul de un tip
sau altul pregătește specialiști
pentru economie și societate care
după absolvire nu sunt ocupați în
țara care i-a pregătit și a cheltuit
pentru ei, ci în altă țară, în țara ce
va beneficia de ei și care îi ia astfel
gratis.
În sfârșit, dar nu în ultimul rând, de
cele mai multe ori, banii trimiși
„acasă” de cei ocupați în economi-
ile dezvoltate sunt folosiți în țările
de baștină mai ales pentru procu-
rarea unor obiecte din import, ceea
ce dezechilibrează de multe ori și
balanța comercială și balanța de
plăți respective. Cine pierde, dar și
cine câștigă? Departe de mine,
repet, contestarea dreptului, a în-
lesnirilor de pe plan european ca
fiecare cetățean din UE să aibe de
lucru, să domicilieze în orice țară a

UE, acolo unde dorește, unde
poate, unde are de lucru (eu per-
sonal am beneficiat și beneficiez,
într-o bună măsură, de o astfel de
înlesnire). Aceasta, însă, în opinia
mea, amplifică răspunderea
decidenților pentru o bună con-
ducere și gestionare atrăgătoare a
economiei, în ce privește forța de
muncă care să poată opta pentru
mai multe alternative: în propria
țară sau în afara ei. Deocamdată,
am oferit și oferim cu larghețe pe
cele din afara ei. De exemplu, –
ne-am referit întrucâtva astfel –
situația mai mult decât dramatică
în care se află medicina și
învățământul românesc – cu
precădere medicii fiind plătiți la noi
de 8 – 10 ori mai puțin decât vari-
antele pentru care sunt solicitați în
străinătate, dar și profesorii având
salarii mai mici de 7 – 8 ori decât
cei din Regatul Unit, Germania,
Franța, Belgia, etc., ceea ce le
întunecă proiectele – se datorește
tocmai incapacității economiei
noastre de a asigura remunerații
cât de cât apropiate ce cele din
Vest. Ce să mai vorbim de salari-
ile cercetătorilor? Cauzele sunt,
evident, profunde și complexe. În
bună parte, însă, țin și de felul grav
și amplu în care a fost devalizată
economia noastră după 1990, de
către escroci nu doar nepedepsiți,
ci care se bucură chiar de cinstire,
de privilegii sociale. Când s-a afir-
mat oficial de către Curtea de
Conturi a României că o mare
parte din privatizările importante
realizate au frizat și frizează pe-
nalul, aceasta trebuie să dea mult
de gândit, iar, pe calea justiției, banii
obținuți prin escrocherii, să fie
redați circuitului economic firesc.
Or, nu s-a întâmplat aşa, de multe
ori în cercetări, justiţie s-a acţionat,
după interese politice, iar banii de
la cei culpabili nu s-au recuperat şi
nu se recuperează decât în mică
măsură. Desigur, de multe ori, în
astfel de condiții, a fost și este
vorba de „o creștere economică
negativă”, noi neputând, la nivelul
social redus de productivitate și al
activităților, al resurselor financiare
ca atare, să constituim o susținere
economică generală potrivită…  
Să continuăm, însă. Dar muncitorii
cu un bun și real nivel de calificare?
Mai toți cei în activitate – din
construcții, mai ales dulgheri, zidari,
fierari betoniști, electricieni, instala-

tori, ș.a., dar și din alte domenii, au
luat calea străinătății, ceea ce a
rămas în țară – potrivit a nu-
meroase situații cu final negativ –
neîmplinind standardele calitative
necesare. Mai trebuie să spunem
că generații mai vechi „au ieșit”,
normal, din activitate și chiar din
viață. Ceea ce coboară nivelul
activităților respective în România.
Școala, învățământul, cercetarea,
prin felul lor actual de structurare și
organizare, încă nu reușesc să
compenseze, prin noi promoții
bine pregătite, penuriile respective.
Absolvenții “pleacă pe capete”.
Sunt din nou avantajate statele a
căror economie asigură salarii
atractive, fiind astfel valorificată lib-
era circulație a forței de muncă.
Chestiune pe care decidenții și
guvernanții României trebuie să o
ia în calcul atunci când încearcă di-
namizarea dezvoltării, conceperea
și aplicarea unei strategii care să
echilibreze cerințele economiei cu
posibilitățile ei. Dintr-o astfel de
perspectivă, rata șomajului pe care
noi o raportăm Eurostat se
vădește, consider, cel puțin
nerealistă întrucât, calculată la
nivelul unei economii românești (în
declin), ea este, posibil, consistent
mai ridicată. Tocmai de aceea
consider că un calcul mai aproape
de realitate impune ca rata
respectivă să fie corectată și cu cei
care pleacă afară întrucât nu-și află
de lucru corespunzător în țară la
ei.
9. Oricum, o viziune europeană
asupra dezvoltării impune să fie
luate în seamă astfel de elemente,
pentru a stimula și țările cu nivel
mai scăzut de dezvoltare. Situație
în care guvernanții naționali și
acțiunile lor dezirabil pozitive, ne-
gocierile respective cu factorii din
UE, dezbaterile din Parlamentul
European, etc., au, în orice condiții,
un rol primordial. Dealtfel, încă prin
Tratatul de la Roma din 1957 se
afirmase – chestiune reafirmată de
multe ori apoi – că țelul eforturilor  îl
constituie prosperitatea pentru
fiecare. Altminteri, se mențin și se
transmit din generații în generații
mari decalaje de dezvoltare între
statele UE, deloc benefice pentru
o bună parte a cetățenilor UE.
Fiind însă oricum vorba de o dez-
voltare integrată, în care condițiile
de echilibru bugetar și financiar
sunt validate de la nivelul UE, iar

bugetele și numeroase investiții
sunt constituite și alocate pe plan
național, intervine și criteriul de a
valorifica o mare parte din resurse
acolo unde aceasta se face cu cel
mai ridicat randament: deci în
statele dezvoltate. O problemă ce
nu poate fi ocolită. Odată mai mult
sunt argumente din unghiuri vari-
ate ce trebuie luate în seamă în
deciziile naționale, comunitare,
globale, decizii care, într-un fel sau
altul, privesc speranțele și soarta,
așteptările a milioane și milioane
de oameni.
10. Acum, o ultimă problemă: re-
centele valuri de emigranți spre
Europa, dar mai ales Germania,
Suedia, etc. din Siria, Afganistan,
Irak, Africa, etc. Este clar că oa-
menii fug din calea morții și mizeriei
generate de motive politice, de
fundamentalism, de lupte –
adevărate războaie – intense, in-
terne, intestine. Cu criminalii nu poţi
negocia. Evident că acești
refugiaţi, aceşti oameni, trebuie
ajutați, integrați, firește, după
posibilități. Chestiunea pe care o
ridic, însă, se referă mai ales la
gestiunea unor țări de unde
populația fuge, care rămân, de
fapt, – procesul continuând – doar
cu o mică parte din populația
inițială. Țări aproape golite de oa-
meni, Ce va fi cu ele? Nu doar că
nu se dau răspunsuri, dar aproape
nimeni nu a ridicat o astfel de
problemă, în care, firește, soluțiile
sunt complicate, secante cu sfer-
ele de influență, cu petrol şi alte

resurse, cu sânge, cu producția și
vânzările de armament, extin-
derea terorismului, compromiterea
unor investiții, etc. Sunt și acestea
secvențe ale globalizării… Iată
soarta foarte tristă a milioane și mil-
ioane de oameni. Mai mult decât
politicienii, cred că cercetătorii pot
oferi răspunsuri mai pertinente
care să fie, însă, puse în operă
corect de politicieni. O altă
componentă a sindromului ce
vădește riscul „exploziei” Terrei de
care aminteam la începutul
comunicării mele. 
Vă mulțumesc pentru atenție!
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Secvenţă 2014. Eugen Simion, Jacques De
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conferinţă
internaţională

Între 15-17 octombrie ac,
la Veneţia în Italia, s-a
desfăşurat a 17-a ediţie a
Conferinţei Internaţionale
EBES(Economic’s and
Business Euroasian 
Society). Profesorul Dan
Popescu a prezentat 
lucrarea: “German 
Coordinates of the Social
Market Economy: from
Friedrich List to the
European Integration”.


