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- endemiile, epidemiile şi
pandemiile: Un pericol
iminent – (i)

„Omul care
trăieşte în
mizerie şi nare spirit
revoluţionar
este ultimul
Dan popescu
imbecil al
Pământului”
emil cioran
1. Vrem nu vrem s-o recunoaştem –
totuşi, din ce în ce mai mulţi oameni o
recunosc – trăim într-o lume globală.
Este drept, o lume cu frontiere, dar
unică, deseori, ca interese şi acţiuni.

O lume în care oamenii au devenit, în
bună măsură, cetăţeni ai Terrei. Problemele care năvălesc mereu mai
aspru sunt globale. Măsurile ce le-ar
putea stăvili sunt – mai bine spus, trebuie să fie – tot globale. Nu au cum să
fie altfel. Ele se impun concepute şi
declanşate de instituţii globale, cu autoritate global recunoscută, oficială.
Instituţii cu relevanţă în spaţiile
naţionale, cu autoritate şi naţională,
prevalând, chiar dacă, prin negocieri
repetate, asupra altor tipuri de măsuri.

conSiliUl
eUropean
Uniunea Europeană este
un sistem politic în continuă
evoluţie, ale cărei reguli şi
proceduri decizionale s-au
schimbat considerabil în
timp. Cu toate acestea, în
Tratatul CECO regăsim osatura primară a ceea ce
reprezintă astăzi arhitectura instituţională a UE, prin
Conf. Univ. Dr.
cele patru principale instituţii,
Paul lucian
Înalta Autoritate (actuala
Comisie Europeană), Consiliul de Miniştri, Adunarea
(predecesorul Parlamentului European) şi Curtea de
Justiţie.
Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a
da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale între
ţările membre într-un proces mai strâns de cooperare. Pe măsură ce resposabilităţile UE s-au lărgit,
instituţiile s-au dezvoltat devenind mai numeroase.
În primii ani de existenţă a UE procesul decizional a
fost mai simplu: Comisia Europeană propunea, Parlamentul aviza, Consiliul de Miniştri decidea, iar
Curtea Europeană de Justiţie interpreta legalitatea
actelor decizionale.

- continuare în pag. 3 -
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24 februarie 1870. românia. a
fost Înființată monetăria
statului

noi tehnologii
capabile să
remedieze
problemele de
mediu create de
revoluțiile
industriale
Trăim într-o lume care a
fost în mare măsură
formată de industriași,
dar care este din ce în ce
mai mult transformată de
tehnologi.
Inovațiile devin tot mai
rapide și mai eficiente,
tehnologia devine din ce
în ce mai interconectată
și începem să vedem o
fuzionare a domeniilor
noastre digitale și fizice.
Acum, la începutul celei
de-a patra revoluții industriale, pare a fi un
moment bun...
- continuare in pag. 2 -
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preValenȚa inStitUȚiilor pUBlice aSUpra
pieȚei
- cine Și cUm StaBileȘte reglementările?- eXemple, SecVenȚe, SemniFicaȚii De ce ar fi necesare institutiile publice? Ținând cont
de criticile care se aduc
permanent administraţiei
publice privind eficienţa
scăzută comparativ cu sectorul privat, este o întrearhitect Roger pop,
bare
legitimă.
Au
masterand apesa,
devenit cliseice afirmaţii
fac. de ad. și afaceri, precum „trebuie să
univ. bucurești
eliminăm birocraţia” sau
„ar trebui să lăsăm sectorul privat să rezolve problemele. Cu siguranţa ar face-o mai eficient”. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate, iar problemele
pe care sunt chemate să le rezolve organizaţiile publice nu sunt atât de simple precum par 1. Înainte de
toate ne interesează semnificaţia termenului de institutie.
princeton university

Instituţiile publice reprezintă ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru gestionarea afacerilor publice. În sensul birocratic pe care îl au în zilele
noastre, instituțiile publice fac referire la singurul mod
de organizare social-economică a statului care poate
face față provocrărilor modernității, cum ar fi : diversitatea și complexitatea nevoilor umane ce se cer
satisfăcute, numărul mare al populației2 . Astfel, se
ajunge la idee conform căreia, obiectivul unei instituţii
publice este servirea interesului public. Institutiile publice mai pot fi definite ca entitati patrimoniale ce desfasoara activitați, de regulă, sociale, în folosul
comunitații, activitați care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la prețul factorilor și care nu sunt
suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesara
alocarea de la buget de surse pentru completarea
acestor cheltuieli
3.

- continuare in pag. 6,7,8 -
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...să ne întrebăm dacă repetăm
greșelile din trecut și permitem
ca această revoluție să ni se întâmple sau dacă o vom modela
în mod deliberat pentru a crea
viitorul pe care îl dorim?
Aceasta nu este doar o întrebare
filosofică,
ci
una
pragmatică.
Inovațiile
în
domenii precum inteligența
artificială, biologia sintetică și internetul vor reproiecta multe
domenii ale vieții noastre. Ar
trebui să ne punem serios întrebarea dacă a fost acordată o
atenție deosebită modului în
care aceasta va perturba și va
schimba locurile de muncă
disponibile pentru noi, sistemele noastre de transport și
modul în care producem și
consumăm bunuri și servicii. Și
dacă ar putea, de asemenea,
să perturbe întregul sistem de
abordarea noastră față de
lumea naturală.
Este clar pentru majoritatea
specialiștilor că primele trei
revoluții industriale au condus la
multe dintre problemele actuale
de mediu. Între care cele mai
semnificative subliniez:
-Nivelurile nesigure de poluarea
aerului pentru mai mult de 92%
din populația lumii
-Schimbările climatice
-Epuizarea stocurilor de pescuit
-Toxinele în râuri și soluri
-Nivelurile de degradare a
deșeurilor pe uscat și în ocean
- Defrișările și dispariția
pădurilor.
Acum avem o ocazie unică de
a valorifica a patra revoluție
industrială pentru a ajuta la rezolvarea acestor probleme și
pentru a reproiecta modul în
care gestionăm mediul nostru
global comun.
Rețeaua de servicii profesionale PwC având oficii în peste
158 de țări și cu venituri brute,
relizate numai in anul fiscal
2016/2017 de peste 37,7 miliarde dolari USA, ajută
organizațiile și indivizii să-și
creeze valoarea pentru care
sunt interesați prin furnizarea
de calitate în asigurări, taxe și
servicii de consultanță.
Un raport al PwC, lansat în luna
ianuarie din anul ce a trecut,
prezenta o listă cu primele zece
tehnologii ale celei de a patra
revoluții industriale care au capacitatea
de
a
aborda
provocările Pământului :
1. materialele avansate: materiale cu o funcționalitate
îmbunătățită semnificativ, inclusiv mai ușoare în greutate, mai
rezistente, mai conductive, ca
de
exemplu
nano-materialeTehn.
2. tehnologia cloud, inclusiv
big data: permite furnizarea de
aplicații în domeniul computerelor și servicii pe internet, reducerea stocării și nevoilor de
alimentare a calculatorului. Big
data activate de cloud permit
formarea unor relații predictive
care stau la baza optimizării
3. vehiculele autonome, inclusiv dronele: activate de
roboți, aceste vehicule pot
opera și/sau naviga cu puțin
sau deloc control din partea
omului. Dronele zboară sau se
deplasează fără pilot și pot, de
asemenea, opera autonom.
4. biologia sintetică: ramură a

Noile tehNologii
biologiei care aplică principiile
ingineriei sistemelor biologice.
Piața biotehnologiei depășește
deja 80 de miliarde de dolari pe
an.
5. realitatea virtuală și
augmentată/îmbunătățită:
simulare generată de computer
a unei imagini tridimensionale
suprapusă lumii fizice (AR –
augmented reality) sau unui
mediu complex (VR - virtual reality)
6. inteligența artificială: algoritmi de software capabili să realizeze sarcini care necesită în
mod normal inteligența umană.
De ex.: Percepția vizuală,
recunoașterea limbajului, luarea deciziilor, etc.
7. roboții: mașini electromecanice sau agenți virtuali
care
automatizează,
îmbunătățesc
sau
asistă
activitățile umane, autonom sau
în baza unui set de instrucțiuni.
8. tehnologia blockchain:
registre electronice distribuite
care utilizează algoritmii de
software pentru a înregistra și
confirma
tranzacțiile
în
siguranță, cu mare fiabilitate și
pastrând anonimatul.
9. tipărirea 3d: tehnici de fabricare utilizate pentru a crea
obiecte tridimensionale prin
tipărirea succesivă a straturilor
de materiale
10. internetul lucrurilor (internet of things): rețea de
obiecte încorporate cu senzori,
software, conectivitate la rețea
și capabilități ale computerului
care pot colecta și schimba
date pe internet și dau posibiltatea unor soluții inteligente.
Exemple tangibile privind modul
în care aceste tehnologii pot
ajuta la rezolvarea problemelor
noastre de mediu sunt deja în
curs de dezvoltare. Laboratoarele
de
tip
"EnergyBlockchain" și IBM au creat o
platformă bazată pe blocuri
care gestionează activele verzi,
cum ar fi creditele de carbon
este utilizată de piața din China.
Alții au sugerat că tehnologia de
blocare pe o zi ar putea permite
o piață mondială a carbonului,
care să permită persoanelor cu
amprente reduse de carbon săși vândă drepturile de poluare
pentru poluatori mai mari.
Dronele sunt utilizate pentru a
ajuta
la
monitorizarea
schimbărilor în mediile locale, la
urmărirea braconierilor și la loggerii ilegali, la îmbunătățirea
tehnicilor
agricole,
la
menținerea energiei regenerabile și la asistența în eforturile
de recuperare din cauza dezastrelor
naturale.
Deoarece
dronele sunt conectate din ce în
ce mai mult la date mari și la
sisteme automatizate de gestionare (de la irigații
la
producția de energie pentru
clădiri), beneficiile de mediu
potențiale vor crește în continuare.
Tehnologia avansată prin satelit
schimbă, de asemenea, fața
observării pământului și a managementului de mediu. În ultimele luni, nu numai că Google
Earth a primit un facelift, dar și
satelitul NASA - GOES 16 a
trimis primele imagini pe
pământ și lansarea Planet Labs
(care a achiziționat recent unitatea Google de imagini prin
satelit) și a lansat 88 de sateliți
nano care împreună oferă o
imagine globală a pământului în

fiecare zi la rezoluții de aproximativ 5 metri. Între timp,
satelitul Digital Globe poate să
prezinte imagini la rezoluții de
30 cm la fiecare 4-5 zile.
Pe măsură ce rezoluția și
frecvența imaginilor cresc și
este conectată cu noile sisteme
de inteligență artificială AI,
teledetecție și date mari, vom
putea monitoriza mai bine totul,
de la schimbarea destinației
terenurilor,
disponibilitatea
apelor subterane și mișcările
animalelor sălbatice până la
eficiența sistemelor de trafic terestru, maritim sau aerian .
Aplicațiile și platformele, cum ar
fi Global Fishing Watch și
Global Forest Watch, permit, de
asemenea, tuturor celor care au
un smartphone în buzunar să
facă parte din sistemul global
de management de mediu...
*
*
*
Oportunitățile sunt incitante și
imense, însă riscurile de gestionare defectuoasă sunt, de
asemenea, semnificative.
Într-o lume în care datele sunt
noul ,,combustibil universal,, ,
una dintre cele mai mari
întrebări va fi cine deține și
gestionează datele?...
De exemplu, datele sunt captate de drone sau sateliți
deținute de compania care a
lansat satelitul, cel care a fabricat
senzorii,
cel
care
controlează baza de date, proprietarul aplicației telefonului pe
care utilizatorul accesează
informațiile,
agenția
guvernamentală care a finanțat
parțial riscul sau agricultorul
care a lansat drona deasupra
pământului?!
Datele despre mediu pot fi "democratizate" astfel încât să nu
fie în proprietatea nimănui, dar
să fie disponibile tuturor? Există
modele viabile de finanțare și
de funcționare pentru a face
acest lucru posibil? Putem chiar
să convenim asupra a ceea ce
constituie "date de mediu" în
primul rând?... Acestea sunt
întrebări cu răspunsuri complexe!...
Un al doilea risc este acela că
noile tehnologii sunt folosite
pentru a accelera deteriorarea
mediului înconjurător, nu pentru
a-l repara. Senzorii inteligenți,
imaginile
satelitare
îmbunătățite, analizele de date
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mari și navele cu bombe ar
putea fi folosite pentru a accelera viteza și amploarea pescuitului ilegal, ceea ce reprezintă
deja un furt. Începând cu o
sumă totală deja de peste
aproximativ 26 de milioane de
tone, pâna la cca 23 de miliarde
de dolari pe an !.. Și discutăm
aici nu doar despre pești, ci și
despre oameni.. Căci aproximativ 1 miliard de oameni se
estimează că se bazează pe
pește ca o sursă critică de proteine dietetice, în timp ce aproximativ 200 de milioane sunt
angajați direct sau indirect în industriile de pește și fructe de
mare.
În cele din urmă, hub-urile de
dezvoltare a tehnologiei, cum ar
fi Silicon Valley, riscă să devină
bule izolate, în care driverii principali ai tehnologiei R & D devin
piețele sau tehnologia în sine.
Cu alte cuvinte, dezvoltatorii
încearcă fie să plătească bani,
fie doresc să împingă limitele a
ceea ce este posibil, doar pentru că pot. La fel ca în revoluțiile
industriale anterioare, modelele
de finanțare întăresc adesea
acești driveri, lăsând puțin loc
pentru dezvoltarea tehnologiilor
publice. În mod ironic, internetul în sine a fost tehnologia
finală a bunului public - un
adevărat "schimbător de joc"
care a respins modelele, serviciile și industriile întregi noi,
împreună
cu
creșterea
productivității și a eficienței.
Pentru a gestiona aceste riscuri
și pentru a valorifica cu succes
inovațiile celei de-a patra
revoluții industriale pentru
binele mediului, avem nevoie
de un nou sistem de operare. O
abordare nouă, mai incluzivă și
mai deliberată.
Experții în domeniul mediului
înțeleg problemele. Dezvoltatorii de tehnologii au rezolvat
tehnic și material tot ce este
posibil din punct de vedere
tehnologic.
În
timp
ce
finanțatorii, guvernele și societatea civilă vor defini "mediul
favorabil" care ar putea vedea
că astfel de inovații reușesc sau
nu.
Unele
inovații
care
beneficiază
de
mediul
înconjurător vor avea o atracție
comercială puternică; altele vor
fi în interes public și se vor
dovedi a fi bunuri publice (cum

ar fi internetul). Avem însă
nevoie de abordări de finanțare,
incubatoare, acceleratoare și
mentalități care să sprijine o varietate de modele care să prospere
și
să
dezvolte
sustenabilitatea.
Proiectarea și construirea acestui nou concept nu poate fi
lăsată în sarcina niciunui grup,
sau riscă să fie distorsionată de
prejudecățile lor și fie să sufere
progresul, fie să-și dea beneficiile doar unui număr restrâns.
Forumul Economic Mondial, în
parteneriat cu Institutul Stanford
Woods pentru Mediu, PwC și
Fundația Mava, a lansat o nouă
inițiativă pentru a remedia acest
decalaj. Invită toate părțile interesate să contribuie la
această conversație și să contribuie la crearea unui nou sistem de operare pentru mediu.
Sunt gazde primitoare pentru o
serie de dialoguri (face-to-face
și online), realizând o serie de
rapoarte de introspecție care
inovează inovațiile din cadrul
celei de-a patra revoluții industriale (de la idee până la
sfârșitul etapei). Caută soluții
pentru rezolvarea celor mai
mari probleme de mediu din
lume și oferă finanțare noului
centru pentru cea de-a patra
revoluție industrială din San
Francisco, ca punct focal pentru părțile interesate care pot și
vor să modeleze acest viitor
prin toate mijloacele.
Ca parte a inițiativei, se
construiește, de asemenea, o
platformă de accelerare în care
aceste conversații pot fi transformate
într-o
colaborare
tangibilă și cuprinzătoare care
să contribuie la dezvoltarea
inovațiilor și să garanteze că a
patra revoluție industrială este
bună pentru planeta noastră și
pentru oamenii ei, nu doar pentru roboți.
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Activitatea decizională a Uniunii
Europene se bazează pe o organizare tripartită, care nu
respectă principiul separaţiei
puterilor, ci un principiu specific
dreptului
comunitar,
al
respectării intereselor. Conform
acestui principiu, Consiliul UE
era garantul intereselor statelor
membre, Parlamentul European
protejează interesele popoarelor
statelor membre, iar Comisia
Europeană reprezintă interesul
general fiind independentă faţă
de ţările membre ale UE.
Comisia Europeană este o
instituţie
europeană,
de
inspiraţie supranaţională, care
serveşte interesele Uniunii Europene şi nu ale statelor membre. Comisia Europeană, în
colaborare cu Consiliul UE,
susţin şi impulsionează extinderea şi adâncirea integrării economice europene.
Consiliul
European
reprezintă instanţa politică
supremă în care statele membre
sunt reprezentate de şefi de
state sau guverne, asistaţi de
miniştrii de externe. Prin prevederile Tratatului de la Lisabona
2007, Consiliul European face
parte din structura instituţională
a Uniunii Europene, alături de
Parlamentul European, Consiliul
de Miniştrii, Comisia Europeană
şi Curtea de Justiţie.
Consiliul de Miniştri, principalul organ de decizie, reuneşte
miniştrii statelor membre, pentru
fiecare din formaţiunile sale,
acest organism este singurul
competent să reprezinte statul
membru respective şi să-şi exercite dreptul de vot. Consiliul
este ajutat în activitatea sa de
Comitetul
Reprezentanţilor
Permanenţi.
Comisia Europeană are
iniţiativa proiectelor legislative,
pune în aplicare aceste decizii şi
veghează la respectarea dreptului comunitar. De asemenea
Comisia îşi exercită atribuţiile în
deplină independenţă.
Parlamentul
European
exercită alături de Consiliul de
Miniştri, funcţiile legislative şi
bugetare, precum şi pe cele de
control politic şi consultative.
Prima reuniune a şefilor de stat
sau de guvern din ţările membre
ale Comunităţii Europene s-a
derulat la Paris, în perioada 10 –
11 februarie 1961, pentru a analiza Planul Fouchet de aprofundare a integrării europene.
Capitala Franţei a devenit locul
de consacrare a Consiliului European şi de aprofundare a
integrării europene, deoarece
reuniunea din 10 decembrie
1974, de la Paris, a şefilor de
stat sau guvern din ţările membre ale Comunităţii Europene a
decis crearea Consiliului European.
Consacrarea juridică a Consiliului European s-a realizat prin
Actul Unic European, intrat în
vigoare la 1 ianuarie 1986,
atunci când el a fost legal recunoscut.
Tratatul de la Maastricht 1993îi
conferă Consiliului European
statutul oficial şi îi precizează
competenţele.
Obiectivul său este acela de a
da Uniunii Europene impulsul
necesar pentru dezvoltarea viitoare şi pentru definirea liniilor

directoare generale ale politicilor: ,,Consiliul European dă
Uniunii Europene impulsurile
necesare
dezvoltării
sale,
defineşte orientările politice generale şi dezbate asupra marilor
orientări de politici economice
ale statelor membre şi defineşte
principiile şi orientările generale
de politică externă şi de securitate comună”.
Principalele funcţii ale Consiliului European sunt:
-definirea şi stabilirea marilor
orientări şi priorităţi de politică
generală a UE;
-coordonarea şi asigurarea
coerenţei între politicile comunitare şi cele naţionale ale
statelor membre;
-relansarea politică a procesului
integrativ, prin soluţionarea
situaţiilor de criză şi de blocaj a
mecanismelor comunitare;
-luarea de decizii privind lărgirea
integrării în noi domenii.
Din punct de vedere juridic, Consiliul European nu a reprezentat
o instituţie a UE aşa cum sunt:
Parlamentul European, Comisia
Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiţie
Europeană şi Curtea de Conturi.
Reuniunile Consiliului European
au loc de două ori pe an, în general în lunile iunie şi decembrie.
Lucrările sale ţin o singură zi,
fiind precedate de o întâlnire a
şefilor de state sau guverne cu
Preşedintele Comisiei Europene.
Preşedinţia Consiliului European
era asigurată de către şeful de
stat sau de guvern care asigură
şi Preşedinţia Consiliului UE.
Şedinţele cu reprezentanţii
ţărilor terţe sunt permise doar în
situaţii excepţionale. Concluziile
vor fi cât mai concise şi vor
reprezenta liniile directoare şi
deciziile asupra cărora s-a convenit.
Consiliul European este termenul folosit pentru descrierea
şedinţelor periodice ale şefilor
de stat sau guverne din statele
membre UE. Reprezentanţii
statelor membre reuniţi în Consiliul European se pot constitui în
Conferinţă Interguvernamentală
(CIG)
pentru
revizuirea
Tratatelor, aşa cum s-a întâmplat în martie 1996 – iunie 1997
pentru revizuirea Tratatului de la
Maastricht, în anul 2000, pentru
revizuirea Tratatului de la Amsterdam, şi cum s-a întâmplat în
2004 pentru revizuirea Tratatului de la Nisa.
Conferinţa Interguvernamentală
(CIG) este de o importanţă
majoră
pentru
integrarea
europeană, dat fiind faptul că
schimbările
structurilor
instituţionale şi juridice sau
modificările Tratatelor au fost
rezultatul Conferinţelor Interguvernamentale .
Responsabilitatea politică a CIG
revine Consiliului pentru Afaceri
Generale.
Documentele
pregătitoare sunt elaborate de
reprezentanţi, câte unul din
fiecare stat membru, iar un
reprezentant
al
Comisiei
participă la toate şedinţele
politice şi pregătitoare.
Parlamentul European este asociat cu CIG în maniera
următoare: doi observatori parlamentari participă la şedinţele
pregătitoare, iar fiecare şedinţă
a CIG la nivel ministerial este
precedată de discuţii cu
Preşedintele Parlamentului European.Ţările candidate trebuie
să fie la curent cu progresele
discuţiilor, putând fi invitate să-şi

exprime punctul de vedere în
cadrul CIG.
Organizarea CIG cade în responsabilitatea Secretariatului
General al Consiliului. În istoria
Comunităţii Europene au existat
mai multe Conferinţe Interguvernamentale, în perioada martie
1996 - iunie 1997, a avut loc
Consiliul European de la Amsterdam. După Conferinţă a fost
adoptat un proiect de Tratat,
care a intrat în vigoare în toate
Statele Membre la 1 mai 1999
(Tratatul de la Amsterdam).
Deoarece Tratatul de la Amsterdam nu introduce toate reformele instituţionale cerute
pentru a garanta eficienţa
activităţii instituţiilor după extindere, Consiliul European de la
Cologne, din iunie 1999, a decis
lansarea unei noi CIG în anul
2000, în cadrul căreia să se
ajungă la un acord în ceea ce
priveşte aspectele nerezolvate
în Tratatul de la Amsterdam: dimensiunea şi componenţa
Comisiei, ponderarea voturilor în
Consiliu, posibila extindere a votului cu majoritate calificată în
Consiliul UE.
Această
Conferinţă
Interguvernamentală a fost
lansată la 15 februarie 2000,
după consultări formale cu
Comisia şi Parlamentul European,
s-a
încheiat
prin
semnarea Tratatului de la Nisa,
la 26 februarie 2001. Tratatul
marchează o nouă etapă în
pregătirile pentru aderarea de
noi state membre, a intrat în
vigoare după ratificarea sa de
către toate Statele Membre ale
Uniunii.
La Tratatul de la Nisa a fost
anexată o declaraţie cu privire la
viitorul Uniunii Europene. Dezbaterile cu privire la viitorul UE,
lansate după Nisa, se referă la:
-simplificarea Tratatelor, reorganizarea prevederilor de bază ale
celor patru Tratate într-un singur
Tratat, cu formă mai clară şi mai
uşor de parcurs;
-demarcarea responsabilităţilor
în Uniune;
-statutul Cartei Europene a
Drepturilor
Fundamentale
prevăzut în Tratate;
-rolul parlamentelor naţionale în
arhitectura instituţională a Uniunii.
În anul 2004 s-a lansat o nouă
CIG, care să rezolve toate
aceste aspecte. Această CIG nu
a împiedicat procesul extinderii,
iar ţările candidate care au
încheiat negocierile de extindere
vor fi invitate să ia parte la
Conferinţă, în timp ce celelalte

ţări candidate vor participa în
calitate de observatori.
Prin prevederile Tratatului de la
Lisabona2007, Consiliul European face parte din structura
instituţională a Uniunii Europene, alături de Parlamentul
European, Consiliul de Miniştrii,
Comisia Europeană şi Curtea de
Justiţie. El se întruneşte în
fiecare trimestru la convocarea
preşedintelui său, iar în cazul în
care
situaţia
o
impune,
preşedintele poate convoca şi
reuniuni extraordinare. Reuniunile Consiliului European au loc
la Bruxelles.
În Tratatul de la Lisabona sunt
formulate competenţele Consiliului European, menţionându-se
următoarele: Consiliul European
va da Uniunii impulsurile necesare dezvoltării şi îi va defini
orientările şi priorităţile politice
generale. Acest Consiliu nu are
funcţii legislative. Sistemul de
vot aplicat atunci când iau decizii
poate fi cu majoritate simplă,
unanimitate
şi
majoritate
calificată. De regulă, Consiliul
European adoptă decizii în unanimitate sau în funcţie de
dipoziţiile tratatelor constitutive.
Prin Tratatul de la Lisabona s-a
înfiinţat funcţia permanentă de
preşedinte al Consiliului European. Acesta este ales de membrii Consiliului European prin vot
cu majoritate calificată, pentru
un mandat de 2 ani şi 6 luni, cu
posibilitatea reînnoirii o singură
dată.
Preşedintele nu are puteri decizionale extinse, ci doar de facilitare a consensului între
statele membre, de asigurare a
dialogului cu alte instituţii europene şi reprezentarea Uniunii
Europene în plan extern, fără a
aduce atingere atribuţiilor nou
create de Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru Afaceri Externe şi
Politică de Securitate. Consiliul
European propune preşedintele
Comisiei Europene şi numeşte
Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe şi Politică
de Securitate. Acesta este numit
pentru un mandat de 5 ani, de
către Consiliul European cu majoritate calificată şi cu acordul
preşedintelui Comisiei Europene.
În unele sectoare, statele membre au renunţat la suveranitatea
lor naţională în schimbul unui
mecanism de vot bazat pe o majoritate calificată şi în schimbul
unui Parlament European mult
mai puternic, însă în alte
privinţe, dreptul de decizie al
Uniunii rămâne foarte limitat.
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Cea mai mare parte a deciziilor
Consiliului European pot fi adoptate cu voturile, reprezentând 55
la sută dintre statele membre
sau 65 la sută din populaţia Uniunii. Însă, deciziile Consiliului
European trebuie aprobate şi de
către Parlamentul European. Pe
de altă parte, în chestiuni importante precum politica externă,
fiscală sau de apărare, statele
membre îşi menţin în continuare
dreptul de veto
Consiliul European stabileşte
priorităţile
şi
calendarul
construcţiei europene, cum ar fi
de exemplu reforma Tratatelor
Uniunii sau finanţările din bugetul Uniunii, poziţia Uniunii pe
scenă internaţională, având rol
esenţial pe plan internaţional
prin Politica Europeană de Securitate Comună
Deși Consiliul European nu
are puteri legislative, sub procedura de urgență, un stat învins la
vot în Consiliul de Miniștri poate
transmite spre votare legislația
către Consiliul European. Având
putere peste organismele executive supranaționale ale UE,
alături de alte puteri, Consiliul
European a fost deschis de unii
ca fiind „cea mai mare autoritate” a Uniunii..
Consiliul European nu trebuie
confundat cu Consiliul Europei,
care
este
o
organizaţie
interguvernamentală
continentală ce acţionează în
principal în domeniul drepturilor
omului şi nici cu Consiliul Uniunii
Europene,
care
reuneşte
reprezentanţii celor 28 la nivel
ministerial.
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Dacă ne gândim la poluare, la
supraîncălzirea Terrei, la armament, la înarmări, la eforturile
de a prezerva pacea, dacă ne
gândim la marile riscuri explozive ale mizeriei şi sărăciei,
ne va veni greu să judecăm altfel. Degeaba rezolvi într-o ţară,
într-o comunitate, dacă nu rezolvi în cadrul global, dacă nu
eşti ascultat astfel. Aceasta nu
înseamnă, fireşte, ca un astfel
de sistem să fie folosit în beneficiul doar al unora, în beneficiul statelor şi economiilor
puternice, în beneficiul marilor
potentaţi, cu sau fără perdea, ai
capitalului internaţional, cu indicii însă de apartenenţă
concretă, fie din est, fie din vest.
Sistemul trebuie să producă, să
genereze avantaje pentru toţi,
săraci sau bogaţi. Cu atât mai
mult cu cât, în sistem global –
aceasta este situaţia –, devenim
tot mai mult dependenţi unii de
alţii, poate nu chiar pe termen
scurt, dar pe termen mediu şi
lung cu siguranţă. Nu este
vorba, aici, de o nivelare a vieţii,
de o „naţionalizare” sau de o difuziune de proprietate, de
indiferenţa faţă de valori şi o
anume licitare sau supralicitare
a egalitarismului. De o licitare a
unor idealuri utopice şi de o
îndepărtare de realităţile ca
atare, de realităţile pieţii.
Dimpotrivă, este vorba de conservarea a ceea ce viaţa are
mai bun, de solidaritate
economică şi socială în avantajul tuturor. Nu văd altă posibilitate de a ieşi la liman.
O demonstrează, alături de alte
procese indubitabile, una dintre
cele mai mari, una dintre cele
mai acute şi mai dure
ameninţări – ameninţare nu
doar teoretică, ci, devenită, deseori, realitate şi pentru care
plătim imens – cu care se
confruntă efectiv lumea de
astăzi. Cu care se va confrunta
lumea de mâine. Ne gândim, în
acest sens, la „maladiile la
scară”, la endemii dar mai ales
la epidemii şi pandemii1. Desigur, progresele în medicină,
capacitatea
terapeutică
a
medicamentelor noi, linia de
luptă în ce priveşte amplificarea
imunităţii, a rezistenţei umane
în faţa bolilor, a viruşilor şi bacteriilor - înmulțite, consolidate la
rândul lor - progresele în planul
dezvoltării şi civilizaţiei, „contagiunea” lor, toate acestea sunt
realităţi incontestabile. Raza
recentă de soare în ce priveşte
lupta cu cancerul este şi ea realitate. Chestiunea, însă, a epidemiilor şi pandemiilor este
ceva mai complicată. O
întreagă istorie a acestora, cu
mult dinainte de era noastră,
scoate la suprafaţă cauzele în
acest cadru, cadru în care au
murit, cumulativ, zeci şi zeci de
milioane, dacă nu chiar sute şi
sute de milioane de oameni
(miliarde nu, nu are nimeni o
statistică exactă, dar astfel nu
se elimină fenomenul). Asemenea cauze nu le-am înlăturat
astăzi. Locurile călduţe şi
„grase” de unde s-au nutrit,
chiar şi endemiile, şi oricum epidemiile şi pandemiile sunt – au
fost şi sunt – cu precădere mizeria, sărăcia, lipsurile uriaşe de
toate felurile. Au fost şi sunt
ignoranţa, lipsa de igienă,

absenţa unor politici (astăzi le
spunem) publice – iniţial la o
scară mult mai redusă, însă în
prezent la scară globală. Au fost
şi sunt obscurantismul, fanatismul
şi
alte
motive
asemănătoare... Pornim, dar,
într-un periplu, în examinarea în
timp şi spaţiu a unor asemenea
chestiuni extrem de complicate.
Urmărim să desluşim câteva lucruri şi lucrări importante astfel2.
Este o problemă economică?
Sunt sigur că da. Fireşte că este
economie.
Oricum
este
economie, chiar dacă „şi
economie”.
2.
… De multe ori, suntem
tentaţi să credem că numeroase din procesele noi, pozitive aparţin de acest secol, mai
bine spus de timpul ce a debutat cu anii 1950 şi 1960 şi până
în prezent. Incluzând, fireşte, şi
perspectiva.
Eminamente
eronat. Nu este vorba aici de
dictonul
înţeleptului
rege
Solomon al Israelului, „Nihil
nove sub sole” („Nimic nou sub
soare”), ci de procese ceva mai
concrete, şi pe care le avem şi
în prezent pe agendă. De exemplu, democratizarea, pe
urmă industrializarea la scară,
globalizarea de asemenea, secularizarea etc. Procese cu care
oamenii de pretutindeni sunt
confruntaţi – şi nu doar din perspectiva „marilor civilizaţii” şi a
„tendinţelor grele”. În acest sens
se vădesc, global, nu doar progrese, ci şi, din păcate, absenţa
schimbărilor şi chiar regrese,
excluzând
„parti-pris”-urile
politice şi promovarea lor, deseori atât de penibile, exclusiviste,

lipsite de conţinut. Or, toate
acestea s-au relevant, la scară
din ce în ce mai largă, esenţial
în secolul XIX şi chiar mult, mult
înainte. Era vorba, în fapt, de
naşterea, de adolescenţa şi
tinereţea
lumii
moderne,
desfăşurate nu doar în secole,
ci chiar în milenii, pe care doar o
istorie globală a oamenilor, o istorie colectivă a lor3, le pot pune
în lumină. Istorii limitate, relative
doar la un continent sau altul, la
o ţară sau alta, la un timp sau
altul prezintă o vizibilitate ceva
mai mică în acest sens Sigur că
ne interesează regele francez
Ludovic al XIV-lea sau marele
revoluţionar englez Cromwell,
tendinţele dezvoltate astfel. Dar
dintr-o perspectivă mai amplă,
mai raţională, ne interesează ce
era şi cu ţări sau regiuni din
Africa sau Asia în acel timp sau
înainte, cum au evoluat aici
civilizaţiile şi parametrii acestora, care putea fi viitorul.
Numai în aşa fel putem înţelege
conexiunile de atunci şi cele ulterioare, dar şi cele de astăzi.
Iată, dar, optica din care ne-am
aplecat asupra epidemiilor şi
pandemiilor. Când trăieşti într-o
cruntă mizerie, cu organismul
subminat, vulnerabilizat, sensibilizat, nu te gândeşti în primul
rând la ele. Abia le percepi ca
atare, deşi efectele sunt devastatoare. Iar când stai în
reşedinţe luxoase, când ai un
trai de huzur, toate acestea, mai
mult sau mai puţin, din bani
privaţi sau din bani publici, din
efort public, cu atât mai puţin.
Te crezi intangibil. În acest ultim
caz, culoarea roz „acoperă”
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totul. Şi, totuşi, şi endemiile, dar
mai ales epidemiile şi pandemiile i-au lovit şi îi lovesc pe toţi
(chiar dacă mai mult pe cei
defavorizaţi), fără osebire. Deseori fără frontiere generate de
nivelul de viaţă, etc.
3.
… Printre cele mai mari
flageluri care au zdruncinat
omenirea, marcându-i esenţial
istoria precum şi imaginarul
nostru, de multe ori individual şi
oricum colectiv, se numără epidemiile şi pandemiile de ciumă,
holeră, dar şi de lepră – maladie
ce a avut în trecut o mare putere de contagiune, de sifilis, de
tuberculoză, de paludism, de
variolă, de gripă spaniolă, de
gripă porcină, de gripă în general ş.a. Încă de la începuturi –
după cum relevă în dosarul
menţionat în „Science et vie”
autori precum Celine Lison,
Marielle Mayo, Philippe Testard-Vaillant,
Christophe
Mignon, Nicolas Chevassus,
Fabienne Lemarchand, Lionel
Cavicchioli, Arnaud Fontanet
ş.a. – oameni de pretutindeni au
fost îngroziţi de astfel de boli.
Ele au fost puse, cel mai adesea şi iniţial, pe seama unor
cauze supranaturale, a pedepsei divine, a fantasticului ce
terifiază, a diavolilor cu sau fără
corniţe etc. Oamenii mereu au
fost „mici”, temători, „păcătoşi”,
înspăimântaţi, ei au avut mereu
nevoie de un supranatural pe
care să-l implore, să-l implore
să-i ajute, să-i protejeze, explicând răul abătut asupra lor
prin acţiunea unor forţe
răuvoitoare. Nici în implorările
lor, nici imaginarul forţelor rele

nu au fost – şi nu sunt – departe
de adevăr. Dumnezeu îi poate
apăra, iar ei trebuie să aibă
credinţă. Dar cum îi poate
apăra? Cumulul conştient sau
nu, ignorant sau nu de fapte
„rele” – inclusiv poluarea, perpetuarea şi accentuarea ei, mizeria, debilităţile şi debilizările de
toate felurile amplificate de
pseudomodernismul timpului
sau chiar de un modernism rău
înţeles – le poate constitui volta
rea care-i seduce pe un drum finalmente şi socialmente greşit.
Care nu este drumul credinţei...
Epidemiile şi pandemiile de
care vorbim au lovit puternic în
timp – şi lovesc şi astăzi –
România, teritoriile locuite de
români. Ciumă, holeră, difterie,
tuberculoză, tifos exantematic,
febră tifoidă. Pelagra, iată,
boală de matabolism, endemie,
situaţie pe care o acuza profesorul univ. dr. de nutriţie Ioan
Claudian, mort în puşcăriile comuniste şi care afirma că
datorită mizeriei crunte în care
trăia ţărănimea în preajma lui
1907 (dar şi pe urmă), era
ameninţată însăşi fibra vitală a
poporului român4. Analiză
socială reluată apoi, direct sau
indirect, de memorialiştii Primului Război Mondial, români sau
străini – în acest ultim sens
cităm aici pe contele de SaintAulaire sau Marcel Fontaine5care subliniau traiul cumplit al
populaţiei ţării, în cea mai mare
parte ajunsă la limita suportabilului şi a mizeriei, în pandant
cu ghiftuiala unora dintre cei
puţini şi bogaţi, cinici şi insensibili la realităţile ţării.
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Să mai amintim pe Camil Petrescu
şi Cezar Petrescu care, în cărţile lor,
veritabile romane sociale, arătau
cum în toamna-iarna lui 1916, un
ministru (şi nu doar el) a rechiziţionat
mai multe vagoane să-şi ducă în
refugiu mobila, tablourile, bibelourile,
în vreme ce bieţi cetăţeni erau
înghesuiţi ca sardelele în 2-3
vagoane, riscându-şi viaţa, într-o
călătorie spre Iaşi în care, în astfel
de condiţii, mai mulţi mureau? Să
mai amintim, de asemenea, că
astăzi, în România, cu cele mai mici
venituri pe locuitor din UE, cu cele
mai mici pensii, în cea mai mare
parte a lor, practic nu se poate trăi –
pentru cei mai mulţi – din astfel de
venituri? Şi atunci pentru ce “dezvoltarea”, pentru nişte îmbogăţiţi
după Revoluţie, mai ales din bani
publici, care trăiesc împărăteşte şi
care sunt traşi la răspundere, în
Justiţie, de multe ori selectiv politic
sau la calendele greceşti sau pentru
fapte minore? Ce să mai vorbim despre recuperarea prejudiciilor, o
„rara avis”. Modelul este african sudamerican, nicidecum vest european sau american... Nu se atinge
nimeni, cel mai adesea, de escrocii
din străinătate, din vest, dar şi din
est, pentru faptele lor complice cu
escrocii români... În pofida progreselor obţinute de România după
1989, sunt lucruri care ne dau de
gândit. Piaţa, desigur, dar şi
instituţiile, inclusiv europene pot
avea un rol corectiv. Deocamdată,
nu prea îl au... Dar să revenim.
Percepţiile asupra epidemiilor au
evoluat o dată cu vremea, cu emanciparea individului, a oamenilor, cu
progresele în dezvoltare. Chiar
dacă în Evul Mediu, bunăoară, se
vădea înţelegerea primitivă a epidemiei, a contagiunii, necunoscându-se cauzele lor reale.
„Pedeapsa lui Dumnezeu” era încă
considerată ca motiv nemijlocit, direct al epidemiilor. Desigur că lucrurile sunt relative. Cum am mai
spus, „Pedeapsa lui Dumnezeu”
putea amenda murdăria, promiscuitatea, mizeria, deasemenea
aerul lânced şi chiar aşa era în realitate. Au fost situaţii în care nobili de
la Curtea Franţei, a regelui Ludovic
al XIV-lea, îşi scărpinau cu beţigaşe
fine, păduchii de sub perucile stufoase – spălatul, curăţenia, de
multe ori, nu erau „obiceiuri aristocratice” –, aceasta, aristocrația,
îmbolnăvindu-se, deseori, de fel de
fel de boli, în vreme ce oameni din
popor se spălau în apa cristalină a
pârâurilor, unii conservându-şi şi pe
această cale sănătatea şi aflânduse într-o formă fizică mult mai bună.
Acțiunea și selecția naturală. Nu
doar în Franţa era astfel…
… Spre sfârşitul secolului al XIX-lea,
însă, odată cu descoperirea microbilor şi a vectorilor de transmisie a
maladiilor, dar şi odată cu ameliorarea cât de cât a unor condiţiuni de
habitat (chiar şi în mediul rural s-au
scos animalele din casă etc.) igiena
personală şi colectivă – întregul
evantai de politici în acest sens –
devin un factor important de luptă
împotriva bolilor şi epidemiilor. Şi
multe altele apoi, mai ales instituţii
naţionale, regionale şi globale concepute de cercetători şi medici remarcabili care – în opinia mea – ei,
în primul rând –, şi nu generalii emfatici de pe câmpurile de luptă, acei
care pentru gloria personală sacrificau zeci şi sute de mii de vieţi –,
bine merită de la patrie… Încă un
fapt: prin eforturile recente ale OMSului (Organizaţia Mondială a

Sănătăţii), epidemiile, cu efecte
grave asupra fiinţei umane, nu mai
privesc numai bolile contagioase, ci
şi o serie de maladii cronice şi
necontagioase. De pildă, obezitatea, generată, de cele mai multe
ori, de o alimentaţie proastă,
poluată, de inactivitate, şi – de ce nu
– de lipsa de conştiinţă civică, de
lipsa de ideal şi perspective. „Gras şi
frumos” a devenit de mult o deviză
nu doar desuetă, ci eminamente
nesănătoasă. Mizeria crasă, mâncatul din gunoaie – un fenomen mai
demult mai puţin semnificativ, acum
pe cale de extindere în România –
nasc „graşii” lor, eminamente vulnerabili pe dinăuntru.
Dar cum s-au manifestat, ce
imense pierderi de vieţi umane şi
substanţă economică au provocat,
mai multe din bolile flagel care au
lovit lumea? Şi asistăm oare, în
condiţiile extinderii sărăciei – chiar
dacă uneori cu praguri relative – pe
glob la o anume recrudescenţă a
acestora? Iată o altă întrebare. Să
urmărim în acest sens câteva elemente.
4.
Ciuma, dar (am utilizat în
acest sens datele din numărul amintit din „Science et Vie”, vezi cu
precădere Marielle Mayo. Desigur,
şi lucrările mele întrucât, încă din
1984, în cartea mea „Cornul
abundenţei, un miracol?”, Edit. Albatros, Bucureşti, m-am referit la
asemenea chestiuni. Şi pe urmă
am continuat). Mai multe ipostaze.
Una dintre ele, răspândită de o bacteria, „yersimia pestis”. Aceasta are
o emergenţă prezumată de 53 de
mii de ani, fiind semnalată în Asia
Centrală acum 28 de mii de ani, iar
în Europa şi alte locuri din Asia ceva
mai târziu. Ciuma, în general, a
făcut pagube imense şi a dezechilibrat şi debalansat economiile de o
manieră extrem de gravă.
Populaţiile s-au împuţinat sensibil. În
antichitate, comerţul şi războaiele
între Eurasia şi Africa au răspândit

diferite forme de ciumă, purtate mai
ales de şobolanii de pe corăbii (Mus
Decumanus), care însoţeau armatele ş.a. Din Evul Mediu , Occidentul va fi tot mai puternic lovit, în
vreme ce după secolul XVI, odată
cu descoperirea Noii Lumi, indienii,
sclavii şi chiar colonii vor trebui să
facă faţă unor boli „necunoscute”.
Secolul XIX, printre altele, înlocuind
vasele cu pânze cu mult mai productivele vapoare cu abur, „va accelera unificarea microbiană a
lumii”. Oricum, ciuma, marea ciumă
va însoţi, va urma oamenii,
mergând pe jos, călare sau traversând căile fluvial şi mările.
Câteva secvenţe. În secolul XIV,
epidemii de ciumă la Constantinopol vor genera moartea a 30 de
mii de locuitori înlesnind apoi, şi pe
această cale, căderea capitalei
Bizanţului în mâinile otomane. În
Războiul de 100 de ani din Franţa,
decesele ca urmare a ciumei, vădite
în deficitele de populaţie, vor întrerupe luptele pentru câţiva ani. Porturile
mediteraneene,
porţi
„generoase” de intrare ale flagelului,
comerţul şi negoţul din zonele respective se vor prăbuşi pentru mai
mulţi ani, averile se vor concentra în
mâinile supravieţuitorilor, mâna de
lucru se va rarefia sensibil,
economiile vor stagna. Nordul, în
condiţiile climatice respective, ocolit
relativ de ciumă, va lua cunoscutul
avans economic asupra sudului.
Ciuma va ataca în valuri successive
la fiecare 9-10 ani, până târziu, spre
secolul XVII, continuând însă şi mai
apoi. Sute şi sute de mii de morţi.
Vezi Italia, Spania, dar şi „Ciuma la
Londra” („Jurnalul ciumei”), pseudojurnalul lui Daniel Defoe atât de realist, practic un „verité” de
necontestat. Populaţiile ţărilor, ale
principatelor, ducatelor, comitatelor
aproape se înjumătăţeau... Să ne
amintim şi de desele epidemii de
ciumă în ţările române, printre care
„ciuma lui Caragea-Vodă”, ceva mai
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târziu. Şi în Moldova, şi în Muntenia
şi în Transilvania au fost epidemii
cumplite de ciumă, abordate primitiv, cu tratamente primitive, bolniţele
(spitalele), lazaretele unde se stătea
în carantină sau se aflau
convalescenţi erau dezastruoase.
Decedaţii, dar, deseori şi bolnavii
încă muribunzi, erau aruncaţi de
ciocli în căruţe şi apoi descărcaţi în
şanţuri şi cimitire improvizate, morţii
sau viii, la un loc, generându-se alte
şi alte focare de infecţie… „Impactul
nu doar uman ca atare, ci psihologic
al acestor hecatombe va fi profund:
cum fiecare se aşteaptă să moară,
interdicţiile legale se diluează iar
instituţiile religioase ele înseşi decimate de ciumă, devin neputincioase. Va fi un context propice
Marii Schisme (1389), exploziei antisemitismului (evreii fiind acuzaţi că
poartă cu ei şi generează la alţii
acest cumplit flagel), invocarea şi
implorarea supranaturalului devin
uzuale, cât şi toate formele de
penitenţă. Se vădeşte şi abandonul
progresiv al limbii latine, lipsind profesorii”, erau destul de puţini iar decesele lor se cunoşteau, aveau
efecte concrete mari, scrie Marielle
Mayo… Africa va fi şi ea lovită dur,
o astfel de slăbiciune creind, de exemplu, posibilitatea ca europenii şi
otomanii să se instaleze în Maghreb
la sfârşitul secolului XVI. În Asia
asistăm la conjugarea ciumei cu
foametea, ceea ce va determina,
printre altele, sărăcirea Chinei şi
scăderea populaţiei ei în 60 de ani,
de la 125 de milioane la 90 de milioane de locuitori, atât China cât şi
imperiul mongol căzând sub
dominaţia Ming…
Desigur, nu am făcut decât să
ridicăm un mic colţ al cortinei pentru
o lume cu o zbatere dramatic
incredibilă. Iată ce au făcut, în mare
parte, şi purecii şi păduchii muşcând
şobolanii şi transmiţând infecţia la
oameni. De ciumă au murit şi oameni mari (Pericle şi Marc Aureliu,
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bunăoară), dar şi oameni obişnuiţi,
banali, sufocându-se veritabil lumea
ca atare… Astăzi, declarată
eradicată (cine o ştie oare cu
adevărat, în condiţiile lipsei de igienă
care reprezintă în prezent o
problemă universală, globală, în
condiţiile mizeriei pentru o bună
parte a lumii), să sperăm, totuşi, că
vom ştii să prevenim catastrofele de
acest tip.
referințe:
1 Endemie:boală ivită repetat la oameni într-o anumită zonă. Epidemie:apariţia rapidă a unei boli,
într-o anumită zonă sau înmulţirea
rapidă într-o zonă a unei boli existente. Pandemie:atunci când epidemia atinge mai multe continente,
chiar întreaga Planetă.
2 Vezi, în mod deosebit, „Le Dosier”
pe problema endemiilor, epidemiilor, pandemiilor etc., „Cahiers de
Science et Vie”, Paris, octobre 2017
3 Vezi şi P. Singaravelou, S.Venayre „Histoire du monde au XIX-e
siècle”, Fayard, 2017 şi J.Osterhammel „La transformation du
monde au XIX-e siècle”, Nouveau
Monde édition, 2017 etc. Vezi şi
Dan Popescu „Civilizaţie şi industrie”, Edit. Albatros, Bucureşti, 1981
(o istorie a industrialismului),
deasemenea Dan Popescu „Cornul
abundenţei, un miracol”, Edit. Albatros, Bucureşti, 1984 (o istorie a
foametei în lume) etc.
4 Ioan Claudian, „Alimentaţia
poporului român”, Edit. Fundaţia
pentru Literatură şi Artă Regele
Carol al II-lea, Bucureşti, 1939,vezi
şi Dan Popescu, „Istorie economică
- Istoria economiei naţionale”, Edit.
Continent, Sibiu-Bucureşti, 2004
5 Contele de Saint-Aulaire,
„Însemnările unui diplomat de
altădată”,
Edit.
Humanitas,
Bucureşti, 2017; Marcel Fontaine,
„Jurnal de război-Misiuni în România”,
Edit.
Humanitas,
Bucureşti,2017 etc
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Pornind de la abordarea sistemică5
care la randul ei pleacă de la
premisa că instituția e un sistem deschis (adică este angajat în schimburi de materie, energie si informaţie
cu mediul extern), de tip biologic
(organizaţia are un moment clar
definit al apariţiei sale, evoluează,
este capabilă de adaptare la mediu
si în funcţie de context poate să
dispară). Mai precis, institutia este
(Robbins, 1987, p. 5) o entitate
socială, constient coordonată, cu
graniţe relativ identificabile, care
funcţionează pe baze relativ continue pentru atingerea unui scop
comun si constientizat de către
membrii săi. Printr-un sistem
înţelegem un ansamblu de elemente care prin interacţiunea dintre
ele sunt capabile să transforme
input-ul în output printr-un anumit
mecanism intern care diferă de la un
sistem la altul. Input-ul este
reprezentat de energie, materie sau
informaţie si asigură existenţa sistemului. Mecanismul de transformare - process - se referă la
activităţile specifice ale organizaţiei
prin care input-ul este transformat.
Output-ul se referă la rezultatele
obţinute în urma proceselor interne
ale organizaţiei.6
Iată pe scurt care sunt motivele pentru care organizaţiile există (Bolman,
Deal, 1997, Rainey, 1997):
- organizaţiile există pentru a
atinge scopuri si obiective prestabilite;
- organizaţiile funcţionează cel mai
bine atunci când raţionalitatea
prevalează faţă de preferinţele personale si presiunile externe;
- structura organizaţiei trebuie
construită în concordanţă cu
circumstanţele
organizaţionale
(mediul extern al organizaţiei, scopurile si obiectivele, resursele disponibile);
- organizaţiile
îsi
cresc
performanţa prin promovarea
specializării si a diviziunii muncii;
- formele de coordonare si control
pentru cooperare între membrii
organizaţiei sunt indispensabile pentru atingerea scopurilor;
- problemele care apar din cauza
deficienţelor structurale pot fi remediate prin acţiuni de schimbare si restructurare organizaţională.
Este de neconceput viaţa unui individ fără sa aibă contact cu institutiile.
Pe tot parcursul vieții, tot ceea ce întreprindem intră în legătură directă
sau indirectă cu lumea institutionala.
Ne nastem într-o institutie, atestarea
existenţei noastre în mod formal
(certificatul de nastere) se realizează
prin intermediul unei alte instituţii, ne
desăvârsim educaţia în cadrul institutii de învăţământ, fie că pornim
propria afacere sau ne angajăm, în
cea mai mare măsură viaţa noastră
se desfăsoară cu precădere într-un
cadru instituţional7.
Institutiii publice vs. Piata
Pornind de la abordarea de mai sus
privind organizaţiile, vom expune o
serie de argumente si păreri care ar
trebui să contureze un răspuns cât
mai clar la întrebarea – De ce există
institutiile publice? Putem căuta
răspunsuri atât în sfera politică cât si
în domeniul economic. Robert Dahl
si Charles Lindblom (1953) au realizat o analiză temeinică privind motivul existenţei (raison d’etre)
institutiilor publice în societate,
pornind de la analiza alternativelor
existente pentru controlul resurselor
economice si politice.
În opinia acestora există două mari
alternative:
1. piaţa liberă - free market guvernată de principiul cererii si ofer-

tei, bunurile si servicile produse
având la bază această lege
imuabilă;
2. poliarhiile - termen utilizat pentru
democraţia modernă - văzut ca un
sistem administrativ complex, cu o
componentă politică puternică, format din instituţii publice, grupuri cointeresate si agenţi privaţi care prin
acţiunea lor concertată reusesc să
direcţioneze activităţile social-economice pe baza unei ierarhii care le
conferă autoritate si legitimitate8.
Conceptul de piaţă
Pornind de la conceptul general,
piaţa este acel loc9 in care se
întâlneşte şi se confruntă cererea şi
oferta pentru un anumit produs10. O
definire transantă a pieţei este dificilă
atat din cauza elementelor caracteristice cat si a complexităţii si
diversităţi sale. Astfel, cel mai
aproape de conceptul general, conform lui Virgil Balaure, piaţa poate fi
definită ca "sfera economică în care
producţia (de bunuri materiale şi servicii) apare sub formă de ofertă de
mărfuri, iar nevoile (solvabile) de
consum sub formă de cerere de
mărfuri; piaţa reprezintă sfera
manifestării şi confruntării ofertei şi
cererii, a realizării lor prin intermediul
actelor de vânzare – cumpărare"11 ,
iar dupa Philip Kotler, "piaţa este
reprezentată de toţi clienţii potenţiali
care au aceeaşi nevoie sau dorinţă
şi care sunt dispuşi şi au capacitatea
de a se angaja într-o relaţie de
schimb pentru satisfacerea acelei
nevoi sau dorinţe”12 . Particularizand,
"ca realitate economica si ca
mecanism de alocare a resurselor,
piata este o creatie sociala care, prin
evolutiile in timp si spatiu si prin
modul de functionare, s-a dovedit
mecanismul de reglare a economiei
cel mai bun – desi imperfect"13,
mecanism asupra caruia vom
reveni pe în rândurile de mai jos.
Modelul pieţei are la bază individul
si funcţionează deci pe baza schimburilor voluntare dintre indivizi. El
porneste de la premisa că indivizii
întotdeauna vor urmări maximizarea
profitului personal si că în acest
sens, schimburile se realizează în
mod voluntar, fiecare individ având
acces
egal
la
resurse
(informaţionale, financiare, umane,
tehnologice etc.).
Asadar instituțiile sunt definite în
mare parte cu referire la buna
funcționare a pieței. Printre funcțiile
acestora fiind reglementarea, stabilizarea și legitimarea pieței, precum
și ordinea de piață. Instituțiile vor fi
calificate ca fiind bune dacă
garantează aceste funcții14.
Chiar dacă sistemul pieţei libere are
o serie de avantaje – eficienţă,
schimburi realizate voluntar, realizarea acelor bunuri si servicii pe
care le cer consumatorii/cetăţenii,
concurenţă care conduce la
cresterea calităţii bunurilor si serviciilor oferite, flexibilitate în utilizarea
resurselor (nu avem planificare
centrală) – totusi există o serie de
situaţii în care pieţele libere se
blochează, si nu reusesc să iasă din
blocaj singure. Aceste situaţii au fost
intitulate generic de diversi specialisti
eșecuri ale pieţei15 - market failure
(Lindblom, 1977; Downs 1967,
Stiglitz, 2000). Ele pot fi grupate conform C. Hinţea16, pe cinci mari categorii:
1. bunurile publice
Întreaga societate trebuie să beneficieze de anumite bunuri si servicii –
educaţie, sănătate, apărare, drumuri
publice etc. Astfel de bunuri nu pot fi
oferite doar unei anumite părţi a
societăţii – nu ne putem imagina o
situaţie în care politica de apărare a
României ar fi destinată doar anumitor zone, iar restul zonelor să nu
fie incluse. Oferirea acestui bun nu
este condiţionată de numărul de utilizatori care plătesc pentru el – există
categorii care sunt scutite de la plata
taxelor, dar beneficiază de aceste

bunuri publice – ex. persoanele cu
handicap, pensionari, cazurile sociale etc. Mai trebuie menţionat că
spre deosebire de bunurile private,
costurile
pentru
producerea
bunurilor publice rămân aceleasi indiferent de numărul de utilizatori –
spre exemplu costurile pentru iluminatul unei străzi sunt aceleasi indiferent de numărul de indivizi care
traversează si beneficiază de iluminatul public. Astfel cele două caracteristici distinctive ale bunurilor
publice (care le diferenţiază de cele
private) sunt: (1) cost marginal zero
pentru producerea bunului/serviciului (costul pentru încă un utilizator al
acelui bun este zero); (2) excluderea
anumitor indivizi/grupuri de la utilizarea acestor bunuri este practic
imposibilă (vezi exemplul cu
apărarea).17
2. concurenţă imperfectă
Concurenţa imperfectă se referă
la acele situaţii în care din diverse
motive (naturale sau artificiale) anumite bunuri și servicii sunt oferite de
către un sigur agent – monopol –
sau un număr redus de agenţi – oligopol. Este evident că în aceste
situaţii, modelul pieţei libere bazat pe
cerere si ofertă nu mai funcţionează.
Atunci când avem un singur
producător vorbim de o filieră
inversă, si anume oferta dictează
cererea – cetăţenii nu pot alege un
alt bun similar deoarece nu există un
alt producător si sunt obligaţi să
opteze pentru singurul bun/serviciu
disponibil. În aceste situaţii statul
(prin intermediul organizaţiile publice
de reglementare) este chemat să
intervină si să creeze un cadru care
să permită concurenţa iar situaţiile
de monopol să fie evitate. Statul este
singurul în măsură să reglementeze
această situaţie deoarece, spre deosebire de organizaţiile private,
instituţiile statului (instituţii publice)
sunt înzestrate cu autoritate si legitimitate (datorită procesului electoral).18
Monopolurile, cunoscute şi sub denumirea de eşec al competiţiei, constituie una dintre cele mai
controversate probleme privind
eşecul pieţei şi eficienţa acesteia.
Paul Zai și coautorii lucrării
Economie și Finanțe Publice19,
susțin că pentru a exista eficienţă
pareto trebuie să existe competiţie
perfectă, adică existenţa pe piaţă a
unui număr suficient de mare de
firme astfel încât nici una din aceste
firme să nu aibă puterea de a
influenţa preţurile de pe piaţă. Dar în
anumite domenii (cel de producere
a computerelor, a aluminiului, a tutunului), există puţine firme sau, una
sau două firme deţine o mare parte
din acea piaţă. Când există o
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singură firmă pe piaţă în domeniul
respectiv avem monopol pe piaţă,
iar când există câteva firme avem
oligopol pe piaţă. În cazul în care
există mai multe firme pe piaţă, dar
care produc bunuri aproape similare, înregistrând astfel o scădere a
cererii pentru produsul lor ne
confruntăm cu o piaţă cu concurenţă
de tip monopolist. În toate aceste
situaţii nu există concurenţă perfectă
în care preţul să nu fie influenţat de
firme. Eficienţa pareto cere anumite
condiţii cum ar fi: o anumită
competiţie, schimbul, producţia, iar
aceste condiţii pot fi întâlnite numai
dacă fiecare din firmele care
acţionează pe piaţă crede că nu are
nici o influenţă asupra preţului.
Pot exista mai multe motive din
cauza cărora nu există o concurenţă
perfectă. De exemplu, când costul
de producţie creşte datorită creşterii
volumului producţiei, firmele mai
mari nu au un avantaj în faţa celor
mici. Poate exista un mare monopol
natural, o situaţie în care este mai
ieftin ca o firmă să producă întreaga
cantitate necesară dintr-un bun sau
serviciu, decât mai multe firme. Costurile de transport au ca principal
efect faptul că bunurile care sunt
vândute într-o anumită locaţie să nu
fie la fel de bine vândute în altă
locaţie. De asemenea, firmele pot
încerca anumite strategii pentru a
descuraja competiţia. Pot exista anumite înţelegeri între producători
pentru a reduce preţurile în cazul în
care ar încerca să intre noi
producători pe piaţa respectivă, astfel că ei vor fi descurajaţi să intre pe
acea piaţă. Unele motive ale
competiţiei imperfecte reies din
acţiunile guvernului. De exemplu,
brevetele de invenţii; deşi
încurajează inovaţiile, ele fac
competiţia pe pieţele pe care se
acordă, mai puţin pe cea perfectă.
Bineînţeles că şi fără acordarea
brevetului de invenţie un inventator
are anumite cunoştinţe şi informaţii
la care ceilalţi nu au acces liber.20
Concurenţa imperfectă duce la
ineficienţă economică. În cazul
competiţiei perfecte, profitul marginal
egalează costul marginal, în timp ce
în cazul competiţiei imperfecte
firmele obţin un venit suplimentar,
venit marginal, egal cu costul marginal. Acest venit suplimentar, le dă
un avantaj faţă de celelalte firme
care vor să intre pe acea piaţă, astfel că devin din ce în ce mai puternici, acoperind cu timpul un segment
de piaţă tot mai mare.
Situaţia de monopol nu poate fi însă
evitată. Există pe piaţă o serie de
bunuri care aşa cum am arătat mai
sus sunt mai eficient folosite de un
singur producător decât de mai

mulţi, chiar dacă acesta va avea
posibilitatea de a controla respectivul
segment de piaţă. De asemenea,
situaţia de monopol este uneori
creată intenţionat pentru a putea
controla un anumit sector al pieţei.
Acest lucru nu trebuie privit întotdeauna ca un aspect negativ al
funcţionării pieţei; cea mai des
întâlnită situaţie de monopol
intenţionat se referă la monopolul
statului asupra producerii anumitor
bunuri şi servicii. Care este argumentul monopolului deţinut de stat
asupra unor bunuri şi servicii este
uşor de dedus din următorul exemplu. Luăm astfel exemplul unei centrale termonucleare, producerii de
arme: ce se poate întâmpla dacă
bunurile şi serviciile de acest gen ar
fi produse şi oferite pe piaţă conform
legilor pieţei şi eficienţei? Bineînțeles
că s-ar găsi pe piaţă întreprinzători
care să dorească să ofere acest gen
de bunuri, care ar avea capacitatea
financiară de a intra pe o astfel de
piaţă, care ar fi capabili să distrugă
monopolul statului pe aceste pieţe,
însă întrebarea se pune în ce
măsură astfel de probleme delicate
ar trebui lăsate sau nu pe piaţa
liberă. De asemenea, situaţia de
monopol chiar şi în cazul altor bunuri
poate avea şi efecte benefice
asupra economiei de piaţă. Faptul
că “un gigant” deţine monopolul
asupra unui segment de piaţă, ce-i
dă posibilitatea de a controla preţul,
cererea şi oferta de pe acea piaţă
încurajează inovaţia. Pentru ca o
firmă se intre pe o piaţă de monopol
trebuie să găsească noi tehnologii şi
metode de lucru care să-i poată oferi
un avantaj care să-l exploateze pe
viitor şi să-i ofere posibilitatea de a
intra pe acea piaţă. Deoarece
situaţia de monopol de cele mai
multe ori duce la creşterea preţurilor
şi la apariţia unui sentiment de
insatisfacţie din partea consumatorilor, acest lucru duce pe viitor la
apariţia unor bunuri şi servicii substituibile celor de pe piaţa de
monopol.21
3. informaţie imperfectă
este
Asimetria informaţională
reprezentată în principal de
disfuncţionalităţile care apar datorită
faptului că cei care acţionează pe
piaţă au interese diferite şi, de multe
ori opuse, iar conţinutul unei
informaţii, al unui mesaj este perceput diferit de cei care acţionează
pe această piaţă şi îşi urmăresc propriul interes. Cele mai elocvente exemple de asimetrie informaţională
sunt cele de pe piaţa asigurărilor şi
cea a pieţelor de capital.

-continuare în pagina
următoare -
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Pe pieţele de capital cei care
creditează sunt interesaţi să-şi recupereze împrumutul (plus
dobânda aferentă). Aceştia însă
nu ştiu dinainte care din clienţii lor
sunt capabili să plătească suma
solicitată (această problemă este
des întâlnită în SUA, mai ales în
cazul creditelor pentru taxele de
şcolarizare). Băncile în general au
următoarea dilemă: dacă cresc
rata dobânzii, cererea de credite
de pe piaţă ar scădea, iar cei care
ar lua un credit la o rată a dobânzii
ridicată ar putea risca să nu
reuşească să înapoieze creditul.
Dacă rata dobânzii este prea
ridicată, o bancă s-ar putea confrunta cu situaţia în care clienţii de
pe piaţă să refuze să se împrumute la o rată a dobânzii prea
ridicată
Când există anumite asimetrii
informaţionale şi probleme financiare
privind
neexecutarea
obligaţiilor financiare, pieţele respective s-ar putea să nu mai existe. Motivele dispariţiei pieţelor
influenţează modul în care guvernul poate acţiona pentru a remedia aceste deficienţe. Şi statul se
poate confrunta cu probleme de
genul asimetriei informaţionale a
costurilor, cu toate că sunt diferite
de cele din domeniul privat. Astfel
în privinţa programelor de împrumuturi sau a intervenţiilor pe piaţa
capitalului, statul trebuie să ţină
cont de faptul că de cele mai
multe ori este mai puţin informat
decât cel ce împrumută.22
4. externalităţile
Există cazuri în care acţiunile sau
activitatea unui individ sau a unui
agent influenţează
acţiunile
celorlalţi indivizi sau agenţi care
acţionează pe piaţă. Această
influenţă poate avea loc prin impunerea celui care acţionează pe
piaţă a unor costuri pentru ceilalţi
participanţi sau a unor beneficii,
costuri sau beneficii pe care
ceilalţi agenţi care acţionează pe
piaţă nu le iau în calcul deoarece
nu le pot previziona şi care nu
sunt internalizate de cel care le
generează.
Astfel
apar
externalităţile.
O externalitate este un beneficiu
sau un cost economic care este
un subprodus “by-product” al unei
activităţi economice, dar care este
alocat în afara sistemului de piaţă.
A internaliza o externalitate se
referă la schimbarea stimulentelor
părţilor implicate, astfel ca aceştia
să acţioneze ca şi cum ar exista o
piaţă pentru costul sau beneficiul
extern (Halcombre, 2006, pp.6970). În situaţia în care avem de-a
face cu generarea unor costuri
asupra celorlalţi participanţi de pe
piaţă, apar externalităţi negative
(cum este cazul poluării apei sau
aerului), iar în cazul în care se
generează
beneficii
apar
externalităţile pozitive (polenizarea, o floare plantată în faţa
unei case, construirea unui drum
de acces de către o firmă către
sediul său, de care beneficiază şi
alte firme din zonă etc.). Atâta
timp cât există externalităţi, alocarea resurselor pe piaţă nu se
poate face eficient şi de aceea
este necesară intervenţia statului.
În această situaţie, statul trebuie
să intervină pentru a internaliza
costurile, respectiv, beneficiile
rezultate din aceste activităţi
asupra celor care le generează.23
Vorbind de externalităţi, Bator
spunea :”externalitatea arată orice
situaţie în care o serie de costuri
Paretiene şi beneficii rămân ex-

terne în a descentraliza calcularea
costului venitului în relaţiile cu
preţurile” (Bator, 1958, p. 72).
Acesta dorea să clasifice tipurile şi
cauzele eşecurilor pieţei, şi nu
dorea să abordeze o problemă
specifică. Acesta se referea la
lipsa proprietăţii private ca la una
din principalele cauze ale eșecului
pieţei. Ca şi cauze ale eşecului
pieţei, amintim (op.cit. Papandreou Andreas, 1994, p. 34):
- „Externalităţile “ownership”:
problemele apărând în acest sens
din acordurile instituţionale.
- Externalităţile tehnice: problema
reiese în acest caz din indivizibilitate, aceasta ducând la nonconvexitatea producţiei.
- Externalităţile bunuri publice:
natura bunurilor publice a fost
tratată separat
de factorii
neplătitori”.
Pe de altă parte, Howard arată
faptul că externalităţile sunt internalizate când valoarea marginală
a externalităţii se face prin indicarea preţului (când costurile private marginale ale realizării unei
activităţi sunt egale cu costul social rezultat din această activitate).
(Howard, 2001, p. 18)
5. pieţele incomplete (Incomplete markets) si alte deficienţe
ale sistemului pieţei (somaj,
inflaţie)24 . Acest esec al modelului pieţei se referă la acele domenii
în care piaţa privată – organizaţiile
private – nu sunt interesate să
ofere bunuri si servicii deoarece
nu obţin profit. O astfel de situaţie
este cea a asigurărilor. Companiile private oferă servicii de asigurare în funcţie de gradul de risc pe
care îl prezintă clientul, odată
depăsită această limită ele nemaifiind interesate să ofere acest
serviciu. Spre exemplu există
zone care sunt expuse intemperiilor pe o perioadă îndelungată de
timp si unde riscul de a pierde diverse bunuri (distrugerea casei, a
masinii, a recoltei agricole etc.)
este atât de ridicat (vezi Florida,
zonă expusă uraganelor) încât
companiile private nu oferă servicii de asigurare deoarece sunt
sanse mari să fie nevoite să
plătească despăgubiri mai mari
decât încasările realizate. Pentru
ca cetăţenii din astfel de zone să
aibă aceleasi servicii ca restul
populaţiei statul intervine – fie
oferă direct asigurări, fie indirect
prin subvenţii către firmele private
pentru a face asigurări si pentru
locuitorii zonelor respective. De
asemenea situaţiile de criză
economică care produc cresteri
substanţiale ale inflaţiei, cresc somajul si scad puterea de
cumpărare nu pot fi rezolvate de
către organizaţiile private (vezi
crizele din anii 20 si 30, sau cea
mai recentă din 2007-2009).
Statul joacă un rol activ în astfel
de situaţii prin ajutoare financiare
directe sau indirecte pentru agenţii
economici, politici de susţinere
socială si instrumente financiare
care
să
reducă
povara
financiară.25
Acestea sunt cele cinci esecuri ale
pieţei – situaţiile în care
organizaţiile private nu pot acţiona
în mod eficient astfel apărând
necesitatea intervenţiei statului
prin institutiile. Toate cele de mai
sus sunt strâns legate de scopul
urmărit de cele două tipuri de
organizaţii: dacă organizaţiile private urmăresc interese private –
profitul – organizaţiile publice au
ca scop binele comun/binele
colectiv.
Pe lângă esecurile de piaţă, un alt
răspuns pentru critica privind
ineficienţa institutiilor publice
comparativ cu mediul privat, este
argumentul eficienţei colective,
acele situaţii în care urmărirea
strictă a interesului privat – asa

cum fac organizaţiile private –
poate aduce efecte negative
comunităţii ca întreg.26
Instrumentele folosite de stat în
scopul influenţării vieţii economice
sunt următoarele:
* impozitele prin intermediul
cărora statul poate încuraja, sau
dimpotrivă descuraja o serie de
activităţi;
*cheltuielile care oarecum fac ca
agenţii economici să producă
doar o serie de bunuri şi servicii.
Transferurile de la buget care
asigură o parte din veniturile
populaţiei;
* reglementările care nu permit
oamenilor să desfăşoare o serie
de activităţi, sau să le desfăşoare
doar într-o anumită măsură.
Dacă intervenţia este necesară,
aceasta nu înseamnă obligatoriu,
că amestecul statului în problemele economice în mod automat este şi corect. Într-o primă
concluzie, putem spune că atunci
când se hotărăşte intervenţia institutiilor statului în piața, domeniile şi mijloacele potrivite, trebuie
făcut un compromis între eficienţa
şi obiectivitatea sistemului de
piaţă şi între comandamentele sociale ce ar reclama ştirbirea,
iniţiativei şi a proprietăţii private.
Comportamentul agenţilor economici este influenţat de diferitele
variabile care se manifestă pe
piaţă, în viaţa economică apărând
astfel o serie de fenomene şi procese. Cei care participă la viaţa
economică trebuie să respecte
legile pieţei şi concurenţei atunci
când acţionează pe piaţă.
Intervenţia statului se consideră a
fi binevenită pentru a stimula
eficienţa economică şi a realiza
echitatea între agenţii economici
în ceea ce priveşte procesul de
producţie şi cel de distribuţie.27
Totuşi, cea mai viabilă argumentare a intervenţiei institutiilor in
piață o constituie motivaţia
intervenţiei statului pentru a
corecta eşecurile pieţei.
Bunurile publice determină şi ele
intervenţia statului prin institutiile
sale pe piaţă. Deoarece piaţa
privată nu poate oferi anumite
bunuri şi servicii sau chiar dacă ar
face-o ar face acest lucru într-o
cantitate insuficientă comparativ
cu cererea existentă pentru acele
bunuri şi servicii, iar acest lucru
face ca statul să intervină din nou
pentru a oferi bunuri şi servicii
publice, dar nu numai; statul intervine şi pentru a completa piaţa
privată cu oferirea de anumite
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bunuri care nu sunt bunuri publice
pure ci bunuri care pot fi oferite şi
de piaţa privată însă nu într-o cantitate suficientă.
Monopolurile, spre exemplu, oferă
o raţionalitate a intervenţiei statului datorită faptului că piaţa de
monopol fiind o piaţă cu
concurenţă imperfectă, nu este
capabilă să ofere în mod eficient
anumite bunuri şi servicii pe piaţă,
astfel statul trebuie să intervină
pentru a remedia această situaţie
prin politici antitrust (când ne
referim la monopol includem şi
acordurile secrete în care două
sau mai multe firme cu o anumită
putere pe piaţă încheie acorduri
secrete în privinţa păstrării
preţurilor la un anumit nivel pentru
a descuraja concurenţa şi a domina segmentul respectiv de piaţă)
şi antimonoplistice. Există însă şi
o altă faţă a intervenţiei statului în
ceea ce priveşte monopolurile şi
pieţele imperfecte şi anume faptul
că uneori statul prin acţiunile sale
de multe ori încurajează
monopolul
şi
concurenţa
imperfectă (acordarea de brevete
şi acordarea de granturi pentru
diferite invenţii), şi de asemenea
statul este şi el la rândul lui un
deţinător de monopol al unui anumit segment de piaţă.
În ceea ce priveşte externalităţile,
raţionalitatea intervenţiei statului
pentru a corecta acest tip de eşec
al pieţei, constă în principal în
nevoia de a internaliza costurile
sau beneficiile pe care o firmă le
generează asupra altor firme prin
activitatea sa, către firma generatoare.
În ceea ce priveşte informația
imperfectă și pieţele incomplete,
sunt mai multe aspecte de discutat, nivelul în care ar trebui ca
statul să intervină sau nu fiind mai
puțin evident. Pentru asimetria
informaţională,
există
reglementări privind obligativitatea
oferirii de anumite informaţii (de
exemplu: rata dobânzii percepute,
comisionul perceput, etichetarea
unor produse etc.). Oponenţii
acestor reglementări afirmă că
acestea sunt irelevante, costisitoare şi nu sunt necesare. Pe de
altă parte, argumentele privind
necesitatea intervenţiei statului cu
astfel de reglementări se bazează
în fapt pe ideea că dintr-o anumită
perspectivă informaţia este un
bun public (nu este exclusivă).
Mai mult, chiar legea eficienţei
cere ca informaţia să fie în mod
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liber distribuită pe piaţă cu o cât
mai mare acurateţe, iar singura
taxă acceptată a se plăti pentru o
informaţie este aceea a costului
de
transmisie,
conţinutul
informaţiei trebuie să fie accesibil
tuturor şi gratuit. Pentru pieţele incomplete de exemplu, trebuie mai
întâi înţeleasă motivaţia pentru
care piaţa asigurărilor şi cea a
creditelor nu funcţionează eficient.
Acelaşi autor (Stiglitz, 2000, p.82)
consideră următoarele: un prim
motiv
ar
fi
dezvoltarea
tehnologică, şi anume inovaţia. Pe
zi ce trece apar noi şi noi produse
din ce în ce mai performante, astfel că şi pe piaţa asigurărilor apar
inovaţii în ceea ce priveşte poliţele
de asigurare.28
În ceea ce priveşte şomajul şi
dezechilibrele pieţei, doar institutiile statului sunt capabile să facă
faţă ciclurilor economice prin
politici economice pe termen lung,
care să fie capabile să micşoreze
impactul unei crize asupra pieţei
şi societăţii în general. Faptul că
economia privată este ineficientă
oferă argumente pentru ca statul
să intervină pentru a regla aceste
eşecuri ale economiei private.
Totuşi, chiar dacă economia
funcţionează în mod eficient,
există încă alte două argumente
ce fac necesară intervenţia statului pe piaţă (Stiglitz, 2000, p.86):
distribuția veniturilor (o piață
competitivă poate ridica probleme
precum o inegală distribuție a
veniturilor; principala funcție a
statului în acest caz este să asigure distribuția veniturilor), respectiv deciziile pe care le iau
intreprinzătorii pe piață - chiar
dacă aceștia sunt foarte bine
informați, de multe ori aceștia iau
decizii greșite care contravin principiilor eficientei; apare astfel o
controversă privind intervenția
statului de situații in care indivizii
nu actionează in interesul lor și iau
decizii greșite. În acest caz,
intervenția statului nu se rezumă
numai la o simpla informare, ci la
impunerea unor reglementari
clare (ex. purtarea centurii de
sigurantă,
obligativitatea
invățămantului primar etc); astfel
de bunuri pe care statul prin
intervenția sa ne obliga să le "consumam", se numesc "bunuri de
merit".29
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Ceea ce ar fi de subliniat prin aceste
exemple este faptul că un motiv pentru existenţa si necesitatea institutiilor
publice este urmărirea binelui comun
si realizarea unor alegeri colective de
care să beneficieze întreaga comunitate. Până acum am analizat din
punct de vedere economic argumentele pentru existenţa acestora,
însă există si motive de natură
politică pentru acest lucru. Cel mai
semnificativ argument este că
organizaţiile publice există pentru a
menţine sistemul statului de drept,
pentru a garanta drepturile si
libertăţile cetăţenesti si a crea un set
de reguli colective care să garanteze
respectarea anumitor valori comune
(ex. libertate, egalitate, tratament
echitabil,
responsabilitate,
reprezentare etc.). Democraţia
modernă se bazează pe un set de
valori care sunt garantate de către
instituţii publice, singurele legitime
capabile să sancţioneze acei indivizi
sau agenţi care nu respectă aceste
valori (vezi definiţia statului a lui
Weber).30
Pe scurt, raţiunile pentru existenţa și
acțiunile institutiilor publice pot fi rezumate astfel:
- Existenţa unor esecuri ale pieţei
care necesită intervenţia statului
pentru a putea fi soluţionate;
- Existenţa interesului comun (binele
public) si a eficienţei colective (vezi
Dilema comunităţilor, Dilema contributorilor si Dilema prizonierului);
- Necesitatea de a stabili un set de
reguli comun si protejarea unor valori care garantează funcţionarea
societăţii moderne (libertate, egalitate, echitate, responsabilitate,
reprezentare).31
Avand in vedere aceste elemente,
putem rezuma că există o strânsă
legătură între instituțiile statului, implicit instituțiile publice și piață, respectiv economia unui stat. Concret,
un stat care are la bază instituții publice bine conturate și conduse de oameni competenți, ajunge să își
îndeplinească cu brio funcțiile. Mai
mult decât atât, procesele economice în economia de piață, sunt
influențate de stat prin strategiile economico-financiare, utilizate în vederea corectării dezechilibrelor la nivel
macroeconomic. Astfel, se ajunge la
idee conform căreia „instituțiile
determină perfomanța economică” a
unui stat. De asemenea, după cum
afirmă însuși Douglass North,
instituțiile capitaliste și cele ale
democrației liberale, precum piața
liberă, statul, justiția, sunt rezultatul
eforturilor depuse în vederea
minimizării costurilor de tranzacție.32
Așadar intervenţia statului prin institutiile sale în anumite sectoare ale
economiei este benefică pentru a
regla mecanismele pieţei imperfecte.
Totodată am arătat că statul intervine
şi pentru a furniza şi anumite bunuri
şi servicii care nu pot fi oferite de
piaţa privată. Aceste bunuri şi servicii
sunt cunoscute sub denumirea de
bunuri publice. Dar intervenţia institutiilor prin furnizarea unor astfel de
bunuri nu este întotdeauna cea mai
bună soluţie pentru a completa incapacitatea pieţei private de a furniza
anumite bunuri. Astfel, în unele
situaţii chiar şi statul „eşuează” în
furnizarea acestor bunuri, el fiind
nevoit să apeleze la piaţa privată
pentru a le furniza: este cazul unor
servicii
precum
salubritatea,
furnizarea apei potabile, infrastructura, care deşi sunt considerate a fi

bunuri publice, ele sunt oferite pe
piaţă de către companii private.
Acest lucru se întâmplă deoarece se
realizează o eficienţă mai ridicată în
furnizarea unor astfel de bunuri
datorită creşterii competiţiei între
firmele care acţionează pe piaţă
pentru furnizarea acelui bun; astfel
firma care obţine acest avantaj are o
poziţie favorizată pe piaţă. Deţinerea
unui avantaj de către o firmă pe un
anumit segment de piaţă nu este o
situaţie favorabilă unei economii eficiente, ea este însă de preferat în
locul situaţiei în care statul deţine
complet monopolul pe această piaţă.
Această situaţie este de preferat
deoarece concesionarea de către o
firmă privată pentru a furniza acest
tip de bunuri şi servicii se face pentru
o anumită perioadă de timp şi printro licitaţie. Astfel, dacă firma care a
câştigat licitaţia nu îşi respectă contractul prin furnizarea unor bunuri şi
servicii de maximă calitate şi cu
eficienţă şi eficacitate, ea riscă ca
după expirarea termenului pentru
care a obţinut acest drept să nu-l mai
obţină în continuare. Deci, în
comparaţie cu situaţia în care dacă
doar statul ar furniza aceste bunuri,
acesta ar deţine monopolul permanent, însă prin furnizarea lor de către
o companie privată acest monopol
nu este garantat pe o perioadă
nelimitată, ci este condiţionat de o
activitate eficientă (Samuelson,
Nordhaus, 2001, pp.319-335). În
cazul bunurilor publice statul nu ţine
cont întotdeauna de cererea
existentă pe piaţă. Există o anumită
categorie de bunuri care sunt oferite
de piaţa publică chiar dacă nu există
o cerere expresă pentru ele. Este
cazul unor bunuri precum obligativitatea educaţiei, buletinele de identitate etc.33
De asemenea există o serie de
bunuri care la început sunt oferite de
piaţa publică iar mai apoi datorită
diversificării nevoilor societăţii şi a
creşterii cererii pentru aceste bunuri,
intervine şi piaţa privată pentru a oferi
aceste bunuri. Este cazul sistemului
de pensii din România. În România
la ora actuală sistemul de pensii este
unul public care poate fi completat de
către cei care au posibilitatea
financiară de unul privat. Există totuşi
o propunere de trecere de la sistemul public la sistemul privat de
pensii.34
Aşa cum am arătat mai sus, piaţa
publică „eşuează” şi ea în furnizarea
anumitor bunuri şi servicii. Societatea
se dezvoltă din ce în ce mai mult şi
devine tot mai complexă, astfel că şi
nevoile sunt din ce în ce mai variate
şi într-o continuă creştere. Piaţa
publică oferă acele bunuri şi servicii
care satisfac o cât mai largă arie de
piaţă. Este însă destul de dificil să
standardizezi toate nevoile din ce în
ce mai complexe ale oamenilor pentru a putea oferi bunul sau serviciul
corespunzător. Piaţa publică nu

poate satisface în egală măsură
toată cererea de bunuri şi servicii.
Aceasta trebuie să prioritizeze
aceste cereri şi să le includă în anumite categorii, să le uniformizeze.3536
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Consilier – contabilitate pentru institutii publice, Grup de editura si Consultanta in afaceri Rentrop & Straton,
Bucuresti
7.
Vasile GÎRBU, Influența
instituțiilor asupra dezvoltării economice
8.
Cristina HINŢEA, Introducere în administrația publicǎ, ClujNapoca, 2014
9.
Luminița IONESCU, Contabilitatea instituțiilor din administrația
publică, Ed. Economică, București,
2001
10.
Phillip KOTLER – Managementul marketingului, Editura
Teora, Bucureşti, 1997
11.
Paul MARINESCU, Managementul institutiilor publice, Editura
Universității din Bucuresti, 2003
12.
Tatiana
MOȘTEANU,
Buget și Trezorerie Publică, Ed.
DuStyle, București, 2000
13.
Douglass C. NORTH, “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, American Economic
Association, Vol. 5, No. 1, Winter
1991
14.
David E. O’CONNO ,The
Basis of Economics, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press,
2004
15.
Guy PETERS, The future
of governing: four emerging models,
University Press of Kansas, 1996
16.
Dan POPESCU, Economia socială de piață: coordonate
germane
din
perspectivă
europeană, Studii de Istorie
Economică și Istoria și Istoria Gândirii
Economice, Academia Română,
vol. XVIII, pp. 89-95
17.
Dan POPESCU, Solidaritatea Economică, ibidem pp. 150158
18.
Dan POPESCU, Istoria
gândirii economice din antichitate
până la sfârșitul secolului XX, Edit.

VINERI 16 FEBRUARIE 2018
Continent,Sibiu-București, 1999,
pp.120
19.
Stephen P. ROBBINS, Organization Theory: Structure, Design, and Application, Prentice-Hall,
1987
20.
Paul Anthony SAMUELSON, William D. NORDHAUS, Economics, 2001
21.
Joseph E. STIGLITZ, Economics of the Public Sector 3rd edition, W.W. Norton & Company, Inc,
New York, 2000
22.
Ciprian TRIPON, Marius
DODU, Dezvoltare organizaţională
şi managementul schimbării, UBB,
Cluj-Napoca, 2016
23.
Paul ZAI, Dan LAZĂR,
Adrian INCEU, Economie și finanțe
publice,UBB, Cluj-Napoca, 2012
24.
Legea nr 500/2002 privind
finanţele publice, publicată în MO nr.
597/2002
Surse internet:
http://www.doingbusiness.org
http://www.gov.ro
http://www.melchior.fr/etude-decas/les-institutions-et-lacroissance
http://www.mfinante.ro,
referințe:
1 Cristina Hinţea, Introducere în
administrația publicǎ, UBB, Cluj
Napoca, 2014, p. 31
2 Paul Marinescu, Managementul
institutiilor publice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003, cap. II
3 Alberta Gisberto Chiţu, Consilier –
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