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Modele culturale (economice) europene:

Rosu Galben Albastru negru

pretenţii teritoriale mărturisite – că
„ruşii, toţi, chiar dacă locuiesc în
afara ţării, sunt purtătorii unei
civilizaţii singulare, ai unei misiuni istorice”, Kremlinul urmând „să facă
din ei apărătorii valorilor ruseşti
tradiţionale, sufleteşti şi religioase în
primul rând, valori uneori depărtate
de cele ale lumii occidentale”. Dintro astfel de perspectivă, Rusia s-ar
vădi mai degrabă o civilizaţie decât o
ţară.
Pare să fie vorba, într-o măsură
însemnată, de păstrarea nealterată a
cutumelor, a tradiţiilor, a unor valori
şi principii naţionale, constituite şi
dezvoltate la oameni care au simţit
de multe ori la fel cu sufletul şi religia, cu inima şi implorarea divinităţii.
continuare ^n pag. 4

Moscova, Vasili Blajenii

– soluția pentru afacerile secolului 21 -

Dr. Lia BaLtadOR, ULBS
“Este
mai
ușor
să
îmblânzești
o
idee
sălbatică intr-o soluție
validă, decât să ridici o
idee normală la nivelul unei
soluții noi, bune și
funcționale."
Edward de Bono

continuare ^n pag. 8

acestui "bazar global",
concurența, mai acerbă ca
niciodată a făcut ca inovarea să fie esențială pentru simpla supraviețuire a
oricărei afaceri.
În acest nou cpntext,
organizațiile, dar și indivizii
trebuie să fie dispuși și
dedicați învățării pe tot parcursul
vieții
și
să
urmărească dezideratul de
a deveni mai performanți
pentru a fi la zi cu cerințele
actualei lumi de afaceri,
aflată într-o perpetuă
mișcare.
Migrația și relocarea oamenilor sunt procese mult
mai des întîlnite și pregnante în era globalizării.

Globalizarea, fenomenul Secvenţă din
care face ca astăzi lumea campusul MIT
să pară mai mică și mai
plată, a atras după sine si
o
nouă
paradigmă
economică.
Aceasta
mutație reprezintă "o
adevărată revoluție în
cadrul
procesului
de
gândire,
o
revoluție
coperniciană a gândirii
economice" după cum
afirma Guy Benveinste,
unul din marii teoreticieni ai
procesului de planificare
organizațională. În cadrul

continuare in pag. 3

Corespondenţă din
Shanghai, China
Urmărind serialul Tv care-l
înfăţişează pe liderul chinez Deng
Xiaoping [CCTv, Deng Xiaoping at
History's Crossroads, 2014] şi reformarea istorică a Chinei, Liu
Baicheng nu s-a putut abţine să
nu verse câteva lacrimi. Erau
lacrimi de bucurie, întrucât Liu,
lector univ. dr. Dan
unul dintre cei 52 de studenţi care
Alexandru POPEScu, a făcut parte din chiar primul grup
de bursieri chinezi trimişi să
ULBS
studieze în Statele Unite, a retrăit
momentul care i-a schimbat viaţa, materializat prin eforturile
lui Deng Xiaoping, după o serie de negocieri purtate cu
reprezentanţi americani, în urmă cu 35 de ani.
„Cei doi ani de studii nu mi-au schimbat doar viaţa, ci m-au
purtat pe calea către ştiinţă şi cercetare”, spune Liu.
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Inovarea

Reverberații ale iluminismului într-o lume globalizată (II)

conferință în
aula Magna a
academiei
Române,
în
cadrul
programului
POSdRu „Modele
culturale
europene
–
prof. Dan
sincronizare –
POPEScu
durabilitate”,
Reuniune internațională, 1-2
octombrie 2014
„Lumea rusă”. O filozofie, un concept, un mănunchi de politici, deloc
în ultimul rând economice, iniţiat mai
de mult, dar sprijinit şi stimulat –
după cum scriu chiar publicaţiile
ruseşti – de preşedintele rus vladimir
Putin. Se arată – desigur fără

„Ideile mari pornesc
întotdeauna din
sufletele mari”
Vasile Conta

PROVOCARILE GLOBALE
PENTRU ECONOMIA
MEDIULUI SI RESURSELOR
IN TARILE CENTRALE SI DE
EST: SIGURANTA,
SECURITATE SI
SUSTENABILITATE
- A doua ediţie a Conferinţei Internaţionale GCERECEEC’2014,
Universitatea Taras Shevcenko, Kiev, Ucraina, 9-11 Oct. ac.-

Întâlnirea a adus împreună 120 de
participanți de nivel înalt reprezentând
educația, centrele de cercetare, guvernul,
societatea civilă, comunitatea de afaceri
astfel încât acestea să se angajeze întrun dialog și într-o consultare cu privire la modul de a aborda și
de a identifica soluții practice pentru problemele economice și
de mediu.
Riscurile de mediu si provocările energetice:
1) Poluarea aerului prin eliberarea de substanțe, cum ar fi praf,
fum și gaze dăunătoare cauzate, printre altele, prin arderea
combustibililor fosili, poate reprezenta un pericol grav pentru
sănătate. Acesta este un factor de risc pentru starea sănătății.
Cel mai mare efect al poluarii aerului asupra mediului este formarea de "ploi acide", care pot afecta pădurile, solurile,
izvoarele, clădirile și chiar infrastructura. Cea mai mare parte a
energiei la nivel mondial încă provine din arderea combustibililor
fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazele naturale, care sunt
surse majore de gaze cu efect de seră. Continuarea dependenței
de acești combustibil pune într-un pericol iminent clima.

Conf. Univ. Dr.
Ganna Kharlamova,
T.S. UnIv. OF KIEv

continuare ^n pag. 5

Conf. Univ. Dr.
Cornel jucan , ULBS

Realităţi
“in glissando”
Din tot ce-i fugar – și
nimic nu-i altfel –
culege prin senzații și
intensități
Emil cioran
2.PRIn LuMEa MaRE

Pentru a convinge că
trăim „în cea mai
frumoasă dintre lumile posibile” şi că nu
am trecut fără a
încerca să pătrund
cât de puţin în „taina
locurilor”
pe care
le-am vizitat, voi
creiona în tuşe discrete
cîteva
din
locurile şi oamenii
cărora le-am ieşit în
cale. Intersectândune ideile, nedumeririle, opiniile, părerile,
speranţele ...
continuare in pag. 2

Migrația populației și
capacitatea reală de ocupare
a economiei românești (II)
prof. Dan POPEScu,

● comunicare la şedinţa
comisiei de Economie şi
Istorie Economică a
academiei Române
30 septembrie 2014 ●
Așadar, efectele migrației intraeuropene, cu studiu de caz România.
În
ce
privește
ocuparea,
„constatăm
că
migrația
intraeuropeană contribuie la reducerea, în general, a dezechilibrelor
și la scăderea șomajului”, este citat
germanul Thomas Liebig în studiul
menționat în Le Figaro. Practic, impactul respectiv 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 german. Și
continuă: „Să notăm că libera
circulație «joacă» în două sensuri.
continuare pag. 6
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Realităţi “in glissando”
Conf. Univ. Dr.
Cornel jucan , ULBS

întâlniri cu oameni simpli din
locurile mai sus enumerate am
legat prietenii pe viaţă.

urmare din pagina 1
Amintindu-mi şi revăzând cu
ochii minţii locurile pe unde mau purtat paşii şi gândurile
încerc să pun în pagini câteva
dintre momentele semnificative
trăite „prin lumea mare”, extraordinar de frumoasă, unică şi
irepetabilă în diversitatea-i
terifiantă.
Înzestrat din copilărie cu o
puternică sete de cunoaştere şi
o plăcere neostoită de-a
călători nu mi-am refuzat niciun
prilej sau ocazie de a pleca de
acasă. Oriunde şi oricât de
aproape sau departe, pe jos, cu
bicicleta,trenul, maşina, avionul
sau vaporul.
Am avut rarisimul prilej de a-mi
bucura ochii, mintea şi sufletul
cu cele mai frumoase privelişti
peisagistice ale celor mai importante obiective turistice
clasificate ale lumii, iar miile de
fotografii şi
nenumăratele
imagini postate pe casete, CD,
etc., sunt mărturii reale care mă
însoţesc pretutindeni...
Ştiu că nu există viaţă fară de
moarte, zi neurmată de noapte,
iar
regina
nopţii,
luna,
modelează fluxurile şi refluxurile mărilor şi oceanelor.
Am învăţat că toate monedele
lumii au avers şi revers şi nu
poate exista numai rău sau bine
fără de sfârşit.
Am cules imagini
trăind
experienţe unice şi irepetabile
în Europa, Asia şi America de
nord... Începând cu Bulgaria,
Ungaria,
Austria, Cehia,
Franţa, Germania, Grecia, am
trecut prin aproape toate ţările
Europei. Şi nu cred că am
scăpat
vreo
localitate
importantă din punct de vedere
istoric, cultural, industrial sau
turistic.
De la graniţa cu Malaiezia am
străbătut Thailanda unde am
vizitat „paradisul Phuqet”,
Bangkok-ul, pricipalele mari
plantaţii de orez şi arbori de
cauciuc, obiective industriale,
centre de cultură şi marile
Camere de comerţ din principalele provincii.
Am văzut minunile arabe de la
Dubai şi Abu Dabi.
M-am plimbat prin mari capitale
şi metropole şi am avut prilejul
de a vizita firme de primă
mărime
şi
importanţă
economică. De asemenea am
văzut câteva dintre cele mai importante obiective turistice ale
lumii, ca de exemplu Marele
Canion, barajul Hoover, Las
vegas, Mobile (Golful Mexic),
fiordurile norvegiene, Istambul,veneţia, etc.
Tot ce am spus mai înainte
poate să-şi găsească susţinere
şi în sentimentul omenesc al firii
care subliniază că atunci când
„spiritul se trezeşte în lume, el o
pune pe aceasta sub semnul
întrebării. Căci tot ce vede el
este altceva decât îi pare la început: este un fel de cifru manifestat, este lege, sens, raţiune!”
(C. noica, 1996, p.23)
Prin contacte cu personalităţi şi

Să-ţi iubeşti patria! Dar să nu
crezi că patria
ta e singura patrie de pe lume.
adrian Păunescu
3. BULGARIA, ŢARA vECInĂ
ŞI PRIETEnĂ
Prima
şi singura destinaţie
turistică
în
străinătate,
accesibilă mie în epoca
ceauşistă, a fost litoralul Bulgariei, respectiv „nisipurile de
aur” şi Balcik-ul, fosta reşedinţă
de suflet a vacanţelor reginei
Maria.
Escapadele externe în aceste
locuri le-am început în timpul
studenţiei şi nu am încetat să le
fac, anual, până la sfârşitul
„epocii de aur”.
Motivaţia excursiilor „de o zi” pe
litoralul bulgăresc era susţinută
mai ales de raportul preţ-calitate ale serviciilor turistice cât şi
de posibilitatea procurării de
cafea naturală de calitate şi
ţigări BT. Aceste din urmă erau
menite să asigure consumul,
desigur foarte moderat, al
fiecărui participant până la Revelion...
Frumuseţile Bulgariei şi ospitalitatea oamenilor din Balcani am
reuşit să le descopăr cu
adevărat după 1989, cu prilejul
vacanţelor pe care am început
să le petrec, cu regularitate, pe
litoralul Marii negre sau în superbele staţiuni ale Greciei.
Deplasându-mă, împreună cu
familia, cu maşina, am avut
prilejul să străbat teritoriul ţării
de-a lungul şi de-a latul. Pentru
că am ales întotdeauna să parcurgem alte rute şi noi trasee.
Din multitudinea de întâmplări
pe care le-am trăit în diverse
locuri, una desigur nu o voi
putea uita.
Fiind la prima transversare a
ţării spre Paralia Katerini din
Grecia şi bineînţeles „rătăcind”
ruta normală, ne-a prins
noaptea la Stara Zagora. neam cazat la un hotel foarte frumos şi am ales să cinăm în
gradina
restaurantului său.
Fiind întrebaţi ce meniu alegem
am ales să începem cu o
„salată bulgărească”!
nu pot să vă spun ce figură
lungă şi plină de uimire a făcut
chelnerul. Bineînţeles că şi noi
ne-am exprimat mirarea cum de
nu pricepea în nici un fel dorinţa
noastră. Clarificarea şi rezolvarea „problemei” a produso, destul de rapid, proprietarul
localului chemat de nedumerirea salariatului său. Amfitrionul, pentru a pune capăt
controverselor, ne-a înşiruit denumirile a nu mai puţin de 12
feluri de „salate bulgăreşti”.
Uitasem, se pare, cu totul că
eram la masă într-un restaurant din Bulgaria!
În fapt altceva cred că merită să
pun în pagină. Căci în această
primă călătorie şi următoarele
două spre staţiunile de pe
litoralul continental al Greciei,

traversarea teritoriului vecinilor
noştrii de la sud de Dunăre au
fost adevărate teste de
rezistenţă, mai ales fizică. Drumuri proaste, controale de tot
felul, ale poliţiei sau oamenilor
îmbrăcaţi în uniforme care proferau tot felul de pretinse motive
ale încălcării unor legi şi regulamente de conduită rutieră,
vamală, socială, etc.
Toate acestea conduceau inevitabil la prelungirea duratei
drumului la cel puţin două zile.
Din fericire situaţia a evoluat, incredibil şi surprinzător de bine,
ajungând în ultimii doi ani să
parcurgem aceleaşi distanţe, de
acasă la locaţia de cazare, în
chiar şi numai 10-13 ore. Motivul şi explicaţiile sunt foarte
simple. Construirea de drumuri
rapide şi bune. Centuri ocolitoare pentru aproape toate
localităţile de pe rutele
naţionale principale. noi puncte
de trecere a graniţelor. O
conduită şi comportament profesional civilizat şi european ale
autorităţilor.
Un exemplu bun de urmat şi de
noi! Căci nu am făcut aproape
nimic, în ultimii 25 de ani, din ce
trebuie ca să ajungem, cât de
cât, la nivelul de dezvoltare a infrastructurii rutiere a ţărilor UE.
În fiecare fleac poate fi inclus
ceva din circuitul marilor catastrofe.
adrian Păunescu
4. ITALIA, PRIMA DESTInAŢIE
OCCIDEnTALĂ
„Revoluţia” m-a adus în postura
de director al unei întreprinderi
de produse zaharoase, fapt ce
mi-a prilejuit contactul cu
economia italiană.
Eram într-o goană disperată de
modernizare şi dezvoltare a
producţiei, prin cumpărare de
utilaje performante şi atragere
a unor parteneri prin orice
modalitate
de
cooperare,
investiţii directe, „joint-venture”,
etc.
În Occident am ajuns, pentru

prima dată, având ca destinaţie
Milano, pentru perfectarea unui
contract de achiziţii de utilaje
pentru producţia curentă.
La Expoziţia de utilaje pentru industria alimentară organizată
de TIB în primăvara anului
1990, am convenit cu directorul
comercial al unei firme italiene
să cumpăr două utilaje de împachetat produse zaharoase, la
un preţ deosebit de avantajos.
Patronul companiei, aflânduse pentru prima dată în România, mi-a făcut invitaţia de-a mă
deplasa cu el în Italia, pentru ai cunoaşte firma din Brescia, activitatea şi produsele, în vedera
extinderii colaborării.
Şi iată-mă într-o frumoasă
dimineaţă de primăvară instalat
comod, dar plin de emoţii, pe
scaunul din dreapta „şoferului”
unui BMW 700, până atunci
văzut de mine doar în filme.
nu vreau aici să ocup spaţiul cu
descrierea traseului şi împrejurimile acestuia, splendoarea
peisajelor
şi
frumuseţea
localităţilor din Ungaria, Austria
şi nordul Italiei.
vreau să precizez că mi-au
rămas în minte din această
călătorie trei lucruri:
Sezaţia de beatitudine
avută prima oară în viaţă, pe
autostradă, la viteza de 220 Km
pe oră.
Magnifica privelişte a
Alpilor (austrieci şi italieni)
înainte şi după ieşirea din
tuneluri.
Patronul Danielo F,
care
într-un
exces
de
bunăvoinţă, s-a oferit să-mi
arate un utilaj, considerat „cheia
de boltă” a secretului calităţii
produselor pe care le realiza.
Această maşină era amplasată
„strategic” după un uriaş paravan în hala principală de
producţie, pentru a fi ascunsă
privirilor eventualilor intruşi.
El mi-a prezentat, cu emfază, o
instalaţie
de
prelucrări
mecanice
cu
comandă
electronică, tip IBM, ce era
capabilă să execute un număr
de 67 operaţiuni de prelucrare
„la o singură prindere”...

nOuL Punct dE tREcERE PE La MaKaza

Instantaneu m-am gîndit cum
să mă prefac a fi surprins de
această „minunată” instalaţie.
văzând că nu mă mir suficient
de tare nu s-a putut abţine să
mă întrebe dacă am mai văzut
aşa ceva şi, dacă da, cu ce
ocazie. Răspunsul meu a venit
foarte natural şi normal. Respectiv, i-am adus la cunoştinţă
că, acasă, am lucrat timp de
mai mulţi ani la Banca de
Investiţii din Sibiu unde am coordonat programe de finanţare
la câteva dintre întreprinderile
mari din Industria construcţiilor
de maşini ale judeţului. Şi doar
în ultimii cinci ani, numai la una
dintre aceste companii, s-au
pus în funcţiune 25 de astfel de
centre de prelucrare. Fiind
dotate tot cu echipamente IBM,
originale, dar care executau
125 de operaţii „la o singură
prindere”...
nu pot să redau surprinderea şi
indignarea (plină de invidie) a
italianului şi, mai ales, cuvintele
pe care mi le-a adresat cu cel
mai vehement reproş.
Căci nu era capabil să
înţeleagă motivele pentru care
am pornit să cumpăr utilaje din
Italia, când uzinele româneşti
dotate cu asemenea „scule performante” le-ar fi putut fabrica
mult mai ieftin şi la fel de bine.
Ba chiar m-a trimis acasă, la
origine (însoţit de-o aprigă
înjurătură milaneză), spunândumi că noi, dacă ne-am folosi
tehnologia
(n.b.
aşa-zis
ceauşistă), am fi în stare să
„scuipăm industria italiană constructoare de maşini afară din
Europa”!...
Eram în anul de graţie 1990!
De unde să ştie atunci bietul
italian şi eu, un economist naiv
de optimist, că mult-trâmbiţatele
şi lăudatele „excepţionale
investiţii clarvăzătoare din industria şi economia ţării noastre
promovate de
genialul
conducător al epocii de aur ”
aveau să se transforme într-un
„morman de fiare vechi” numai
bune de aruncat la gunoi !!!

dEzvoltarE
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Inovarea
Dr. Lia BaLtadOR, ULBS
urmare din pagina 1
Astfel, inclusiv piața muncii a
devenit una internaționalizată,
iar dobândirea unor competențe
fundamentale, pe de o parte,
respectiv un grad de flexibilitate
și adaptare ridicat sunt cerințe
definitorii ale ofertei de muncă.
După cum se afirmă într-un
document comunitar important
(Carta verde privind Inovarea)
"Europa, ca și întreaga lume, se
confruntă cu provocări fără
precedent, care necesită soluții
inovatoare.
Restabilirea
creșterii economice și a
nivelurilor ridicate de ocupare a
locurilor de muncă, combaterea
schimbărilor climatice și trecerea la o societate cu emisii
reduse de carbon – toate acestea necesită acțiuni urgente și
coordonate. Impactul evoluțiilor
demografice este din ce în ce
mai mare, iar resursele noastre
naturale trebuie folosite cu mai
multă înțelepciune."
Același
document
mai
precizează că "societățile noastre se confruntă cu provocări
legate de securitate cu o gravitate din ce în ce mai mare din
punctul de vedere al amplorii și
complexității. Cu toate acestea,
provocări precum îmbătrânirea
populației sau dependența
noastră de combustibilii fosili
oferă oportunități serioase de
dezvoltare a unor produse și
servicii inovatoare, generând
creștere economică și crearea
de locuri de muncă în Europa.
De asemenea, Europa trebuie
să facă față provocării de a-și
menține și întări poziția
competitivă
în
contextul

OxfORd

globalizării. Economiile emergente trec de la concurența
bazată pe costuri și imitare la
strategii bazate pe inovare. Alte
țări investesc mai mult decât
oricând pentru a-și asigura viitorul. Pe de altă parte, sporirea
nivelului de trai în aceste țări
deschide noi piețe pentru produsele și serviciile europene,
iar creșterea capacităților lor
creează noi oportunități de colaborare."
Schimbările dramatice care au
avut loc în domeniul transportului, al tehnologiei și al
comerțului influențează modul
în care se derulează afacerile și
sunt rezultate ale procesului de
inovare. După cum afirmă Conrad și Poole, globalizarea
actuală este unică deoarece
"dezvoltările tehnologice au
modificat fundamental modul în
care informația și expertiza sunt
diseminate în jurul lumii." Reînnoirea
este
provocarea
fundamentală, astăzi. Pentru a
supraviețui în lumea modernă
de afaceri este nevoie de creativitate și inovare; aceste caracteristici sunt indicatorii de
succes moderni. Într-adevăr,
tendințele actuale ale pieței
întăresc importanța creativității
și a inovării:
• Ciclul de viață al unui produs
este mai scurt
• Accesul la tehnologiile moderne este mai ușor
• Piețele sunt complet globalizate
• Segmentarea clienților este
mai îngustă decât oricând
• Competitorii răspund mai repede la noi provocări
Una din originile cuvântului
“antreprenor” este atribuită

economistului francez JeanBaptiste Say, care l-a descris ca
fiind “cel care începe o afacere,
mai ales un contractant care
acționează ca și intermediar
între capital și forța de muncă”.
Importanța antreprenoriatului
pentru creșterea economică
este certă. Antreprenorii cu
abilități corespunzătoare contribuie la crearea locurilor de
muncă, la identificarea noilor
oportunități de afaceri și dezvoltarea inovării tehnologice, la
dezvoltarea de noi produse și
servicii, stimulând investiții în
economia locală și atrăgând
investiții străine și contribuie la
creșterea competitivității și la
generarea bunăstării. Există
mai multe grade ale înovării, asftel că putem distinge: Inovarea
incrementală atunci când produsul nou incorporează câteva
elemente noi față de cele vechi,
fără să schimbe funcționalitatea
de bază a produsului, cum ar fi
becuri, lame de ras etc.; Inovarea distinctivă, atunci când
produsul nou are câteva
atribute care corespund cu
funcții care nu existau înainte,
chiar dacă deține deasemenea
și
câteva
trăsături
asemănătoare
produsului
vechi.
Smartphone-urile
reprezintă un bun exemplu de
acest tip; Inovarea distruptivă,
tip caracterizat de o demontare
completă a produselor existente
anterior. Ar putea fi nevoie de o
astfel de inovație ca răspuns la
satisfacerea unei nevoi anume,
care până în prezent nu și-a
găsit rezolvare sau care nu exista înainte. Astfel, de exemplu,
deși mii de ani am reușit să
trăim fără, astăzi, internetul și
chip-urile
care
fac
să
funcționeze calculatoarele personale sunt de negândit din
viața noastră.

În Cartea verde a Uniunii Europene privind Inovarea din
anul 2011 se prevede "Îndeplinirea
obiectivelor
de
creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii ale strategiei Europa 2020, care se
bucură de un sprijin larg, depinde de cercetare și inovare,
ca factori motori esențiali ai
prosperității sociale și economice și ai sustenabilității mediului.
Acesta este motivul pentru care
Uniunea Europeană și-a stabilit,
în contextul strategiei Europa
2020, obiectivul de a crește
cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea până la 3% din PIB
până în 2020. Inițiativa
emblematică „O Uniune a
inovării” pledează pentru o
abordare strategică și integrată
a cercetării și inovării, stabilind
cadrul și obiectivele la care ar
trebui să contribuie viitoarea
finanțare a cercetării și inovării
în UE, pe baza prevederilor din
tratatele în vigoare."
Când inovarea este introdusă
în afacerea este important de
avut în vedere că aceasta nu
trebuie să includă doar conceptul tehnologic al inovației, ci și
aspectele inovative în organizarea și procesele companiei.
În conformitate cu Carta verde
a Comisiei Europene privind Inovarea (1995), aceasta este:
• Înnoirea și lărgirea gamei de
produse și servicii pe piețele
asociate;
• Stabilirea de noi metode în
producție,
furnizare
și
distribuție;
• Introducerea de schimbări în
management,
organizarea
muncii și condițiile și calificările
forței de muncă.
Astfel, inovarea în produs sau
serviciu se referă la introducerea pe piață de noi servicii/produse, respectiv produse/servicii

3

cu îmbunătățiri semnificative în
ceea ce privește atributele și
utilizarea lor. Schimbări însemnate în specificațiile tehnice,
componente, materiale sau alte
atribute sunt luate în considerare. Deasemenea designul, ergonomia, materialele, precum și
sustenabilitatea acestora joacă
un rol din ce în ce mai mare. Inovarea își poate avea originea
în noi cunoștiințe sau tehnologii
inovative sau doar o combinație
nouă dintre știință existentă și
tehnologii.
Inovarea la nivelul proceselor
se referă la implementarea de
noi și importante procese (manufacturare,
logistică,
și
distribuție). Deasemenea include activități noi sau cu
îmbunătățiri importante, care
sprijină aceste procese, cum ar
fi sisteme de întreținere, sisteme de informație, contabilitate, etc.
Inovarea în cadrul organizației
prevede implementarea de noi
metode organizaționale în practica de afaceri și în relațiile externe. Acestea pot include
implementarea de noi metode
privind organizarea activităților
zilnice, implementarea de noi
metode legate de distribuirea
responsabilităților și luarea deciziilor sau/și implementarea de
noi forme relaționale cu alte
companii și furnizori.
Introducerea inovării în afaceri,
sub oricare aspect al său nu
mai este doar o cerință pentru
cei bogați și puternici, care dispun de resurse excedentare
pentru a investi în cercetaredezvoltare. Inovarea tinde să
devină
esențială
pentru
supreviețuirea
pe
piața
mondială, devenită extrem de
interconectată
și
interdependentă.
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Iluminismul într-o lume globalizată (II)
Dan POPEScu,
urmare din pagina 1
Este mai greu de reproşat unei
asemenea filozofii, în condiţiile în
care aproape toate statele lumii,
importante sau mai puţin importante,
îşi
identifică,
personalizează şi îşi susţin
„naţionalii” de geneză de cele
mai multe ori oriunde s-ar afla
aceştia. Sub astfel de aspecte,
„Lumea rusă” ocupă un loc
aparte în zona teritoriilor care
privesc
identitatea
postsovietică,
respectiv
care
legitimează
regimul,
care
revigorează şi ranforsează şi pe
această cale puterea şi mai ales
influenţa statului rus.
În cadrul general respectiv se
vădesc însă şi teorii care merg,
care scrutează chiar mai departe, integrând inclusiv şi concret
probleme,
aspecte
teritoriale. După cum menţiona
recent revista „Courrier International”, inserând mai multe articole, studii apărute în Rusia,
prima dintre aceste teorii cu caracter general identifică Rusia ca
o mare putere independentă, o
fortăreaţă care, printre altele, are
menirea să adune toate forţele
impotriva revoluţiilor, haosului şi
a unor idei, să le spunem, liberale propagate, mai multe, de
Europa Occidentală şi Statele
Unite. Este, în opinia mea, un
concept relativ ermetic, sever şi
intransigent ce nu admite prea
multe discuţii referitoare la ţintele
şi semnificaţiile sale. Un concept
care îşi trage seva mai ales din
anii 1950. O a doua teorie, mai
realistă, ceva mai flexibilă, presupune, pe bună dreptate,
existenţa unei vaste „lumi ruse”,
a unei „civilizaţii ruse” diferită, deseori în plan ideatic, filozofic,
spiritual de civilizaţia occidentală,
o lume şi o civilizaţie rusă care
se întâlnesc mult dincolo de frontierele Rusiei propiru-zise. Este
perspectiva din care mai mulţi
cercetători explică că deciziile
luate de Moscova, în februarie
2014, cu privire la Crimeea au
fost dictate nu de simpla dorinţă
de a anexa un teritoriu, ci din
perspectiva argumentului „unei
lumi singulare” care s-a sprijinit şi
se sprijină pe acelaşi corpus de
idei. Şi sub acest aspect se
relevă însă elemente care înlocuiesc
marile
tratate
internaţionale,
acordurile,
înţelegerile între state cu argumente etnice chiar dacă explicate dintr-o perspectivă mai
amplă. Ceea ce – având la bază
o întreagă experienţă istorică,
experienţa perioadei de dinainte
de Al Doilea Război Mondial, din
vremea războiului şi de după
aceea – diminuează mult din valoarea pragmatică a concepţiei.
Ce ar trebui să facem oare, să
„întindem” chiar și teritorial
diferite lumi – nu ar fi vorba
numai de „lumea rusă” – până
acolo încât să cuprindă pe cei
mai mulţi dintre cetăţenii care îşi
revendică
o
anumită
naţionalitate? În astfel de condiţii,
România ar trebui să se întindă
de la munţii Pindului, spre valea
Timocului şi mult dincolo de Tisa,
ca să rezum. Mi se pare hazardat şi, deopotrivă, în afara lumii

noastre de astăzi general
acceptată.
Consider că sunt necesare o
seamă de explicaţii. Se
activează teza potrivit căreia, în
ultimul secol şi jumătate, dezbaterea asupra identităţii şi rolului Rusiei în lume a fost în mod
sistematic redusă la relaţiile
internaţionale între Rusia şi Occident, la „opoziţia între slavofili
şi occidentalişti”. Ceea ce mi se
pare eronat şi vom aminti de ce.
Care „opoziţie” în condiţiile în
care în mai tot secolul al XIX-lea
și chiar în secolul XX au prelevat
alianţe, nu doar militare, între
Germania şi Rusia, între Prusia,
Austria şi Rusia, fiind purtate, în
numele unor simboluri comune,
numeroase bătălii sângeroase?
Dar rudeniile de sânge încoronate? Şi am putea continua.
Oricum, de nu puţine ori în Rusia
s-au acreditat astfel de idei mai
ales din perspectiva „războiului
rece” dar şi a timpului mult mai
recent în care acesta pare să revigoreze.
Actualmente, în dezbaterea
de idei din Rusia şi nu numai, se
vădesc, dintr-un unghi mai concret, cel puţin 3 curente nu
neapărat politice. Anume, curentul liberal, care potrivit publicaţiei
amintite, „Courrier International”,
îşi află sorgintea în tradiţiile occidentaliste ale secolului XX, cât şi
în „ofensiva” internaţionalismului
liberal contemporan. Pe urmă,
„curentul realist statocentrist”, ce
priveşte relaţiile internaţionale ca
relaţii exclusiv între state. S-au
alăturat astfel şi mai mulţi liberali
dezamăgiţi de politica Occidentului din anii 1990 şi de mai apoi,
mai ales în ceea ce privea şi
priveşte lărgirea spre est, cât mai
spre est, a nATO. Antidotul ar fi
„realismul defensiv”, în speţă
menţinerea şi dezvoltarea unei
sfere de influenţă rusă pe vechile
teritorii sovietice, şi nu numai, în
paralel cu contenirea hegemoniei americare, contenire,
însă, pe care o întâlnim, sub o
formă sau alta, şi în Uniunea
Europeană,
în
Germania,
Franţa, ş.a. Într-un astfel de
cadru, Rusia se doreşte un centru foarte influent într-o lume
multipolară. Oricum, un concept
ceva mai deschis.
În sfârşit, curentul naţionalist
recomandat cu multă forţă în politica externă, curent ce s-ar divide, la rândul său, în
„neoimperialişti”
şi
„etnonaţionalişti”.
Primii,
„neoimperialiştii”, doresc explicit
restaurarea unui stat cu frontierele fostului URSS şi chiar mai
mult,
în
vreme
ce
„etnonaţionaliştii” au în vedere în
mai mare măsură o aşa-numită
„adecvare geografică între stat şi
naţiunea etnică”, revendicând
construcţia unei entităţi politice,
de un fel sau altul, nu neapărat
cu graniţe, care să acopere teritoriile locuite de ruşi şi de o parte
din celelalte popoare orientale
slave sau cu influenţă slavă, în
speţă Rusia, Bielorusia, Ucraina
de nord, Kazahstanul, Transnistria, etc.
Desigur, unele construcţii propuse par mai fanteziste, altele
mai puţin. De fapt, noţiunea, cat-

către forţe economice puternice,
oricare ar fi ele, în scopul
realizării intereselor lor ca atare,
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comune, de filozofia după care
„şi altora trebuie să le fie util ceea
ce fac eu”, şi nu de confruntări şi
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egoria de „lume rusă” ar integra
o reţea de persoane şi
comunităţi aflate într-un mediu
cultural şi lingvistic rus şi care se
află, în afară de cei dinăuntru, şi
dincolo de frontierele Federaţiei
Ruse. Operează „o noţiune mai
largă decât cea de compatriot”,
promovând ideea că, prin forţa
împrejurărilor, poporul rus a devenit unul dintre cele mai mari,
poate cel mai mare popor, dispersat prin lume. De exemplu,
„Ucraina şi Crimeea sunt populate de milioane de ruşi...”.
Repere în evoluţia istorică ar
putea fi acestea: „sfârşitul
războiului rece a creat condiţiile
unei cooperări echitabile între
Rusia, Uniunea Europeană şi
Statele Unite, «cele 3 ramuri ale
civilizaţiei europene». Iar, în
acest cadru, anumite concepţii
asupra civilizaţiei şi gândirea
liberală au putut coexista”. Ofensiva vestului şi Statelor Unite,
însă, într-o anumită direcţie, nu
ar fi cea mai potrivită astfel. Pentru Rusia şi pentru „lumea rusă”,
adoptarea valorilor occidentale
nu ar fi singura cale de progres.
Deasemenea, s-ar putea intra
într-o
concurenţă
veritabil
globală, confruntându-se sistemele respective de valori şi
modelele de dezvoltare. Or, de
mai multe ori, menţionează
publicişti şi cercetători ruşi dintre
cei mai importanţi, politica
Statelor Unite şi politica UE pot fi
sesizate ca instrument al expansiunii occidentale, în acelaşi
cadru vădindu-se acţiunile
privind lărgirea nATO. Ca urmare, aceasta se înţelege,
„compatrioţii ruşi” ar trebui – vezi
bine, n.n. – „apăraţi chiar cu
preţul vieţii”.
Evident, sunt multe de discutat. În opinia mea, problemele se
vădesc cu precădere economice, de putinţe şi de neputinţe:
profituri imense, „aranjamente”,
resurse naturale, locuri de
muncă, conservarea marilor
resurse financiare de o parte,
statutul de producători pentru
unii și de consumatori pentru
alții, etc. Uneori, crizele din vest
au fost rezolvate prin translatările
lor spre est, spaţiu imens pentru
debuşee... Deasemenea, astfel
de chestiuni sunt în măsură să
tragă un semnal de alarmă în ce
priveşte utilizarea globalizării, de

deseori în afara celor economice
propriu-zise, adică de creştere a
producţiilor şi diminuare a
sărăciei, de amplificare a
productivităţii muncii, de diminuare a ignoranţei, de progres social, etc.
Factorii, elementele care însă
apropie cele două lumi, lumea
occidentală şi „lumea rusă”,
spații pe care, le consider că nici
nu sunt esenţialmente deosebite, s-ar putea identifica tocmai în sfera generală a
iluminismului, generat, într-o
măsură, şi amplificat veacuri la
rând şi de „lumea rusă”. ne
putem gândi la contribuţia
imensă a literaturii şi artei ruse
pentru îmbogăţirea şi, uneori
chiar, replierea şi restructurarea
literaturii şi artei occidentale, la
marii corifei astfel, un Dostoievski, un Puşkin, un Tolstoi
(Lev nicolaevici), un Şolohov, un
Repin, un Maiakovski, un Gorki,
marii compozitori ruşi de felul lui
Ceaikovski, Glinka, Musorski,
Rimski-Korsakov, Aram Haciaturian şi atâţia alţii. Am dat doar
câteva nume de deschidere
universală. Întâlnirile pe acest
teren, de reflecţii, de tihnă și
reverie, de pace, de colaborare
pot reprezenta veritabile „Întâlniri
pe Elba”, generând progres
uman şi nu acţiuni devastatoare
sau catastrofe, care, în prezent,
ne pândesc, totuşi, la tot pasul.
Pentru a conserva civilizaţia,
umanitatea avem nevoie de eforturi comune, de raţiune, de judiciozitate, de răspunsuri globale
la probleme globale economice
şi nu doar. Avem nevoie de
toleranţă, în mod deosebit de
toleranţă. Avem nevoie de acţiuni

conflicte sângeroase, perdante
finalmente, pe termen scurt,
mediu sau lung pentru toţi... Extrapolând o dilemă deseori
amintită în publicistica rusească,
s-ar putea spune astfel: „ a
renunţa să intervenim militar,
înseamnă a pierde. A susţine pe
separatişti înseamnă a declara
războiul”. Consider o diagnoză
destul de corectă care pune întro primă lumină de necesitate
toleranţa şi înţelegerea. De
„revanşe post-sovietice” nici
Rusia – sunt sigur – nu are
nevoie. Să ne gândim, totuşi la
câte sunt de rezolvat în lume,
obligându-ne să fim înţelepţi...
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PROVOCARILE GLOBALE PENTRU ECONOMIA MEDIULUI
SI RESURSELOR IN TARILE CENTRALE SI DE EST:
SIGURANTA, SECURITATE SI SUSTENABILITATE
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Conf. Univ. Dr. Ganna Kharlamova, T.S. UnIv. OF
KIEv
urmare din pagina 1
Căutarea de soluții alternative
reprezintă un deziderat al zilelor
noastre, dar în același timp trebuie să ne asigură că acțiunile
de reducere a emisiilor nu va
destabiliza sistemul energetic
actual. Provocarea întregii lumii
este cum se va realiza securitatea energetică, iar în același
timp, să fie protejată clima
Pământului.
2) deversările petroliere pot
avea un impact devastator
asupra ecosistemelor perturbând serviciile ecologice oferite
de acestea. Cum s-a demonstrat până în prezent, acestea
pot avea, de asemenea, un impact asupra dezvoltării economice.
3) Atât guvernele cât și companiile private au menționat că
apa și energia, reprezintă în
mod tradițional, două aspecte
distincte. Cu toate acestea, apa
și energia sunt profund conectate și gestionarea durabilă a
unei resurse necesită luarea în
considerarea
a
alteia.
Înțelegerea
detaliată
a
interdependenței sistemelor de
apa si de energie și de noi
tehnologii pentru a reduce consumul și pierderea de apă,
avansarea prognozei de apă și
a sistemului de energie,
inovație științifica, și punerea în
aplicare a sistemelor de management pentru acestea sunt
absolut necesare. Implicarea
guvernelor și a parlamentelor în
acest proces este esențial,
având în vedere responsabilitatea lor în formularea politicii,
convocarea parților interesate,
facilitarea negocierilor și ratificarea acordurilor.
4) Evaluarea impactului
asupra mediului este un instrument pentru a răspunde
preocupărilor
în
această
direcție și contribuie la reduc-

erea efectelor negative asupra
mediului pentru noile activități
REzuMat, REcOMandĂRI
ȘI cOncLuzII:
Recomandări cheie:
1. O preocupare centrală: securitatea energetică
2. Eficiență energetică, energie curată și durabilitate
3. Rolul politicilor
4. Rolul inovației și tehnologiei
1. O preocupare centrală: securitatea energetică
Asigurarea aprovizionării cu energie a consumatorilor iar în
același
timp,
stoparea
îngrijorărilor producătorilor de
energie, protejarea infrastructurii energetice și rutele de
tranzit energetic sa ia un loc
central în dezbaterea privind
trecerea la o rețea de energie
durabilă.
Pașii necesari:
- diversificarea surselor de energie, a rutelor de transport și a
liniilor de alimentare;
- îmbunătățirea stabilității
politice;
- o cooperare strânsă la nivel
politic;
- dezvoltarea principiului de
comun acord în domeniul energetic;
- o cooperare regională mai
eficientă;
- axarea pe măsurile de consolidare a încrederii, cu privire la
aspectele legate de energie;
- o coordonare mai bună între
organizațiile internaționale relevante, precum și creșterea
parteneriatelor public-private
sunt masuri cheie care pot ajuta
la întrebările legate de securitatea energetică;
- dialog periodic, transparent și
schimb de informații între țări;
- sectorul educației, științei și
cercetării ar trebui să își
definească mai bine rolul pe
care îl poate juca în ceea ce
privește aspectele politice și de
securitate în acest context, în
acest domeniu, pentru a facilita

interconectarea celor mai bune
practici.
2. Eficiență energetică, energie curată și durabilitate
Schimbările climatice, creșterea
populației, o creștere drastică a
utilizării energiei în ultimele
decenii, impactul asupra mediului al utilizării surselor
convenționale de energie acestea sunt doar câteva dintre
provocările cu care trebuie să
se confrunte economiile aflate
în tranziție, astfel încât să migreze spre soluții energetice
sustenabile.
Pașii necesari:
- promovarea unor exemple de
cooperare de succes și cele
mai bune practici în ceea ce
privește energia regenerabilă,
eficiența energetică și economia;
- dezvoltarea, în parteneriat, cu
organizațiile de specialitate relevante, a unui inventar al celor
mai bune practici în domeniile
menționate mai sus, și să faciliteze schimbul de bune practici prin intermediul unor astfel
de întâlniri regionale și vizite de
schimb (în acest sens, o baza
de cunoștințe electronică sau o
platforma electronică ar putea
fi, de asemenea, avută în
vedere);
- sprijinirea inițiativelor de dialoga între diferitele pârți interesate la nivel național, cât și între
țări, în special pe proiecte hidroelectrice mici, proiecte și
tehnologii energetice solare și
eoliene, precum și contribuția la
consolidarea cunoștințelor locale și capacitaților în aceste
domenii;
- creșterea gradului de
conștientizare privind “sărăcia
energetică” în fiecare zonă, și
sprijinirea soluțiilor locale inovatoare, care depășesc sau
atenuează acest aspect;
- organizarea de ateliere de
lucru și cursuri de instruire cu
privire la aplicarea orientărilor și
a reglementarilor internaționale,
cum ar fi cele relevante pentru
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evaluarea impactului asupra
mediului, inclusiv demonstrații
de echipamente și tehnologii
moderne;
- sensibilizarea cu privire la
natura multidimensională a
gestiunii elementelor rare,
luând în considerare, de
asemenea, posibile implicații
militare, economice și de
mediu;
- ridicarea problemei de alocare
necorespunzătoare
a
subvențiilor de energie, care ar
putea
submina
eficiența
energetică.
3. Rolul politicilor
Statul are o responsabilitate
specifică de a introduce noi
politici care vor oferi orientări și
stimulente pentru tranziția sectoarelor energiei și transporturilor în direcția unor soluții mai
durabile.
Pașii necesari:
- noi standarde de eficiență
pentru combustibili si vehicule;
- furnizarea de asistenta tehnică
agențiilor pentru a le ajuta să
obțină datele și instrumentele
cu care să evalueze emisiile
necesare și adecvate;
implementarea
regulamentelor de planificare de
transport, de la încurajarea
statelor la cerințele obligatorii
de reducere a gazelor cu efect
de seră;
- aplicarea unui preț al Carbonului;
- promovarea schemelor de
gestionare a mobilității pentru
companii, organizații și școli;
- organizarea de discuții între
statele participante cu privire la
posibilitățile de un transfer de
experiența cu așa-numitele
"rețele inteligente", care sunt
rețelele de electricitate, în
măsura sa coordoneze nevoile
și capacitățile generatorilor, operatorilor și utilizatorilor finali,
astfel încât s-ar putea reduce la
minimum atât costurile cât și
impactul asupra mediului;
facilitarea
coordonării
internaționale privind standardele și normele referitoare la
eficiența energetică;
- prin ajutarea statelor participante la adaptarea legislației lor
naționale și a cadrului legal
pentru a crea un climat
investițional pozitiv pentru
soluții de energie regenerabilă;
- prin furnizarea unei platforme
de dialog în ceea ce privește
schimbul de bune practici și de
asistența
tehnică
privind
sursele regenerabile de energie.
4. Rolul inovației și tehnologiei
Inovația și avansul tehnologic
sunt de așteptat să joace un rol
important în rezolvarea unora
dintre problemele, cu care
tranziția către sisteme energetice si de transport durabil, se
confruntă
Pașii necesari:
- creșterea eficienței rețelelor
energetice tradiționale;
- reducerea și eventual în-

locuirea resurselor tradiționale
de energie bazate pe Carbon;
- sprijinirea dezvoltării tehnologice și căutarea unor combustibili
alternativi;
- promovarea unor exemple de
cooperare de succes și cele
mai bune practici în ceea ce
privește energiile regenerabile,
eficiența energetică și economiile de energie, inclusiv prin sprijinirea introducerii de noi
tehnologii, diversificarea de stabilire a prețurilor și stabilitatea
prețurilor;
- susținerea cooperării regionale în rândul consumatorilor, precum și în sectorul
privat;
- promovarea îmbunătățirii eficientei energetice, căutarea de
soluții alternative de energie,
dezvoltarea de noi tehnologii,
precum și creșterea gradului de
conștientizare a beneficiilor de
mediu și economice ale alternativelor energetice;
- furnizarea unei platforme pentru factorii de decizie și părțile
interesate pentru a discuta și de
a demonstra legăturile dintre
siguranța traficului si de
protecție a mediului.
unele obiective propuse spre
dezbatere în timpul masei rotunde:
- Promovarea cooperării și
schimbul de bune practici cu
privire la legislația și politicile de
prevenire a riscurilor de mediu
din activitățile legate de energie.
- Să se consolideze cooperarea
și schimbul de cele mai bune
practici de promovare a energiei regenerabile, eficiența
energetică și economiile de energie, stimulente fiscale și
transferul de tehnologie;
- Consolidarea cooperării dintre
mediul public-privat pe drumul
spre o "economie verde", contribuind la angajarea instituțiilor
financiare
private
și
internaționale, precum și acordarea de stimulente pentru
mediul de afaceri;
- Sprijinirea proceselor multilaterale pentru o cooperare
sporită privind probleme cum ar
fi:
- poluarea aerului, schimbările
climatice, deversările de petrol,
probleme de apă și energie,
siguranța barajelor, prevenirea
dezastrelor naturale sau provocate de om și reducerea
riscurilor, alte activități legate de
energie și energia durabilă;
- Promovarea bunei guvernări
în sectorul energetic și gestionarea durabilă a resurselor
energetice;
- Promovarea inițiativelor de
transfer de tehnologie în interiorul și între tări, promovarea
cooperării în domeniul cercetării
și dezvoltării de noi tehnologii.
Organizatorii Conferinței,
Prof. Bazylevich v., Prof.
Chernyac O., Dr. Kharlamova
G.
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Migrația populației și
capacitatea reală de ocupare a economiei românești (II)
urmare din pagina 1
Când
conjunctura
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 – 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 abordare incompletă, dacă nu
greșită. 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
adesea, 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 evident 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. 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 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 economiile dezvoltate sunt folosiți în țările de
baștină mai ales pentru procurarea 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
înlesnirilor 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 personal
am beneficiat și beneficiez,
într-o bună măsură, de o astfel
de înlesnire). Aceasta, însă, în
opinia
mea,
amplifică
răspunderea decidenților pentru o bună conducere 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, 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 variantele 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. 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 afirmat oficial de către
Curtea de Conturi a României
că circa 80% din privatizările
importante realizate au frizat și
frizează penalul, aceasta trebuie să dea mult de gândit, iar,
pe calea justiției, banii obținuți
prin escrocherii, să fie redați
circuitului economic firesc. 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, să constituim o susținere economică
generală potrivită.10
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, instalatori, ș.a., dar și din alte
domenii,
au
luat
calea
străinătății, ceea ce a rămas în
țară – potrivit a numeroase
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, prin felul lor actual de structurare și organizare,
nereușind
să
compenseze prin noi promoții
bine pregătite, penuriile respective. Sunt din nou avantajate statele a căror economie
asigură salarii atractive, fiind
astfel
valorificată
libera
circulație a forței de muncă.
Chestiune pe care decidenții și
guvernanții României trebuie
să o ia în calcul atunci când
încearcă
dinamizarea
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.
5. 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,
negocierile 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 respective 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 dezvoltare
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 variate 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.
Dan
Popescu,
indecentă, loc.cit.
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Rosu Galben Albastru negru

Corespondenţă din Shanghai
lector univ. dr. Dan Alexandru
POPEScu
În următoarele trei decade, Liu,
acum în vârstă de 81 de ani, şia condus echipa spre realizarea
primului program chinez de
cercetare în domeniul Computer material engineering.
Combinând
tehnologia
informaţiei cu procesarea materialelor, acest domeniu a pus
bazele dezvoltării industriei
manufacturiere moderne în
China.
Potrivit unor date ale China
Scholarship Council, numărul
studenţilor
chinezi
din
străinătate finanţaţi de către
Guvern depăşeşte cifra de
167.000, plecaţi în peste o sută
de ţări, de la începutul politicii
de deschidere a Chinei, în anul
1978. Cei întorşi acasă,
dobândind competenţe în sfera
energiei, mineritului, mediului,
agriculturii sau în alte sectoare
căutate, au jucat şi joacă un rol
vital în (re)construirea ţării.
Asemenea lui Liu, mulţi dintre ei
au dezvoltat noi domenii de
cercetare, multe dintre acestea
fiind distruse, în mare măsură,
de cei zece ani de Revoluţie
culturală (1966-1976).
Liu îşi aminteşte şi acum şocul
vederii a sute de maşini gonind
pe autostradă, la momentul

aterizării pe aeroportul din new
York, în anul 1979. Pe vremea
aceea, automobilele erau
puţine în China. Chiar şi cele
mai aglomerate zone comerciale – precum Wangfujing, în
downtown Beijing – deveneau
liniştite, începând cu ora 7
seara. „Am simţit marea
diferenţă odată cu plecarea în
Statele Unite”, rememorează el.
În 1978, PIB-ul pe cap de
locuitor în China era mai putin
de 200 de dolari, de 50 de ori
mai mic decât nivelul din
Statele Unite.
Deoarece Revoluţia culturală a
perturbat sistemul educaţional
chinez timp de un deceniu, cei
mai mulţi bursieri trimişi la studii
în afara graniţelor erau de
vârstă medie. Când Liu a ajuns
pe continentul american, avea
45 de ani şi nu văzuse niciodată
un computer. În momentul în
care l-a observat pe copilul proprietarului, în vârstă de trei ani,
cum se juca cu un Apple, a fost,
încă o dată, bulversat, dându-şi
seama că maşinăriile acestea
ar putea accelera dezvoltarea
ştiinţifică şi progresul societăţii
umane. S-a hotărât atunci să
înveţe FORTRAn, unul dintre
limbajele principale de programare, lucrând mai bine de 12
ore, până la trei sau patru

dimineaţa, în fiecare zi.
Pentru prima dată, s-a uitat
printr-un microscop electronic
cu scanare la Universitatea din
Wisconsin, un aparat care permitea o mărire de câteva sute
de ori mai mare decât cel pe
care-l folosea acasă, în China.
„Trecând de la bi la tridimensional, am putut avea o
înţelegere mult mai profundă a
procesului de turnare a aliajelor,
folosing
un
echipament
avansat”. Dupa studiile la Universitatea americana, Liu s-a
hotărât să meargă la Massachussets Institute of Technology
(MIT), înainte de a se întoarce
în China. „nicăieri nu-i ca
acasă”, mai spune el.
Potrivit statisticilor oficiale,
aproape 290 de academicieni
din cadrul Academiei Chineze
de Ştiinţe au beneficiat de
experienţe educaţionale în
Statele Unite, mai mult de 7%
dintre membrii Academiei
Chineze de Inginerie studiind în
America, inclusiv Liu.
Mă (mai) întorc sau nu?
În vreme ce Liu şi alţii care au
revenit în ţară au reuşit să
micşoreze decalajul ştiintific
dintre China în curs de dezvoltare şi lumea dezvoltată,
mulţi alţi studenţi chinezi, fie
finanţaţi de către Guvern, fie

studiind pe cont propriu, aleg să
rămână în afara graniţelor.
Potrivit unui raport privind studiile peste hotare, publicat în anul
2012, dintre cei 2.2 milioane de
studenţi care au beneficiat de
pregătire educaţională în afara
ţării, în perioada 1978 – 2011,
doar 817.000 dintre ei, adica
36.5 procente, s-au mai întors
acasă.
Yang Di, care a început să lucreze la Exxon Mobil Oil, în
Statele Unite, după ce a absolvit MIT în 2009, afirmă că cel
mai atractiv lucru în America i
se pare că este încurajarea
inovaţiei.
Diferenţa
dintre
condiţiile de viaţă din China şi
cele din Statele Unite s-au mai
micşorat, între timp. Ceea ce la atras însă cel mai mult a fost
disponibilitatea companiei de a
investi în cercetare şi dezvoltare (R&D).
„Deşi China are giganţi în
domeniul petrolier, aceştia mai
au o cale lungă de urmat, până
la a cultiva inovaţia tehnică”,
declară acesta, adăugând că
sunt aproape o mie de companii
petroliere în Statele Unite care
adoptă politici puternice de încurajare a inovaţiei.
Preşedintele chinez Xi Jinping
le-a cerut autorităţilor să lucreze
la politici concrete pentru a în-

curaja dezvoltarea pe bază de
inovaţie şi pentru implementarea unei serii de programe naţionale majore în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
„Inovaţia ar trebui să fie forţa
motrice din spatele tranziţiei
către dezvoltare şi restructurării
economice”, a conchis Xi Jinping, în timpul unei întâlniri a
Central Leading Group on Financial and Economic Affairs, la
Beijing.
Calitatea mediului este un alt
motiv pentru care numeroşi
chinezi
rămân
în
afara
graniţelor ţării, deşi China oferă,
la ora actuală, o gama mai largă
de oportunităţi pe piaţa muncii
pentru cei care se întorc acasă,
comparativ cu multe dintre ţările
dezvoltate,
unde
criza
economică a avut un mare impact, în ultimii ani.
„Foarte multe familii au hotărât
să-şi trimită soţii înapoi în
China, lăsându-şi totodată
soţiile şi copiii în afara ţării”,
afirmă Chao Xing, mamă a unui
copilaş de doi ani. Tot ea mai
spune că soţiile şi copiii preferă
să rămână în statele dezvoltate,
în principal pentru aerul curat,
pentru o educaţie mai bună şi
pentru
o
mâncare
mai
sănătoasă, făcând trimitere la
problema smogului din China şi
la o serie de scandaluri legate
de siguranţa alimentară.
Xinhua, 25 September 2014
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