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 “F[ binele cu diploma\ie,
c[ nu-\i închipui
ce mult sup[r[.”

O ANALIZÃ COMPARATIVÃ A
VENITURILOR PRINCIPALELOR

UNIVERSITÃÞI DIN ROMÂNIA

Nicolae IORGA

În acest articol îmi propun sã derulez o analizã a
surselor de venit de care au beneficiat cele mai
importante universitãþi din România, ºi anume cele
încadrate în categoria I - "universitãþi de cercetare
avansatã ºi educaþie" - în urma clasificãrii realizate de
Asociaþia Universitãþilor Europene în anul 2011.

În condiþiile în care principala sursã de finanþare a învãþãmântului
românesc este bugetul statului, iar asigurarea calitãþii în educaþie
depinde, astfel, de disponibilitatea acestei finanþãri, literatura de
specialitate care a abordat problematica finanþãrii bugetare în
învãþãmântul superior românesc este reprezentatã mai ales de analize
descriptive care au prezentat starea de fapt ºi au comparat-o cu cea
existentã în Uniunea Europeanã.
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Aceste universităţi, 12 la număr, sunt
următoarele: (1) Universitatea Politehnica
din Bucureşti; (2) Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca; (2) Universitatea din
Bucureşti; (4) Universitatea Alexandru Ioan
Cuza Iaşi; (5) Academia de Studii
Economice din Bucureşti; (6) Universitatea
Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi; (7)
Universitatea Politehnica din Timişoara; (8)
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol
Davila; (9) Universitatea de Medicină şi
Farmacie Cluj-Napoca; (10) Universitatea
de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa

Iaşi; (11) Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca; (12) Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Datele financiare pe baza cărora am
realizat această lucrare provin din
documentele disponibile pe site-urile
internet ale acestor universităţi, perioada
pentru care au fost colectate fiind 2011-2014.
Din nefericire, datele financiare făcute
publice de universităţi sunt puţin detaliate,
nu se regăsesc în documente similare - de
exemplu, pentru o parte din universităţi
datele au fost culese din Bugetele de venituri
şi cheltuieli (uneori planificate, alteori
executate), din Contul de rezultat patrimonial
sau din rapoartele anuale ale rectorilor -,
astfel că realizarea unei comparaţii precise
între unversităţi este dificil de realizat. Cu
toate acestea, considerăm că rezultatele la
care ajungem în acest articol sunt relevante
din perspectiva capacităţii universităţilor
româneşti de a apela şi la alte surse de

Cu ocazia fiecãrei crize economice ºi mai ales cu
cele mai recente crize ale economiei mondiale, se
poate observa o dinamicã crescutã a schimbãrilor ºi
încercãrilor actorilor vieþii economice de a se adapta
la noile condiþii, încercându-se continuu a se gãsi
soluþii (sau "scurtãturi") dintre care amintim noua
economie P2P (pear to pear) cu cel mai dezbãtut
subiect al acestor zile monedele virtuale (crypto,
digitalã sau cum doriþi sã le numiþi) ce la prima
vedere promit sã revoluþioneze ºi sã înlocuiascã
sisteme ºi chiar principii economice.

Despre tehnologia blockchain am mai
discutat şi în articolele anterioare şi cred
că o să mai discutăm destul de mult şi în
viitor dar o să o facem din perspective
suportului pentru această formă de
economie (P2P), pentru a evidenţ ia
avantaje, dezavantaje, ameninţări,
oportunităţi, competitivitate, etc.

După fiecare criză economică mondială,
economiile caută soluţii pentru a ieşi din
depresiune şi a depăşi momentul critic.
De data aceasta atenţia este îndreptată
spre acest tip de economie P2P "pear to
pear" o economie a acţiunilor nemijlocite,
directe între actorii pieţei, acţ iune
propulsată la o astfel de scară doar de
Internet şi tehnologia Blockchain, avand
astfel o istorie mai scurtă fără prea multe

precedente. Chiar dacă aceste iniţiative nu
au fost întâlnite într-o aşa mare extindere
în trecut, există un imens potenţial pentru
viitor, iar dinamica lor este extraordinară,
ele reprezintă un efort de jos în sus pentru
a aborda criza economică şi a construi o
economie mai bună pentru populaţie.

Chiar şi având la bază aceste tehnologii
moderne cu un potenţial enorm, rămân
totuşi o serie de bariere de la decalajele
sociale, economice până la decalaje
culturale care influenţează şi vor influenţa
din ce în ce mai mult acest sistem
economic. Aşadar, această perioadă de
timp dintre apariţia noilor tehnologii şi
întregul proces de implementare a forţelor
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sale va avea un impact mare în
economie, pentru că aşa cum este
de exemplu mersul pe bicicletă, tot
aşa ş i starea de echilibru
economic dorită se poate realize
doar prin dezechilibre succesive
aşa cum spunea ş i renumitul
Nassim Taleb.

În aceste vremuri de criză pe care
le traversăm pe lângă agitaţia
specifică avem de a face şi cu noi
şi noi tehnologii (exeplul cel mai
relevant aici sunt reţelele sociale
şi aplicaţii de tot genul) ce aduc cu
ele şi câteva lucruri bune dar şi o
groază de capcane şi ameninţări
ce sunt însoţite de un vacarm
constant, menit să scadă puterea
de concentrare a individului, şi să-
i influenţeze raţionamentul pentru
a-l transforma într-un "urmăritor" şi
apoi pe toţ i într-o mulţ ime de
"urmăritori", şi a le consuma timpul
atât de preţios pentru cei mai
înţelepţi (mai ales cel ce ar trebui
dedicat unei educaţiei temeinice)
cu scopul de a fi cât mai uşor
influenţabili. Pe măsură ce această
luptă între coloşii Internetului este
din ce în ce mai acerbă, subscrip-
torii acestora devin victime din ce
în ce mai sigure şi mai uşoare pe
fondul culegerii massive de date
("big data") alături de instrumente
din ce in ce mai avansate de
supraveghere stocare interpretare
şi chiar control.

În toată această gălăgie continuă
se mai aud totuşi din când în când,
din păcate din ce în ce mai rar, voci
sau rânduri de articole ce
îndeamnă să-l citim pe Kindleberg.

Această expresie "citeşte-ţ i
Kindlebergerul-ul" nu este altceva
decât un mod recunoscut de erudiţi
pentru a spune "nu uita că totul s-a
mai întâmplat şi înainte". Am recitit
şi acum, cu acelaşi interes ca şi în
urmă cu câţiva ani, "Manii, panică
şi crahuri" a reputatul Charles
Kindleberger şi trebuie să mărtu-
risesc că este la fel de vie şi actuală
şi azi. Pentru a sublinia aceasta
încă o dată am să reiau câteva
rânduri relevante transmise aici cu
ceva timp în urmă, dar care sunt
de actualiatate. Cu toate că "nu
este nimic nou sub soare" asa cum
ne spune cartea cărţilor sau cum
spune Eminescu "toate-s vechi si
nouă toate", este important să fim
cât mai bine pregătiţi atât cu exem-
plele trecutului cât şi cu noţiunile
prezentului dar şi cu oportunităţile
şi ameninţările viitorului.

Chiar dacă a devenit un aforism
"Citeste-ti Kindlerberger-ul", reco-
mand în continuare cu tărie să fie
citit şi chiar recitit, reputatul Charles
Kindleberger, mai ales în aceste
momente de criză. Acesta a fost
specialist în istorie economică şi
este autor a peste treizeci de cărţi
şi un architect important al Planului
Marshall. În perioada 1945-1947 a
ocupat funcţie în Departamentul de
Stat al Statelor Unite ca director al
Biroului pentru Securitate Econo-
mică iar în perioada 1947-1948, a
fost consilier al Programului
european de redresare.

În 1978 este scrisă "Manii, panică
şi crahuri" carte ce este reeditată
după fiecare criză, atât după criză
"dot-com" din 2000 cât şi după criza
economică mondiala din 2007. Se
pare că nu mulţi l-au citit si nu
cunosc acest aforism.. "Citeşte-ţi
Kindlerberger-ul" şi din această
cauza lumea este condamnată la..
reeditare.

Kindlerberger prezintă mai multe
încercări de-a lungul istoriei în
diferite secole în care au existat
aceleaşi încercări de a găsi moduri
inovative de a creşte oferta de bani.

De la simplii comercianţi care
scriau hârtii de împrumut până la
regi care băteau monedă nouă cu
diferite ocazii şi uneori modificând
compoziţ ia sau prin spoială,
aceasta se multiplica doar pentru
că acesta să-şi satisfacă creditorii.

Aşadar tentaţia aceasta de a
emite monedă există din cele mai
vechi timpuri până în zilele noastre
la monede electronice şi crypto-
monede. În acest sens Murray N.
Rothbard, în cartea The Mystery of
Money - 2008, spune că cine emite
moneda deţine puterea, în oricare
timpuri.

Crizele financiare şi excesul
speculativ pot fi urmărite de la înce-
putul comerţului. De la introduce-
rea sa în 1978, această carte a
prezentat şi a urmărit această lume
volatilă a pieţelor financiare. Istoria
strălucitoare şi panoramică a lui
Charles Kindleberger a dezvăluit
modul în care crizele financiare
urmează un ritm asemănător
naturii sau unei furtuni: se ridică şi
coboară, se umflă şi se dezumflă.

În ediţiile revizuite, Kindleberger
prezintă evenimente documentate
petrecute în cei peste 400 de ani,
din 1600 până în 2012. În contextul
evoluţiei crizelor financiare este
analizată atent slăbiciunea umană
în faţa profiturilor uşoare, spre
deosebire de munca grea ş i
incertitudinea asociate cu crearea
reală a bogăţiei.

Abordarea lui Kindleberger, ba-
zată în mare parte pe opera regre-
tatului Hyman Minsky, consideră
crizele financiare ca fiind punctul
culminant al unui proces în care
aşteptările, finanţate prin crearea
excesivă de credite, duc adesea la
excese sau manii speculative. Spe-
culaţia poate fi atât stabilizatoare,
cât şi destabilizantă sau, atunci
când este permisă intensificarea
necontrolată, poate duce la panică
sau accidente şi se realizează
gradul de exces.

Kindleberger nu învinovăţeşte
pieţele în sine pentru crearea cir-
cumstanţelor în care iraţionalitatea
preia controlul, în ansamblu, el
consideră că pieţele sunt în
general eficiente, dar deseori au
nevoie de ajutor. El recunoaşte
iraţionalitatea fiinţelor umane şi
puterea inovaţiei, în special ino-
vaţia financiară, ce poate conduce
oamenii să se confrunte cu
probleme reale.

Pană acum nu am mai văzut
atâtea articole despre "criza lalelor"
aşa cum am văzut în ultimele zile
după ce  guvernatorul Băncii Irlan-
dei a comparat "febra criptomo-
nedelor" cu "febra lalelelor" din
secolul al XVII-lea. Este incredibil
ce mecanism urias este pregătit să
apere criptomonedele prin toate
mijloacele posibile cu resurse
considerabile, nenumărate articole
şi comentarii care vin să contrazică
această asemănare, care bine-
nţeles că are şi puncte commune
şi divergente, uşor să fie commen-
tate şi acoperite cu tehnologiile
moderne de care făceam vorbire
anterior. Este într-un fel foarte
simplu de ajuns la sume mari
atunci când marea majoritate celor
care intră în această piaţă, cumpără
"ceva" (o criptomonedă sau alta)
doar pentru că spera că după el o
să apară un alt cumpărător dispus
să ofere un preţ mai mare cu
acelaşi gând până la urmă. Dar
dacă vedem cât este capitalizarea
totală a acestor criptomonede cred
că ne este mai uşor să înţelegem
lucrurile. Este important de ob-
servat capitalizarea de piaţă totală
a tuturor criptomonedelor active pe
piaţa criptografică, ce depăşit un
trilion de dolari americani.

Această sumă este alimentată şi

de emisiunile de monedă reală de
către băncile centrale şi ajutoarele
care sunt oferite de băncile centrale
pentru populaţie pentru a atenua
efectele acestei crize şi ai grăbi
relansarea. Pe termen scurt cred
că băncile centrale sunt avantajate
de această bulă a criptomonedelor
pentru ca atâta timp cât o parte din
surplusul populaţ iei ce poate
proveni chiar din ajutorul emis de
stat, sunt atrase în piaţa criptomone-
delor, nu produc inflaţie pentru că
plăţile cu criptomonede sunt ne-
semnificative încă. Problema in-
flaţiei apare doar atunci când aceşti
bani se întorc mai brusc în piaţa
reală a bunurilor şi serviciilor, iar
aceasta nu a avut timp să se dez-
volte la nivelul cererii. Până atunci
mecanism impresionant de propa-
gandă are după cum putem vedea
resurse imense pentru a promova
mai mult şi mai agresiv cripto-
monedele iar parteneriatele sunt
foarte tentante. Atât de tentante
încât recent compania "Tesla" nu a
mai făcut faţă acestei presiuni şi a
intrat în acest joc nereglementat,
dornică să-şi multiplice profiturile
şi în acest mod, deschizând drumul
şi altor companii ce doresc să-şi
însuşească partea de câştig şi din
astfel de operaţiuni speculative.
Aparatul de promovare este aşadar
impresionant. Acum aceste apara-
te de promovare au de concurat şi
între ele transmitandu-si mesaje
mai mult sau mai puţin otrăvite sau
apărându-se în egală măsură.

Aşadar declaraţia guvernatorului
Băncii Irlandei a fost aproape des-
finţată în mediul electronic pentru
că făcut comparaţia între "febra
criptomonedelor" cu "febra lalele-
lor" din secolul al XVII-lea. Este de
înţeles că declaraţia, venind din
tabăra adversă, din piaţa financiară

reglementată, a fost combătută în
toate felurile de jucatorii pe piaţa
criptomonedelor, însă chiar şi
aceştia trebuie să ştie că scrieri
despre aceasta există şi din surse
neutre avizate şi ştiinţifice, iar cei
care reuşesc să se elibereze din
reţelele de socializare chiar şi pen-
tru puţin timp măcar, pot să o citeas-
că în cartea lui Kindleberger în
capitolul "Euphoria and paper weal-
th" în subcapitolul "mania lalelelor".

O parte din puterea perspec-
tivelor lui Kindleberger, în special
în contextul actual, este că crizele
nu răsar din nimic. Ele evoluează
dintr-o serie de evenimente sau
circumstanţe care modifică mai
mult sau mai puţin cursul activităţii
economice şi creează fundamen-
tul pentru schimbarea aşteptărilor.
Unele dintre circumstanţele schim-
bării sunt grave, războaie sau
ciocniri ale civilizaţiilor de exemplu,
dar o serie de succese este şi mai
periculoasă. Acestea creează un

sentiment de măiestrie econo-
mică, care nu este uşor temperat
şi atunci lucrurile se accelerează
şi mai mult, iar accidentele pot fi
cu atât mai dezastruoase.

Niciodată nu este târziu de citit
"Manii, panici şi accidente(crahuri)"
ale lui Charles Kindleberger, iar cei
care l-au citit, dar nu recent, ar
trebui să-l citească din nou. Acesta
a publicat-o pentru prima dată în
1978 şi ea ar trebui să fie o bază
obişnuită pentru lectura oricui, de
la bancherii ai băncilor centrale la
bancherii obişnuiţi, de la marii
investitori la oameni de afaceri
obişnuiţi, în sediile guvernelor dar
şi în apartamentele oamenilor
obişnuiţi a căror viaţă nu este răpită
de reţelele de socializare (sau cum
li se mai spune: "instrumente
moderne de creat turme"). Aşadar,
pentru oricine a intrat în jocul
monedelor virtuale precum bitcoin,
ethereum, egold sau multe, multe,
multe altele: "citiţi Kindleberger"!
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Analizele cantitative referitoare la
finanţarea învăţământului superior
românesc sunt puţine, una dintre
explicaţii fiind şi lipsa datelor
primare care ar permite derularea
unor cercetări mai avansate. În
general, însă, literatura de spe-
cialitate care să abordeze diferite
aspecte ale finanţării din fonduri
publice a învăţământului superior
românesc este redusă ca număr,
fiind puţine contriibuţii ştiinţifice
dincolo de rapoartele şi docu-
mentele oficiale.

Josan (2012) aduce în discuţie
chestiunea eficienţei alocării resur-
selor către universităţi de către
finanţatorul public ş i studiază
relaţia dintre costul educaţiei şi
dezvoltarea capitalului uman, în
contextul recunoaşterii efectelor
remarcabile ale investiţiilor în edu-
caţie asupra obţinerii unor locuri de
muncă mai bune, veniturilor şi, în
cele din urmă asupra dezvoltării
economice. Costurile generate de
participarea la educaţie şi de fina-
lizarea unor programe de studiu
universitare au fost clasificate de
OECD (2016) în costuri directe -
includ taxele de şcolarizare, costuri
indirecte - determinate de creşte-
rea taxelor sociale suplimentare
plătite în urma indexării salariale,
şi pierderi financiare - cauzate de
intrarea târzie a absolventului pe
piaţa muncii. Alocarea resurselor,
înţeleasă de Josan (2012) în
termeni de cost al educaţiei, este
investigată la nivelul politicilor
guvernamentale, dar şi prin prisma
teoriei capitalului uman propusă de
Becker (1964). Autoarea ajunge la
concluzia că diferenţele existente
între România şi ţările dezvoltate
din Uniunea Europeană din pers-
pectiva eficienţei alocării resurselor
în învăţământul superior pot fi
reduse şi chiar eliminate prin im-
plementarea unor politici pe ter-
men mediu şi lung axate pe pro-
movarea reţelelor de universităţi şi
pe concentrarea şi modernizarea
facilităţilor educaţionale. În acest
cadru, este recomandat ca Româ-
nia să creeze un sistem financiar
eficient care, împreună cu dezvol-
tarea unor politici educaţionale
capabile să ridice calitatea şi
prestigiul educaţiei universitare din
România, să fie considerat ca o
prioritate naţională.

La nivel general, Creţan şi La-
crois (2008) discută aplicarea con-
ceptului de cost-beneficiu pentru
evaluarea eficienţei investiţiilor în
educaţia superioară şi ajung la
concluzia că o creştere a ponderii
educaţiei private în dauna statului
este de dorit, având în vedere repu-
taţia statului de prost administrator
în domeniul educaţional şi avan-
sează ideea promovării performan-
ţei universitare în mod similar cu

cea a şcolilor private, acest lucru
urmând să genereze creşterea
standardelor educaţionale fără
creşterea finanţării. Mai recent,
Creţan (2015) utilizează metodo-
logia Data Envelopment Analysis
(DEA) şi o aplică pe un număr de
49 de universităţi de stat din Româ-
nia pentru a ajunge la concluzia că
un mecanism de finanţare orientat
mai mult către performanţă con-
duce la îmbunătăţirea scorurilor de
eficienţă ale universităţilor româ-
neşti din perspectiva finanţării.
Rezultatul implementării DEA este
acela că scorul eficienţei relative
înregistrat de universităţile româ-
neşti a crescut de la 0,576 în 2006
la 0,650 în 2007, iar numărul de
universităţi eficiente a crescut cu
8,33%. Pentru anii 2009 şi 2010,
însă, scorul a scăzut, ca urmare a
ponderii medii în scădere a indica-
torilor calitativi în alocările bugetare
totale la 24,77% în 2009 şi la
26,41% în 2010.

O abordare interesantă şi singu-
lară a eficienţei alocării fondurilor
publice către universităţile româ-
neşti, prin prisma indicatorilor tradi-
ţionali de măsurare a performanţei
unei investiţii - valoarea actualizată
netă (VAN) ş i rata internă de
rentabilitate (RIR) - aparţine lui
Manţa (2014). Analiza sa empirică
arată că RIR pentru studiile de
licenţă, calculat la nivelul
învăţământului superior românesc,
este de 31,5%, valoare care se
situează peste RIR a obligaţiunilor
de stat, ceea ce, concluzionează
autorul, face ca investiţia publică
în studiile de acest nivel (licenţă)
să fie justificată din punct de vedere
economic. Pentru studiile de mas-
ter, RIR este mai mică, de 14,2%,
şi aici investiţia fiind jsutificată, însă
nu acelaşi lucru poate fi spus des-
pre investiţia în studiile doctorale,
în cazul cărora RIR este de numai
2,5%, valoare care acoperă numai
rata anuală a inflaţiei.

Marinescu (2001) ridică, pe bună
dreptate, şi problema transpa-
renţei sistemului bugetar în privinţa
efectuării de plăţi din surse publice,
dar şi imposibila corelare a alocării
fondurilor cu indicatori de calitate
şi performanţă universitare. Legea
educaţiei naţionale 1/2011 a încer-
cat să abordeze corelaţia dintre
fonduri şi performanţă, propunând
acordarea de finanţare către
universităţile din sistemul public pe
baza performanţei acestora, clasa-
mentul acestora realizat în 2011
reprezentând un prim pas în acest
sens. De altfel, alocarea finanţării
bugetare din anul 2012 a ţinut cont
de acest clasament, dar, ulterior,
diverse raţiuni, printre care şi cele
politice, au distorsionat corelaţia
dintre finanţare şi performanţă.

Pornind de la aspectele prezen-
tate, la rândul nostru, am realizat
un studiu ce porneşte de la realită-
ţile finanţării universităţilor româ-
neşti din fonduri publice în perioa-

da 2011-2014 şi care urmăreşte
punerea în evidenţă a legăturii
dintre performanţa universitară şi
structura finanţării universităţilor
româneşti. Voi prezenta în conti-
nuare metodologia folosită pentru
elaborarea studiului nostru.

Obiectivele studiului au fost ur-
mătoarele: (1) evidenţierea specifi-
cului finanţării universităţilor româ-
neşti în funcţie de categoria univer-
sităţii pe tipuri de finanţare - finan-
ţare de bază, finanţare suplimen-
tară de excelenţă şi finanţare supli-
mentară; (2) relevarea asemă-
nărilor şi deosebirilor dintre univer-
sităţile publice din România din
perspectiva specificului finanţării
publice prin apelarea la analiza
multivariată de date.

Pentru operaţionalizarea acestor
obiective au fost formulate o serie
de ipoteze de cercetare, enunţate
mai jos: (I1) există o legătură
directă între nivelul de calitate al
universităţilor româneşti şi nivelul/
ponderea/dinamica/alocarea pe
tipuri de studii a finanţării de bază
primite de acestea;  (I2) există o
legătură directă între nivelul de
calitate al universităţilor româneşti
şi nivelul/ponderea/dinamica/alo-
carea pe tipuri de studii a finanţării
suplimentare de excelenţă primite
de acestea; (I3) există o legătură
directă între nivelul de calitate al

universităţilor româneşti şi numărul
de studenţi echivalenţi, dinamica
numărului de studenţi echivalenţi;
(I4) universităţile de stat din Ro-
mânia sunt eterogene în funcţie de
finanţarea de bază şi suplimentară
de excelenţă, atât ca valoare, cât şi
ca dinamică; (I6) universităţile de
stat din România sunt eterogene
în funcţie de alocarea finanţării de
bază şi a finanţării suplimentare de
excelenţă pe tipuri de studii, atât
ca valoare, cât şi ca dinamică; (I7)
numărul de studenţi echivalenţi, ca
valoare şi dinamică, nu influen-
ţează gradul de omogenitate al uni-
versităţilor româneşti din perspec-
tiva finanţării; (I8) toate caracteris-
ticile finanţării publice a universi-
tăţilor româneşti sunt la fel de im-
portante din perspectiva diferen-
ţelor existente între universităţi.

În vederea atingerii obiectivelor
enunţate şi a testării ipotezelor de
mai sus, studiul nostru a apelat la
date disponibile public şi la instru-
mentele de analiză multivariată de
date - analiza cluster şi analiza
componentelor principale -, pre-
zentate în continuare.

Pentru realizarea studiului au fost
utilizate date cuprinse în Rapoar-
tele anuale ale CNFIS în perioada
2012-2014 - din nefericire, la data
elaborării studiului nostru Raportul
anual al CNFIS pentru anul 2015
nu a fost disponibil -, pe baza
acestora fiind construit un set de
22 de indicatori pentru fiecare
universitate din România, descris
în Tabelul 1.

În afara indicatorilor din Tabelul
1., în analiza statistică şi analiza
cluster au fost utilizaţi şi 9 indicatori
care ilustrează dinamica anuală a
componentelor finanţării ş i a
numărului de studenţi echivalenţi -
vezi Tabelul 2. În acest tabel poate
fi observat faptul că a fost calculat
un indicator de dinamică al
finanţării instituţionale totale pentru
anul 2012 comparativ cu 2011, în
timp ce un astfel de indicator nu
este disponibil şi pentru compo-
nentele finanţării totale. Acest fapt
se datorează lipsei de informaţii cu
privire la valoarea acestor compo-
nente ale finanţării universităţilor
publice pentru anul 2011 -
informaţia cu privire la valoarea
finanţării instituţionale totale pentru
anul 2011 este cuprinsă în
Raportul CNFIS cu privire la starea
învăţământului superior românesc
din anul 2012. Indicatorii utilizaţi în
analiza statistică ş i analiza
multivariată de date sunt exprimaţi
în termeni nominali, în opinia
noastră nefiind necesară ajustarea
acestora cu rata inflaţiei pentru a

ajunge la valorile lor reale. Moti-
vaţia acestei decizii rezidă în utiliza-
rea indicatorilor în primul rând pen-
tru identificarea diferenţelor între
universităţi, ori ajustarea cu rata
inflaţiei înseamnă "penalizarea"
tuturor indicatorilor cu aceeaşi
valoare, ceea ce nu conduce la
rezultate diferite de cele obţinute
prin utilizarea valorilor nominale ale
indicatorilor. Mai mult, analizele
cantitative sunt dezvoltate pentru o
perioadă scurtă de timp (trei ani),
ceea ce ar ridica probleme semni-
ficative între utilizarea valorilor
nominale şi a celor reale numai în
situaţia în care rata inflaţiei s-ar
situa la valori ridicate - această
situaţie nu este prezentă pentru
perioada considerată, în care
ratele anuale ale inflaţiei s-au situat
la valori între 1,1 şi 3,3 la sută pe
an, conform Rapoartelor asupra
inflaţ iei publicate de Banca
Naţională a României.

Tabelul 2. Indicatorii de dinamică
utilizaţi în analiza statistică şi
analiza multivariată de date

În analiza statistică, analiza
cluster şi analiza componentelor
principale au fost incluse 48 de
universităţi publice din România,
încadrate în una din cele trei
categorii de ierarhizare, conform
prevederilor Legii Educaţiei Naţio-
nale 1/2011, astfel: 12 universităţi
sunt încadrate în categoria I -
universităţi de cercetare avansată
şi educaţie, 23 de universităţi sunt
încadrate în categoria II - univer-
sităţi de educaţie ştiinţifică şi cer-
cetare, iar 13 universităţi sunt înca-
drate în categoria III - universităţi
centrate pe educaţie. Tabelul 3
prezintă cele 48 de universităţi
incluse în analiză, alături de
categoria din care fac parte şi de
acronimele folosite.

Această clasificare a univer-
sităţilor româneşti a fost realizată
în anul 2011 de Asociaţia Univer-
sităţilor Europene, iar finanţarea
publică pentru anul 2011 a urmat
clasificarea, în sensul acordării
unor finanţări mai mari universi-
tăţilor din categoria a I-a compa-
rativ cu cele din categoriile a II-a şi
a III-a. Deşi, ulterior, finanţarea
publică pentru anii 2012-2014 nu
a mai respectat legătura directă
între categoria universităţii şi va-
loarea finanţării, pentru analiza
făcută în acest studiu am con-
siderat relevantă această diferen-
ţiere calitativă a universităţilor din
România cu scopul de a releva
existenţa sau, dimpotrivă, lipsa
unei legături între finanţare şi
performanţă.

Tabelul 1. Indicatorii utilizaţi în analiza statistică şi analiza multivariată de date

continuare în pag.8Universitatea din Bucureşti
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IV. Epilog însângerat,
cu dezamãgiri imense

*******
22. Lumea, în speţă con-

ducătorii, este drept, unii dintre ei,
nu au prea învăţat mare lucru după
Primul Război Mondial. Un
exemplu. Ne referim la cazul
Germaniei Kaizerului Wilhelm al
II-lea, în relaţie cu România. Sunt
la masa de lucru, dar aruncându-
mi privirea pe rafturile bibliotecii,
aflu câteva volume, parcurse atent
în timp, esenţiale pentru România,
economia ei, în Primul Război
Mondial. Pentru Tratatul preliminar
de pace de la Buftea şi Pacea de
la Bucureşti, între România şi
Puterile Centrale,  Germania şi
Austro-Ungaria, pe urmă Bulgaria
ş i Turcia, martie - mai 1918.
Volume, în edituri prestigioase: C.
Kiriţescu, "Istoria războiului pentru
întregirea României", 3 volume; M.
Djuvara "La guerre  roumaine
(1916-1918)"; V. Th. Cancicov
"Impresiuni şi păreri personale din
timpul războiului României. Jurnal
zilnic 13 august 1916-31 decem-
brie 1918"; Al. Marghiloman "Note
politice, 1897-1924"; Sabina
Cantacuzino "Din viaţa familiei Ion
C. Brătianu. Războiul 1914-1919";
I.G. Duca "Amintiri politice"; V.
Drăghiceanu "707 zile sub cultura
pumnului german" ("Vă luăm tot.
Ce să facem. La Viena şi la Berlin
se moare de foame" - îşi justificau
ocupanţii acţiunile lor tâlhăreşti),
şi multe altele, inclusiv mai multe
din cele care au văzut în ultimii
zece ani lumina tiparului. Ce spun
toate, dar absolut toate, cu privire
la Pacea de la Bucureşti? Cam
acelaşi lucru, cu demonstraţii
atente, detaliate, impunătoare: o
pace care tâlhărea România, şi
teritorial şi ca resurse, pentru
aproape 50 de ani de atunci
înainte. Şi "spolia", "tâlhărea" nu
erau cuvinte îndeajuns de cuprin-
zătoare în raport cu hăicuirea reală
a ţării de către Germania şi Austro-
Ungaria Imperiale. Iată-l pe C.
Kiriţescu, în lucrarea arătată titrând
despre pacea în discuţ ie: "În
prăpastia celei mai negre robii" -
"Era continuarea şi reglementarea
regimului de ocupaţie militară a
ţării, cu apăsarea sa despotică şi
umilitoare, cu stoarcerea celei din
urmă resurse a solului şi a muncii
româneşti, completată şi agravată
şi cu mutilarea teritoriului ei...".

1914 - 1945, războiul opac
de 30 de ani

Cum ne arată istoricii Şerban
Rădulescu-Zoner  ş i Beatrice
Marinescu în cartea lor  excelentă
apărută la Albatros, în 1993, volum
intitulat "Bucureştii în anii Primului
Război Mondial, 1914-1918", Ri-
chard von Kühlman, ambasadorul,
în acei ani, al Germaniei Imperiale
în capitala României - cu inima
furată, prin saloanele intime ale
celebrului restaurant bucureştean
"Iordache", de simpatica şi zglobia
actriţă română Marilena Bodescu,
cu roluri în teatru mai ales de
seducătoare subretă, pe care eu
am văzut-o jucând, la, cred, peste
80 de ani, bătrână şi încovoiată, la
teatrele "Tănase" şi "Nottara" din
Bucureşti - declara că el, Excelenţa
Sa, aducând la îndeplinirea
dorinţelor imperiale, spera ca astfel
să transforme România în "placa
turnantă a expansiunii germane în

Balcani". O expansiune, am văzut,
bazată pe furt, pe jaf, aducând
sărăcie şi mizerie. Din fericire, cu
ajutorul lui Dumnezeu, prin lupta
eroică a românilor, nu a fost aşa.
Iar România Mare a izbândit.

*******
23. ...Au trecut aproape 26 de ani

de atunci. Într-un alt registru, când
în Conferinţa de la Ialta, 4-11
februarie 1945, România - aflată
în împrejurări istorice specifice,
stimulată în 1940, de către Statele
Unite şi Imperiul Britanic, să se
alieze cu Germania lui Hitler, dar
revenită, ulterior, alături de Aliaţi şi
participând cu mari sacrificii de
sânge ş i materiale, alături de
aceştia, la război - a fost dată practic
integral, tot de către SUA şi Marea
Britanie, în sfera de influenţă a
URSS. Spoliatoare o bună pe-
rioadă, nu prea departe de
Germania Imperială în anii amintiţi,
a ţării. Revenind la volumul lui
Plohii, şi acum, şi nu doar Româ-
nia, s-a ales cu mari dezavantaje
şi dureri, iar cei trei mari, având în
vedere şi sacrificiile lor din război -
imense pe partea URSS-ului şi
evidente de partea SUA şi Marii
Britanii - s-au ales cu mari avantaje
şi imense resurse la dispoziţie.
După 26 de ani, cei mari erau tot
cei mari, iar cei mici puteau figura
liniştiţi la capitolele cu pierderi...

Revenind la Serhii M. Plohii,
putem arăta că Ialta s-a mai ocupat
şi de alte probleme decât cele
relatate de noi în cele trei părţi
anterioare - Germania, reparaţiile
de război; Balcanii, România;
Polonia în ruseşte - ale articolului
nostru. Iată: prizonierii de război, cu
aspecte foarte dramatice, dure-
roase, de viaţă şi de moarte; zonele
de bombardament, cine, unde;
războiul din Extremul Orient:
Japonia şi China - important pentru
cei trei mari; Iranul, Turcia şi Impe-
riul Britanic inclusiv însemnate
influenţe sovietice; Organizaţia
Naţiunilor Unite, etc. Un mare
evantai de chestiuni care aduceau
Statele Unite şi URSS în primul
plan şi configurau destinele lumii.

Ialta, eşec diplomatic?
 Argumente şi
contraargumente

*******
24. Configurau? Într-adevăr. Să

vedem. "În octombrie 2004, scrie
Plohii, partidele de opoziţie din
parlamentul german au ridicat
întrebări cu privire la militarizarea
în curs de desfăşurare din regiunea
Kaliningrad... regiune oferită Rusiei
de către cei trei mari în februarie
1945... Subliniind faptul că gu-
vernul german nu avea nicio
pretenţie teritorială faţă de Rusia,
ministrul rus de Externe a
condamnat pe politicienii germani
care ridicaseră problema teritoriilor
pierdute". "În Japonia - mai arată
profesorul de la Harvard - a existat
întotdeauna un consens naţional
în privinţa recuperării teritoriilor
pierdute în favoarea Rusiei după
cel de Al Doilea Război Mondial...".
"La începutul anului 2005, vecinii
de la vest ai Rusiei, balticii şi
polonezii, au atacat guvernul rus
pentru că nu şi-a cerut niciodată
scuze pentru ocuparea de către

Stalin a Europei de Est...". Cred,
printre altele, că nu doar Stalin
trebuia să-şi ceară scuze, ci şi
Churchill şi Roosevelt...

Iar preşedintele american
George W. Bush, la Riga, în 6 mai
2005, în drum spre Moscova unde
urmau să se desfăşoare festivităţile
marcând a 60-a aniversare a
victoriei împotriva Germaniei
naziste, afirma, tot potrivit
volumului  lui Plohii: "...Acordul de
la Ialta a urmat tradiţia nedreaptă
a Acordului de la München şi a
Pactului Ribbentrop-Molotov. Ca în
multe alte ocazii, când guvernele
puternice s-au aşezat la masa
negocierilor, libertatea naţiunilor
mici nu a fost luată în calcul. Cu
toate acestea, încercarea de a
sacrifica libertatea în schimbul
stabilităţii a lăsat în urmă un con-
tinent divizat şi instabil. Prizonieratul
a milioane de oameni din Europa
Centrală şi de Est va fi ţinut minte
ca una dintre cele mai mari greşeli
din istorie". O greşeală săvârşită de
cei trei mari, de britanici, de
americani şi sovietici - nu au fost
deloc singuri, adăugăm noi -  şi
care s-a răsfrânt şi pe partea
americanilor şi britanicilor, mai
ales în războaie ulterioare din Asia
(Coreea, Vietman etc.), din Africa
ş.a. Atunci când mulţ imi  de
oameni, care credeau într-un fel,
nu au putut nici ei să-şi instituie
crezul lor ca atare. Nu toţi erau
capitalişti. O greşeală pentru care
nu a plătit, practic nimeni. În afara
deţinuţilor politici de un fel sau altul
şi a familiilor lor, numeroşi omorâţi,
ostracizaţi, discriminaţi, chinuiţi,
defavorizaţi pentru bune decenii de
atunci încolo.

Chestiunea a reaprins, în Statele
Unite, ş i dezbatere dintre
"republicani" şi "democraţi" cu
privire la rolul lui Roosevelt în ceea
ce criticii au numit "vânzarea
Europei de Est lui Iosif Stalin". Sigur,
"vânzare", dar democraţ i i au
susţinut cu drept cuvânt că întâl-
nirea de la Ialta nu făcuse decât să
recunoască realitatea de pe teren:
până în momentul desfăşurării
Conferinţei din Crimeea, Stalin
deţ inea deja controlul asupra
Europei de Est şi chiar Centrale.
Era şi aceasta - şi nu doar ea - o
componentă, cum scrie Plohii, a
"preţului păcii". Îl puteai scoate de
acolo numai cu armatele, or acest
lucru nu era posibil. Este clar că
americanii ş i britanicii, prin
debarcarea lor în Normandia au
preferat "main mise" hotărâtă

asupra Occidentului european.
Dacă le-ar fi păsat practic cât de
puţin de ţările, de oamenii din
Europa Centrală şi de Est, ar fi făcut
ceva ş i pentru debarcarea în
Balcani. Păstrând astfel un raport
de forţe relativ judicios.

Dar cine s-o facă? F.D. Roosevelt
interesat "la schimb" de ONU şi
intrarea sovieticilor cât mai grabnic
în războiul împotriva Japoniei,
război în care americanii pierdeau
mereu zeci ş i zeci de mii de
oameni, bomba atomică fiind, în
februarie 1945, încă departe?
Interesat, de asemenea preşe-
dintele american de ONU prin care
SUA să-şi afirme şi reafirme, cu
beneficii, rolul primordial în lume,
potenţ ialul multiplu? Sau W.
Churchill să o facă, interesat mai
ales de conservarea, pe orice cale
şi cu orice preţ, a Imperiului Britanic
colonial? Interesat acut de Turcia,
Grecia şi Italia, de Franţa, ţări
mediteraneene, de petrolul din
Iran, şi practic, deloc, de România
sau Bulgaria, pe care le vedea clar
în sfera intereselor URSS? În
vreme ce, printre altele, "Radio
Londra" (cele 4 bătăi de gong) şi
"Vocea Americii" îndemnau des-
chis, atunci şi apoi, la rezistenţă?

*******
25. Au fost concepte, planuri din

care astăzi, la 75 de ani distanţă
de la Ialta, nu a prea mai rămas
nimic. ONU se apropie uşor, prin
slăbiciunile sale, de fosta Ligă a
Naţiunilor. Iar libertatea ca atare în
ţările din Europa Centrală şi de Est
a fost dobândită cu precădere în
condiţiile destrămării - din interior
- a URSS. Vestul, ne lasă Plohii să
înţelegem, ş i-a tras pe urmă
avantaje importante. Şi mai scrie
în acelaş i sens tot profesorul
americano-ucrainian în cartea sa
amintită: "Noile informaţii istorice
care au devenit disponibile în
Occident după prăbuşirea Zidului
Berlinului şi dezintegrarea Uniunii
Sovietice au arătat tot mai clar
preţul enorm plătit de Europa
Centrală şi de Est şi de întreaga
lume pentru acordul din februarie
1945, dar aceste informaţii nu au
contribuit prea mult la ridicarea
nivelului dezbaterii din 2005
despre Conferinţa de la Ialta,
majoritatea argumentelor fiind încă
bazate pe mitologia Războiului
Rece". Concludent, fondul proble-
melor era prea "fierbinte". Ce a
declarat W. Churchill la Fulton, în
SUA, în 5 martie 1946, la circa 1 an
de la Ialta, că "de la Stettin în
Baltica, la Trieste, în Adriatica, o

Mussolini, pe ultima sută de metri
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cortină de fier s-a lăsat peste
continent. În spatele acestei linii se
află capitalele vechilor state din
Europa Centrală şi Răsăriteană,
Varşovia, Berlin, Praga, Viena,
Budapesta, Belgrad, Bucureşti şi
Sofia, toate aceste oraşe faimoase
şi populaţiile din jurul lor se află în
ceea ce eu trebuie să numesc sfera
sovietică, şi toate se află, într-o
formă sau alta, nu numai sub
influenţă sovietică, ci sub un control
foarte strict de la Moscova", nu prea
conta, decât, cu siguranţă, sen-
timental. Uşile cruntelor puşcării
pentru inamicii socialismului de tip
sovietic erau deja tot mai larg
deschise, mai "primitoare". Cel cu
declaraţia era acelaşi om care,
alături de Roosevelt, cu un an
înainte, atestase puteri depline
"marelui om şi prieten" cum era
numit Stalin. Nu întâmplător, la
scurt timp după Ialta, Churchill
pierduse alegerile în Marea
Britanie. Nu doar din acest motiv,
dar şi din acest motiv.

Când nu au fost efecte practice
mulţumitoare pentru vestici, terenul
dezbaterilor, al analizelor, al exa-
minărilor s-a mutat în numeroase
cazuri sterile, în plan teoretic,
doctrinar. De ce a fost aşa şi nu
altfel? Ce factori au interacţionat în
timp şi atunci? Nu doar Plohii a
procedat şi procedează astfel, însă
acum ne referim la el. "Conferinţa
de la Ialta a fost o competiţie între
lideri individuali şi agendele lor
diferite, dar şi un conflict între două
viziuni privind relaţiile interna-
ţionale. Politica lui Roosevelt era o
întruchipare a internaţionalismului
liberal, accentuând instituţ i i le
internaţ ionale ş i diseminarea
valorilor democratice. La Ialta, el
s-a confruntat cu doi vechi
susţinători ai diplomaţiei de tip
real-politik (nu a fost chiar aşa, şi
SUA au utilizat, de multe ori, real-
politik-ul. Să ne gândim doar la
relaţiile cu Mexicul etc., n.n.). Stalin
vedea lumea în termeni de interese
de putere, la fel ca Churchill în ciuda
ataşamentului său... faţă de valorile
democratice". (Iară nu este aşa. Cu
ce "valori democratice" apăra oare
Churchill, până la situaţ i i de
împotriviri crunte ş i lupte
sângeroase, marele Imperiu
Colonial Britanic? n.n.)

*******
26. "Percepţia Conferinţei de la

Ialta ca un eşec diplomatic s-a
bazat în mare parte pe
dezamăgirile de la începutul
Războiului Rece", mai scrie Plohii.
Însă "uneori uităm că Ialta a fost o
Conferinţă de război ş i că
Occidentul era foarte îndatorat
Uniunii Sovietice pentru victoria
finală a coaliţiei. Cel mai devastator
război din istorie era departe de a
fi încheiat (atunci, n.n.), iar pentru
a obţine victoria liderii occidentali
aveau nevoie de Armata Roşie şi
de comandantul ei suprem". Din-
colo de vorbele cu "internaţio-

nalismul liberal", aici Plohii   pune,
chiar din perspectiva lui real-politik,
punctul pe i. Pentru că spune mai
departe: "La Ialta, Roosevelt şi
Churchill au fost într-o poziţie
inferioară de negociere, deoarece
forţele britanice şi cele americane
îşi reveneau de pe urma contra-
atacului german din Ardeni, în timp
ce Armata Roşie instituia avan-
posturi pe Oder, la numai 70 de km.
de capitala Germaniei. Deşi Aliaţii
Occidentali oferiseră asistenţă
tehnică şi sprijin aerian pentru
operaţ iunile militare sovietice
împotriva Germaniei începând cu
toamna anului 1941, ei nu
trimiseseră trupe în Europa de Vest
până la invazia Normandiei, în iunie
1944, iar numărul lor nu atinsese
niciodată jumătate din numărul de
soldaţi sovietici de pe frontul de est.
Războiul din Europa a fost condus
în mare parte de Armata Roşie,
rezultatul evident fiind faptul că
Stalin a cucerit cea mai mare parte
din Europa Centrală şi de Est". Sir
Anthony Eden exprimă cel mai bine
o astfel de situaţie: "Noi nu aveam
prea multe de oferit, dar aveam
nevoie de multe lucruri din partea
lor".

Debarcarea în Balcani ar fi fost o
soluţie de a contracara astfel. Nu
s-a folosit. O intensificare a
ofensivei în Vest ar fi fost o altă
soluţie. Nu s-a folosit. Stimularea
şi punerea în talerul balanţei a
armatelor din România, din
Polonia, din Cehoslovacia etc.,
care nu au luptat doar alături de
URSS, ci alături de Aliaţi, URSS,
desigur, dar ş i Statele Unite,
Imperiul Britanic, negociindu-se şi
în acest cadru, putea fi şi aceasta o
soluţie. Iar nu s-a folosit, americanii
şi britanicii fiind mai mult decât
fermi în opiniile lor: noi, vestul
european, şi iată, ulterior şi Austria,
parte a Germaniei naziste, iar voi,
sovieticii estul şi centrul. Pe urmă
războiul cu Japonia, ONU etc. A fost,
într-un fel, vina Estului, ocupat de
sovietici, că a fost dat efectiv
acestora. Dar a fost şi vina, eroarea
celor ce au negociat că "i-au trecut
la etc.". A fost ca o piesă de teatru
jucată cu talent dar cu un
deznodământ scris chiar înainte de
a scrie piesa. Şi mai arată  Plohii:
Cele "nu prea multe lucruri pe care
Occidentul i le putea oferi lui Stalin
erau recunoaşterea cuceririlor
teritoriale sovietice şi alocarea unui
procentaj semnificativ din prada de
război germană Uniunii Sovietice.
Având în vedere ce au avut de oferit
Aliaţii Occidentali şi ce au primit în
schimb, ei s-au descurcat neaş-
teptat de bine - în special ame-
ricanii. Roosevelt şi-a atins cele
două obiective principale: angaja-
mentul sovietic de a participa la
războiul împotriva Japoniei şi de a
se alătura organizaţiei mondiale de
pace".

Acestea erau chestiuni în privinţa
cărora Stalin dorea să coopereze

sau, aşa cum era cazul Naţiunilor
Unite, era dispus să ajungă la un
compromis cu Roosevelt. În
asemenea dispute, Churchill era
doar scutierul sau, cum se spunea
demult în cavalerie, "ţine calul".
Sigur, totuşi şi el a obţinut câte
ceva. Am amintit, a ridicat Franţa la
statutul de mare putere, obţinând
o zonă de ocupaţie pentru aliata
sa slăbită din punct de vedere
militar şi alocându-i un loc în
Comisia Aliată de Control pentru
Germania. Pe urmă, "amânarea
deciziei finale privind frontiera
germano-poloneză", frontieră care,
finalmente, a fost, totuşi, cea dorită
de sovietici. "Britanicii, mai relevă
Plohii, au reuşit să facă acest lucru
fără a-ş i sacrifica interesele
strategice din Grecia sau Italia şi
fără a-şi compromite controlul
asupra teritoriilor dependente.
Uniunea Sovietică, care a con-
tribuit cel mai mult la victoria împo-
triva Germaniei, avea propriile
motive pentru a fi satisfăcută de
rezultatele conferinţei. În sfârşit,
statutul său de mare putere fusese
recunoscut după ani de izolare
internaţ ională". Les  bonnes
comptes font les  bons  amis.
Sângele sovietic, american,
britanic, nu fusese vărsat degeaba.
Dimpotrivă. Cel românesc, însă, şi
al altor ţări, într-o măsură, însă, da.
Ca de fiecare dată în istoria
economică a lumii, politica a avut
rolul ei, nu teribil de pozitiv...

Diavolul se află
mereu în detalii...

*******
27. Detalii la aspectele exami-

nate. Ele întăresc esenţ ial
consideraţiile desprinse, le com-
pletează cu nuanţele de rigoare.
Polonia. "Sovieticii, scrie Plohii, au
dorit o zonă sigură de-a lungul
frontierei lor de vest - o centură de
state prietenoase care să înlo-
cuiască cordonul sanitar interbelic
care era menit a izola Uniunea
Sovietică. Stalin era hotărât să
controleze Polonia, ţara cu cea mai
lungă frontieră cu Uniunea
Sovietică şi elementul central al
politicii sale de securitate..." Câteva
decenii mai târziu, Molotov a
exprimat la fel de clar atitudinea sa
şi a lui Stalin faţă de Polonia. "Nu
puteam să pierdem Polonia. Dacă
se trecea de acea linie, urmam să
fim ş i noi înghiţ iţ i". "Singura
modalitate de a nu pierde Polonia
- menţionează  Plohii, referindu-se
la declaraţiile sovieticilor - având
în vedere că polonezii de rând îi
percepeau pe sovietici ca invada-
tori, era de a instala un guvern
marionetă legitimat de Armata
Roşie şi responsabil faţă de Stalin".
Şi din această perspectivă Ialta a
devenit simbolul eşecului politic de
îndată ce relaţiile politice s-au
destrămat şi a izbucnit Războiul
Rece. Chiar mai devreme.

Mai departe. Diavolul se afla

mereu în detalii. Cei doi lideri
occidentali vedeau lumea post-
belică prin lentile diferite. Agenda
lui Roosevelt era globală - crearea
unei organizaţii mondiale de pace,
victoria militară în Europa dar şi în
Pacific, dobândirea supremaţiei
americane în competiţia econo-
mică globală cu Imperiul Britanic.
Roosevelt opinia - arată Plohii - că
"Europa avea o importanţă
secundară - de îndată ce războiul
de pe plan european avea să se
încheie, Statele Unite urmau să îşi
întrerupă implicarea în afacerile
europene. Ţ inând seama de
această abordare, Stalin părea un
potenţial aliat, nu un competitor...
Churchill, de cealaltă parte, era
extrem de interesat de Europa...
Din punctul de vedere al lui
Churchill, Stalin era un competitor"
şi putea să devină un potenţial
inamic. În astfel de condiţii, "de
vreme ce Stalin avea toate atuurile,
liderii occidentali au ajuns în
postura de a se lupta pentru
favorurile sale". Ce s-ar fi întâmplat
însă dacă Roosevelt ar fi adoptat o
politică diferită, se întreabă
profesorul Plohii, dacă ar fi decis
să nu îl abandoneze pe Churchill
în poziţia faţă de Polonia - precum
şi în alte situaţii în care prim-
ministrul britanic a fost fără echivoc,
de exemplu România, caz în care
ar fi acţionat să-i schimbe părerea
- şi ar fi insistat pentru continuarea
discuţiilor? "Nu se poate da un
răspuns sigur la această întrebare,
conchide Plohii. Oricum, nu există
nici un indiciu care să ateste că
Stalin ar fi fost dispus să cedeze
dacă alianţa Roosevelt-Churchill ar
fi rezistat, iar conferinţa s-ar fi
prelungit.
Şi încă. "Liderii occidentali care

visau o guvernare mondială prin
consens, nu puteau accepta
principiul de la Augsburg cuius
regio, eius  religio (a cui este ţara,
a lui este religia)", vezi şi studiile
noastre privind protestantismul şi
confruntarea călugărului şi învă-
ţatului Martin Luther cu împăratul
Carol Quintul. Or, pentru Stalin,
dictator învederat, astfel de opoziţii,
de obiecţ i i occidentale, nu
prezentau interes. Pe sovieticul rus
gruzin, absolvent de Seminar şi
revoluţionar de profesie, "care

apare ca fiind cel mai bine informat
şi pregătit dintre cei trei lideri" -
arată Plohii - îl interesau cu
precădere avantajele şi strategiile
ruseşti, sovietice, doar propriul lui
cuvânt. "Maestrul în real-politik, care
îşi măsurase capacităţile diplo-
matice cu Hitler şi Ribbentrop,
(Stalin, n.n.) nu a înţeles niciodată
natura guvernării democratice şi
limitele pe care ea le impunea
liderilor politici". Totuşi, dacă nu ar
fi discutat cu Stalin, arată autorul
americano-ucrainian, "acest lucru
ar fi însemnat abandonarea (fără
o cât de cât opoziţie, n.n.) a aproape
a jumătate din Europa în mâinile
lui Stalin, lăsând Occidentul fără
pârghii de influenţă asupra situaţiei
ş i dezlănţuind Războiul Rece
înainte de a deveni inevitabil...
Închiderea tuturor canalelor de
comunicaţie în februarie 1945 şi
abandonarea tuturor pârghiilor de
influenţă ar fi fost o greşeală mai
mare decât oricare alta pentru care
arhitecţii occidentali de la Ialta au
fost vreodată criticaţi" - conclu-
zionează Plohii. Revenind la
ucrainianul american, era "preţul
păcii". Oare?

*******
28. Mai scrie profesorul de la

Harvard: "Prin transformarea
Declaraţiei asupra Europei Elibe-
rate dintr-un instrument de
prevenire a intervenţiilor marilor
puteri în afacerile interne ale
statelor europene mai mici, într-o
simplă declaraţie de intenţii, liderii
occidentali i-au permis lui Stalin să
ignore principiile Declaraţ iei.
Problema era că Stalin nu era
singurul lider care avea să ignore
Declaraţia. Prin politicile sale din
Italia şi Grecia, Churchill a ignorat
principiile Declaraţiei aşa cum a
ignorat şi Carta Atlanticului în Iran
ş i în posesiunile imperiale
britanice... dispreţul  faţă de
principiile acestora era evident
pentru întreaga lume". Problema
se simplifică astfel, dar, deopotrivă
se şi complică. Se simplifică printr-
un anume - chiar dacă de intensităţi
diferite - numitor comun. Toţi marii
fac cam la fel. Şi se complică din
perspectiva confruntărilor lor de
interese. Să mai spunem că unii
istorici "susţin în mod convingător
că intrarea sovieticilor în războiul
împotriva Japoniei a avut cel puţin
acelaşi efect cu bomba atomică în
privinţa deciziei japonezilor de a
capitula". Iată şi interese ale SUA
pe deplin satisfăcute. Cei mici,
partea covârşitoare din "preţul
păcii"? Nu contau...

O lume altfel

*******
29. ...Dacă vom urmări să

identificăm întâlnirile la nivel înalt
responsabile pentru divizarea
Europei din epoca Războiului
Rece, arată nu doar Plohii, atunci
Moscova şi Potsdam ocupă prim-

John K. Gabraith

New-York, sediul ONU
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planul, şi nu neapărat Ialta. "La
Moscova, Churchill şi Stalin, în
octombrie 1944, au decis să
împartă Balcanii, în timp ce la
Potsdam (conferinţa, în iulie-
august 1945 a celor trei de după
Ialta, unde Roosevelt, decedat a
fost înlocuit de preşedintele Harry
Truman, iar Churchill, cu alegerile
pierdute pe parcursul conferinţei,
a fost înlocuit de Clement Attlee,
Stalin rămânând constant pe
poziţii, n.n.), la cererea lui James
Byrnes, noul preşedinte american
(Truman, n.n.) a acceptat acordul
care împărţea Germania în zone
separate de ocupaţie şi a oferit
recunoaşterea occidentală guver-
nelor marionetă ale lui Stalin din
Europa de Est. La Ialta, Roosevelt
şi Churchill au aprobat înfiinţarea
unei sfere de influenţă sovietică în
nord-estul Chinei, dar abia la
Potsdam America şi Marea Britanie
au acceptat în mod tacit controlul
exercitat de Stalin în Europa de
Est". Ialta doar "un accident"? Nu,
un element de continuitate. "Ca
orice război, mai scrie Plohii, nici o
pace nu se joacă într-un singur act.
Ea are începutul şi sfârşitul său,
suişurile şi coborâşurile, eroii şi
antagoniştii ei. De asemenea, un
preţ... Lumea este prea complexă
şi periculoasă pentru a susţine că
democraţiile ar trebui să se alieze
doar cu alte democraţii sau că
valorile comune ar trebui să
servească drept unică bază a
viitoarelor alianţe. Dar Ialta arată
că unitatea statelor democratice
este esenţială pentru atingerea
obiectivelor lor comune". Or, nu a
fost pe potrivă. Ce oferă astfel
Plohii? O cheie importantă care
deschide, în bună măsură, chiar
dacă aliată cu o doză deloc
neglijabilă de cinism, înţelegerea
de către toţi a ceea ce s-a întâmplat
în trecut. A ceea ce s-a petrecut la
Ialta şi pe urmă la Potsdam. A ceea
ce se petrece acum. A ceea ce -
posibil - se va petrece mâine. Ca
ţară, ca ţară deloc mare, trebuie,
deci, să fim atenţi ce promitem, în
ce ne angajăm, care ne sunt
beneficiile etc. Să nu înşelăm pe
alţii, dar nici alţii să nu ne înşele pe
noi. Nu neapărat dacă cineva este
din Vest, dacă nu este român, e
corect, deoarece lumea este cum
este. Şi dintr-o astfel de perspectivă
apreciem volumul lui Serhii M.
Plohii, "Ialta, preţul păcii", ca o
realizare cu totul  remarcabilă. Nu
parti-pris-uri, ci veridicitate ş i
realism. De aici putem înţelege -
dacă putem înţelege - şi merge
înainte. Tocmai în acest sens
propun un curs pentru studenţii
economişti fie din anul III, fie
masterat, pe tema "Conferinţele de
pace (ş i nu doar) în decursul
timpului. Caz particular: ce ne-au
luat, ce ne-au adus. Semnificaţiile
lor". Nu ar fi util?

Lumea se pregătea, totuşi, de
altceva. După Primul Război
Mondial, cumplit şi neimaginat
până atunci carnagiu. După Pacea
de la Versailles, printre altele
încercare de a suprapune graniţe
etnice cu graniţe politice, principiu
de necombătut dar dificil, şi nu doar
istoric, de aplicat în practică. După
tot Pacea de la Versailles care
pace aproape că ruinase Ger-
mania cu chestiunea "reparaţiilor".
După "democratica" Ligă a
Naţiunilor destul de vulnerabilă în
funcţionalitatea sa. După "specta-
colul" fascist mai ales al Italiei şi

Belgrad

Războiul din Pacific

Germaniei - aici devenit pe repede
înainte nazist, degradant. Şi după
ambiţiile nemăsurate ale lui Hitler
care a ştiut să "fascineze" pe mulţi
dezamăgiţi. După "conciliatori".
După un Al Doilea Război Mondial
mult mai devastator decât Primul
(erau şi armele mai moderne, mai
productive, mai distrugătoare), mai
sângeros, mai diabolic -
demonstrându-se neîndoielnic
"Fascinaţia istoriei ignorate", titlul
unui amplu studiu al meu publicat
la Academia Română, "Penser
L'Europe", 2017. După, de fapt, nu
două războaie mondiale, ci un
"Război de 30 de ani (1914-1945)",
teză susţ inută de mai mulţ i
cercetători încă de mulţi ani, printre
care subsemnatul. După un
asemenea şir lung de evoluţii deloc
bune, demonstrând caducitatea
unor instituţii, a unor structuri, a
unor strategii şi politici naţionale şi
internaţionale. După toate acestea,
deci, era nevoie obiectiv în lume
de un alt parcurs.

De un parcurs care cu greu putea
prevesti viitorul, dar care cunoştea
istoria, se putea baza în desfă-
şurarea sa şi pe acest fapt. Pornind
de la realităţile modificate faţă de
trecut. Era, de altfel, pentru prima
oară când viitorul Europei şi chiar
al lumii, nu  mai ţinea exclusiv - sau
în primul rând - de europenii din
Vestul bătrânului continent.  Aceştia
îşi pansau grelele răni şi urmă-
reau, la început într-o măsură, să
fie alţii. Imperiului colonial britanic,
celui francez, celui belgian, celui
olandez, celui portughez, celui
spaniol ş.a., le trecuseră
actualitatea. O "actualitate" pe care
oameni politici cu veleităţi militare
dar opaci în viziune, tributari unui
trecut ce nu se mai putea întoarce,
urmăreau ineficient s-o prelun-
gească cu sacrificiile de sânge ale
unor ostaşi săraci şi deseori abulici,
cu înăbuşirea unor puncte de
vedere diferite, cu mari cheltuieli
ce nu mai puteau fi susţinute. Se
vădeau, în schimb, în 1945 şi anii
de apoi, doar două mari puteri
mondiale hotărâte să-şi impună,
care îşi impuneau rezoluţiile şi
interesele cu orice chip: Statele
Unite şi URSS. Noul prim-ministru,
din iulie 1945, al Marii Britanii, pe
cale de destrămare colonială,
Clement Attlee, laburist, "avocat al
săracilor şi al claselor muncitoare",
cel care îl învinsese în alegerile, pe
care Stalin nu le înţelegea deloc,
pe prestigiosul, tradiţ ionalul,
experimentatul dar şi atât de şiretul
şi de versatilul W. Churchill, lansa
o lozincă cunoscută sovieticilor şi
deloc respinsă de ei: "Cozonac
pentru nimeni până nu are toată
lumea pâine". Era cu totul altceva
decât formula penibilă, dispre-
ţuitoare a Reginei Marie Antoinette
clamată săracilor înfometaţi şi
revoltaţi: "Dacă nu aveţi pâine,
mâncaţi cozonac". Lumea dezvol-
tării claselor de mijloc era deschisă.
Mai înainte, de adepţii "economiei
sociale şi solidare", printre care
germanul F.W. Raiffeisen, francezii
Leon Bourgeois, Charles Gide,
Leon Blum. Pe urmă, preşedintele
american Fr. D. Roosevelt, cu New-
Deal-ul său. De marele economist
britanic J.M. Keynes, cu optimizarea
ocupării forţei de muncă ca
finalitate a modelului său de
creştere economică. De mari
economişti americani de felul lui
John Kenneth Galbraith, fondator -
şi nu doar el - al "welfare state"
("statul bunăstării sociale"). De

economişti nord-europeni de felul
norvegianului Johan Galtung. Mai
nou, după 1980-1990, specialişti
francezi de felul lui Lionel Jospin
sau Th. Piketty. De adepţ i i
"societăţii post-industriale". De
economişti români precum Nicolae
N. Constantinescu, Vl. Trebici, T.
Postolache, Ionel Blaga, Ivanciu
Nicolae-Văleanu, Ioniţă Olteanu.
De francezi precum profesorul de
istorie economică Jacques
Marseille şi mulţi, mulţi alţii. Dar să
revin.

*******

Timp cu lumini
dar şi speranţe lovite

Dacă adăugăm spusele
"dictatorului roşu" pentru a justifica,
de drept, cuvântul decisiv al
"marilor" - el şi Truman, atunci -
"cele două războaie mondiale au
pornit de la state mici" (fapt evident
în aparenţă, dar nicidecum în
esenţă) - aveam în 1945, la finele
"luptelor de 30 de ani", un cu totul
alt tablou al lumii decât cel din
1914. Am amintit de marile imperii
coloniale pe cale de a se destrăma
şi prăbuşi în 1945. Imperiile de tip
feudal, europene, cel ţarist, cel
austro-ungar, cel german, Imperiul
Otoman mai demult, cu populaţii
umilite şi exploatate, nemulţumite
masiv, dispăruseră, şi ele, în istoria
imediată. Prevala acum net
economicul, unitatea statală dar şi
forţa. Era, totuşi, şi timpul ca
Europa, atât de marcată de

conflicte de tot felul, să-şi revină,
cel puţin la nivelul marilor ei epoci
care au trasat destinul lumii:
renaşterea, iluminismul, revoluţiile
industriale, modernismul, chiar o
anume toleranţă. Ţări mai mici
precum Italia, Belgia, Olanda, Lu-
xemburg, o Germanie reconciliată
cu Franţa, cu Marea Britanie, cu
lumea întreagă etc., se impunea

şi ele să aibă un cuvânt. Şi s-au
constituit prin Tratatul de la Roma,
din 1957, germenii Uniunii
Europene de astăzi, la care au
aderat ulterior atâtea state.
Comunitate sprijinită efectiv de
Statele Unite - o altă Europă prin
emigranţii săi -, dar care comunitate
reprezenta ş i reprezintă un
competitor  pentru americani.

De aici, consecinþe... În timp, s-a destrãmat
URSS-ul, dar a rãmas tot ca mare putere

Rusia lui Putin deocamdatã, un fel de
capitalism de stat pe sistemul "tradiþional"
 rusesc, dictatorial. Au renãscut, totodatã, în
 timp, potrivit imensului lor rol de progres în

 antichitate, dar ºi progreselor ulterioare
notabile, Japonia, China, India, þãrile arabe,

 pe urmã pregnant Israelul º.a. Spre ce ne
 îndreptãm? Complicaþi ºi de pandemiile

prezente ºi - probabil - viitoare ºi care conferã
 atestat sau nu situaþiei economice, dar ºi de
 educaþie civicã ºi disciplinã, a fiecãrei þãri?

 Spre o lume integratã, zic eu,
 aproape cu siguranþã. Cu afirmare de

 performante industriale ºi economice pentru
 fiecare þarã. ªi în care cei puternici

sã fie solidari numaidecât ºi neapãrat cu
cei slabi. ªi în care sãrãcia sã devinã, cât de
cât, mai relativã. Vom vedea. Existã oare ºi

 altã cale? Tot vom vedea. Sã sperãm spre
bine. Dacã spun "mai bine" ar fi prea pretenþios...
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finanţare decât cele bugetare, deşi,
după cum vom vedea, acestea sunt
mai puţin stabile în timp, ceea ce
denotă o abordare mai curând reac-
tivă a managementului universitar
la constrângerile de finanţare cu
care universităţile se confruntă. Am
preferat să nu încarc lucrarea (şi să
le prezint la cerere, celor interesaţi)
cu multiplele documente extrase în
care sunt prezentate informaţiile
financiare pe baza cărora a fost
realizată analiza din acest articol -
unde se poate observa că pentru
anumite universităţi informaţiile sunt
disponibile pentru un singur an din
perioada considerată (Universitatea
de Medicină şi Farmacie Cluj-Na-
poca), pentru altele nu sunt dispo-
nibile informaţii financiare brute, ci
numai prelucrări ale lor (Universi-
tatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi).
Cu toate acestea, pentru marea
majoritate a universităţilor informa-
ţiile financiare disponibile public se
referă la minim trei ani din perioada
considerată, deşi, după cum spu-
neam anterior, există diferenţe în
ceea ce priveşte structura acestor
informaţii.

Cea mai mare universitate din
România, cel puţin din perspectiva
veniturilor încasate anual, este
Universitatea Politehnica din Bu-
cureşti (UPB) - veniturile anuale în
perioada 2011-2014 au crescut de
la 369.546.251 lei la 500.638.191
lei, ceea ce înseamnă o creştere
totală cu 35,4% şi o medie anuală
a creşterii de 11,8%. Majoritatea
covârşitoare a acestor venituri
(peste 99% anual) provine din ve-
nituri operaţionale, iar dintre aces-
tea, veniturile din activităţi econo-
mice au ponderi impresionante -
de la 61,24% în 2013 la nu mai
puţin de 70,27% în 2012. O parte
importantă a acestor venituri este
reprezentată cu siguranţă de taxele
studenţilor, dar informaţiile făcute
publice de universitate nu permit
identificarea lor. În acelaşi timp,
veniturile din finanţări de natură
bugetară au ponderi la jumătate
din valoarea veniturilor din activităţi
economice, ponderea cea mai
mare fiind înregistrată în anul 2013,
de 37,07%. Ca valoare absolută,
veniturile din activităţi economice
au crescut an de an, de la
529.667.431 lei în 2012 la
309.799.979 lei în 2014 (creştere
cu 19,3%), însă cu un ritm mai mic
decât cel al finanţărilor bugetare
(pentru aceste fonduri, creşterea
din 2012 în 2014 a fost de 41,5%).

Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca (UBB) face disponibile
public informaţii mai detaliate decât
Universitatea Politehnica din
Bucureşti, prin Conturile de execuţie
ale bugetelor. Veniturile totale ale
universităţii s-au mărit în perioada
2011-2014 de la 367.309.104 lei în
2011 la 406.582.075 lei în 2014
(creştere cu 10,7%), singurele surse
de venituri care au înregistrat
creşteri permanente fiind veniturile
din finanţarea de bază (de la
115.095.386 lei la 143.651.978 lei
în 2014, o creştere cu 24,8%). În
acelaşi timp, sursele de finanţare
proprii din taxe şi alte venituri au
fluctuaţii de la un an la altul -
valoarea minimă a fost înregistrată
în 2012 (80.000.000 lei) şi cea
maximă în 2011 (97.000.000 lei), la
fel şi cele din cercetare - valoarea
minimă este observabilă în anul
2011 (48.000.000 lei) şi cea maximă
în 2012 (85.000.000 lei). Spre
deosebire de UPB, însă, UBB a
reuşit să îşi menţină în perioada
2011-2014 ponderi aproape con-
stante ale finanţării de bază de la
buget (între 29,51% în 2012 şi
35,33% în 2014), dar şi ale
veniturilor din taxe (între 19,01% în
2012 şi 22,79% în 2014), ceea ce
indică un management adminis-
trativ şi academic mai performant
decât al UPB. Sunt de remarcat şi
valorile veniturilor din fonduri
structurale, care au reprezentat "un
balon de oxigen" pentru multe
universităţi româneşti în perioada
considerată, acestea suplinind în
bună măsură reducerea veniturilor
din cercetare pentru UBB.

A treia universitate la care mă voi

referi este Universitatea din
Bucureşti, care în perioada 2011-
2014 a avut venituri totale medii
anuale de  315.122.600,50 lei
(minimul a fost înregistrat în anul
2012 - 279.295.482 lei, iar maximul
în anul 2014 - 337.286.371 lei).
Aceste venituri au avut surse dife-
rite de formare, cele mai impor-
tante fiind sumele primite de la
Ministerul Educaţiei ca finanţare de
bază (cu ponderi între 26,94% în
2011 şi 34,14% în 2014), urmate
de veniturile din proiecte cu finan-
ţare din fonduri externe nerambur-
sabile şi alte proiecte externe (cu
ponderi variind între 17,76% în
2011 şi 20,55% în 2012) şi de
veniturile din activitatea de cerce-
tare ştiinţifică, proiectare, consul-
tanţă şi expertiză (ponderea în
totalul veniturilor variază de la
12,37% în 2011 şi 14,01% în 2014).
Observăm faptul că veniturile din
taxe şi alte activităţi desfăşurate de
universitate, deşi apreciabile ca
valoare absolută, au o pondere de
numai 13,23% în anul 2014, în
scădere de la 18,62% în 2012 şi
17,81% în 2013. Universitatea
Bucureşti este un exemplu inte-
resant de instituţie de învăţământ
superior care reuşeşte să genereze
venituri importante din alte surse,
cum ar fi contractele de cercetare
şi consultanţă, dar şi din fonduri
europene nerambursabile.

Informaţiile financiare făcute pu-
blice de Universitatea Al.I. Cuza din
Iaşi (UAIC), din nefericire, permit
numai discutarea ponderii diferi-
telor surse de venituri în total, pen-
tru perioada 2012-2014. Astfel,
remarcăm creşterea ponderii su-
melor primite de la Ministerul
Educaţiei ca finanţare de bază, de
la 35,3% în 2012 la 45,88% în
2014, simultan cu reducerea
ponderii finanţării complementare,
de la 11,19% în 2012 şi 24,28% în
2013 la numai 8,93% în 2014. Alte
venituri cu ponderi în scădere în
perioada 2012-2014 au fost
veniturile proprii din taxe şi activităţi
(de la 17,25% în 2012 la 9,16% în
2014) şi veniturile din activitatea de
cercetare (de la 10,66% în 2012 la
7,46% în 2014). În acelaşi timp,
veniturile din sponsorizări şi donaţii
şi-au mărit importanţa în totalul
veniturilor, ponderea lor crescând
de la 7,02% în 2012 la 10,03% în
2014, însă cu fluctuaţii semnificative
de la un an la altul. Pe ansamblu,
putem aprecia că UAIC este încă o
universitate dependentă de finan-
ţarea de la buget, care nu a reuşit
să impulsioneze suficient de multe
alte surse de venit, cum ar fi cele
din cercetare, ca şi din taxe şi alte
activităţi, ceea ce poate ridica pro-
bleme pentru managementul ad-
ministrativ al universităţii în anii ce vin.

Pentru Academia de Studii Eco-
nomice din Bucureşti (ASE), pe-
rioada 2011-2014 a însemnat
creşterea veniturilor totale cu 22%,
de la 187.356.483 lei în 2011 la
228.114.831 lei în 2014. Din infor-
maţiile făcute publice de universi-
tate remarcăm uşoara creştere a
sumelor primite din finanţarea de
bază de la 44.071.710 lei în 2011
la 49.720.487 lei, dar şi creşterea
mult mai mare a celor din taxe de
studii, alte venituri şi sponsorizări,
de la 43.451.585 lei în 2011 la
54.769.348 lei în 2013. Ca pondere
în veniturile totale, sumele primite
de la Ministerul Educaţiei cresc de
la 23,52% în 2011 la 27,26% în
2013, în schimb sumele din taxe,
alte venituri şi donaţii-sponsorizări
au ponderi puternic în creştere, de
la 23,19% în 2011 la 30,02% în
2013. Pentru anul 2014 nu putem
să ne pronunţăm în privinţa valorii
şi a ponderii acestor două surse
de venit în total, deoarece univer-
sitatea raportează valoarea lor
însumată. O altă sursă importantă
de venituri ale ASE a fost repre-
zentată în perioada 2011-2014 de
alocaţiile de la bugetul de stat cu
destinaţie specială, însă cu variaţii
mari de la un an la altul atât ca
valoare absolută, cât şi ca pondere
în totalul veniturilor. De asemenea,
proiectele cu fonduri europene şi
alte proiecte externe au generat
venituri importante pentru ASE,
deşi şi ele fluctuante ca valoare şi
pondere în total, ceea ce le trans-

formă în surse de venit impredicti-
bile şi, deocamdată, nesustenabile.

Situaţia Universităţii Tehnice Gh.
Asachi din Iaşi este diferită de cea a
ASE, principalele diferenţe fiind cele
referitoare la importanţa mult mai
mare în totalul veniturilor a celor
provenind de la bugetul de stat prin
finanţarea de bază - pondere de
41,74% în anul 2014 , comparativ
cu ponderea foarte redusă prin
raportare la celelalte universităţi
analizate până acum a veniturilor
proprii din taxe şi alte activităţi, de
numai 7,27% în 2014, după ce
reprezentase 13,36% în 2013.
Fondurile europene au fost o sursă
considerabilă de venituri pentru
această universitate în 2013 şi 2014,
cu valori de 59 milioane şi, respectiv
60 milioane lei, şi cu ponderi de
26,27% în 2013 şi 26% în 2014. De
asemenea, alocaţiile de la bugetul
de stat cu destinaţie specială au avut
valori relativ apropiate în intervalul
2012-2014, ponderile în totalul
veniturilor variind între 10,22% în
2013 şi 14,11% în 2012.

Universitatea Politehnica din
Timişoara prezintă şi ea o situaţia
apropiată de cea a Universităţii
Tehnice Gh. Asachi din Iaşi, în
condiţiile în care veniturile din
finanţarea de bază au avut ponderi
mari şi în creştere în perioada 2011-
2014 în totalul surselor de venit
(38,96% în 2011 şi 47,41% în
2014), lor adăugîndu-li-se şi fondu-
rile având ca sursă alocaţiile de la
bugetul de stat cu destinaţii spe-
ciale, cu ponderi chiar de 23,93%
în 2011, dar în scădere la 15,52%
în 2014. Desigur, universitatea s-a
bucurat de pe urma unor finanţări
bugetare mai mari ca valoare în
perioada considerată, dar, în
acelaşi timp, veniturile din taxe şi
alte activităţi de învăţământ au
scăzut (de la 8,580.140 lei în 2011
la 7.558.611 lei în 2014), alături de
veniturile având ca sursă fondurile
europene post-aderare (de la
31.152.207 lei în 2013 la
18.318.453 lei în 2014). În schimb,
veniturile din activitatea de
cercetare sunt relativ stabile de la
un an la altul, la fel şi cele din
activitatea de cămine şi cantine.

Trecând acum în zona universi-
tăţilor medicale, Universitatea de
Medicină şi Farmacie Carol Davila
din Bucureşti (UMF-CD) reuşeşte,
spre deosebire de cele două
universităţi tehnice ale căror surse
de venit au fost discutate anterior,
să echilibreze mult mai bine
veniturile provenite din finanţarea
de bază cu cele din venituri proprii,
rezultate din taxe şi alte activităţi.
Astfel, UMF-CD are ponderi stabile
ale sumelor primite ca finanţare de
bază în total (ele variază între
31,52% în 2012 şi 34,15% în 2014),
dar ponderi aflate în creştere
consistentă pentru veniturile proprii
din taxe şi alte activităţi (de la
20,73% în 2012 la 28,67% în 2014).
În acelaşi timp, valoarea sumelor
provenind din taxe şi alte activităţi
s-a aflat şi ea pe un trend crescător,
de la 48.549.000 lei în 2012 la
62.913.598 lei în 2014 (creştere cu
35,7%). În acelaşi timp, observăm
şi în cazul acestei universităţi
atragerea de fonduri europene
considerabile, deşi în scădere din
2012 în 2014. Veniturile din activi-
tatea de cercetare ştiinţifică au
ponderi mici în total, deşi în 2012
importanţa lor în totalul veniturilor
a fost de 10,68%, însă valorile
acestor venituri au scăzut
considerabil, pentru a fi de numai
11.325.631 lei în anul 2014.

O altă universitate din sectorul
medical este Universitatea de
Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca,
însă o comparaţ ie cu cea din
Bucureşti poate fi realizată numai
pentru anul 2014, singurul an
pentru care informaţiile financiare
ale instituţiei fiind public dispo-
nibile. Totuşi, observăm că pon-
derea sumelor primite de la
bugetul de stat ca finanţare de bază,
de 31,02%, este apropiată de cea
a UMF-CD, însă veniturile proprii
din taxe şi alte activităţi, care ajung
la suma de 67.744.435 lei în 2014
au o pondere mai mare în total, de
49,32%. Prin comparaţie cu aceste
două surse de venit, restul au

ponderi reduse în totalul veniturilor,
cele mai importante fiind veniturile
din proiecte europene (6,67%),
alocaţiile de la buget cu destinaţie
specială (5,84%), veniturile din
cercetare şi consultanţă (3,63%) şi
venituri ale cantinelor şi căminelor
(2,55%).

Universitatea concurentă pentru
ultimele două instituţii prezentate
este Universitatea de Medicină şi
Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi,
ale cărei situaţii financiare arată o
situaţie nemaiîntâlnită pentru alte
universităţi, şi anume reportarea
unor sume impresionante de la un
an la altul - ele ajung la
132.371.300 lei în 2013 ş i la
130.718.910 lei în 2014. În aceste
condiţii, ponderile oricăror altor
venituri în total venituri sunt distor-
sionate ca valoare de prezenţa
acestui sold şi nu pot fi comparate
cu cele ale altor universităţi. De
asemenea, universitatea nu
raportează veniturile proprii din taxe
şi alte activităţi, fiind greu de crezut
că ele nu există. Ca observaţie ge-
nerală, universitatea a beneficiat în
perioada 2011-2014 de pe urma
creşterii veniturilor din finanţarea
de bază, de la 36.695.726 lei în
2011 la 48.966.385 lei în 2014
(creştere cu 33,4%), dar şi a venitu-
rilor din finanţarea complementară
(de la 7.879.094 lei în 2011 la
9.544.077 lei în 2014, dar cu
anumite fluctuaţii de la un an la al-
tul). În schimb, veniturile din cerce-
tarea ştiinţifică se află pe un trend
descendent din 2012, iar cele din
fonduri europene au valori
oscilante de la un an la altul.

Revenind la Cluj-Napoca, Uni-
versitatea Tehnică se apropie de
profilul Universităţii Politehnice din
Timişoara în privinţa raporturilor
dintre diferitele surse de venit.
Astfel, ponderea sumelor primite
ca finanţare de bază se situează la
valori de peste 40% în perioada
2012-2014, chiar ajungând la
46,95% în 2014, şi în condiţiile
creşterii acestor sume de la
92.279.261 lei în 2012 la
116.299.197 lei în 2014. De partea
cealaltă, veniturile proprii din taxe
şi alte activităţi au crescut şi ele, de
la 39.639.509 lei în 2012 la
48.281.006 lei, ponderile în totalul
veniturilor fiind de 17,9% în 2012,
20,09% în 2013 şi 19,49% în 2014.
Acest lucru demonstrează că uni-
versitatea a depus eforturi pentru a
creşte valoarea acestor venituri, ca
posibilă sursă de înlocuire a unor
fonduri mai reduse, eventual, de la
bugetul de stat. şi în cazul acestei
universităţi, fondurile provenind din
proiecte europene au avut valori şi
ponderi importante în totalul
finanţării, ajungând la 23 milioane
lei şi 10,33% în anul 2013, iar lor li
se adaugă veniturile din activitatea
de cercetare şi consultanţă, de
asemenea cu ponderi de până la
12% în totalul veniturilor.

Ultima universitate la care mă
refer este Universitatea de ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca, cu un profil diferit de
al celorlalte, ea fiind singura
universitate din acest domeniu de
studiu clasificată în categoria a I-a
de universităţ i. În cazul său,
fondurile din finanţarea de bază a
avut creşteri în perioada 2011-
2014, de la 23.928.056 lei la
30.383.017 lei, creşteri înregistrând

şi veniturile proprii, de la 8.123.335
lei în 2011 la 11.748.411 lei în
2014. În paralel, veniturile din cer-
cetarea ştiinţifică au scăzut dra-
matic, de la 15.684.740 lei în 2011
la numai 4.260.670 lei în 2014,
ceea ce face din această sursă de
venit una nesustenabilă pentru
universitate. În ceea ce priveşte
veniturile din fonduri europene,
fluctuaţiile lor de la un an la altul
sunt impresionante, valoarea
maximă fiind atinsă în anul 2013,
de 24.450.917 lei, iar cea minimă
de 6.375.389 lei în anul 2014.

Aceste evoluţii ale surselor de
venit pentru principalele universităţi
din România ne conduc către
următoarele concluzii generale: (i)
există diferenţe importante de la o
universitate la alta în privinţa struc-
turii surselor de venit de care dis-
pun, fenomen ce poate fi explicat
fie prin natura domeniului de studii,
fie prin abilităţile managementului
academic şi administrativ de a
atrage surse alternative de venit; (2)
pentru majoritatea universităţilor
analizate, importanţa sumelor
provenite de la bugetul de stat este
în scădere, acestea fiind înlocuite
de venituri proprii din taxe de studiu
şi alte activităţi; (3) sumele colec-
tate din activitatea de cercetare se
situează la valori mici comparativ
cu cele provenite de la bugetul de
stat şi din venituri proprii, iar pentru
unele universităţi ele au valori
fluctuante de la un la altul, ceea ce
indică nesustenabilitatea lor drept
componentă de bază a veniturilor
universităţilor; (4) sumele provenite
din fonduri europene au reprezen-
tat o sursă importantă de venituri
pentru toate universităţile analizate,
ceea ce ridică semne de întrebare
cu privire la capacitatea manage-
mentului universitar de a le înlocui
atunci când ele vor fi mai puţin dis-
ponibile; (5) veniturile din activităţi
productive, inclusiv activitatea de
cămine şi cantine, se situează la
valori mici, dar destul de constante,
acest gen de activităţi putând
reprezenta o sursă interesantă de
venit în viitor, deocamdată însă
insuficient exploatată de uni-
versităţile româneşti.
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Tabelul 3. Universităţile publice
din România incluse în analiză

Metodologia de cercetare utili-
zată în studiu cuprinde instru-
mente, indicatori statistici şi grafice
care evidenţiază atât situaţia univer-
sităţilor româneşti din perspectiva
finanţării bugetare la nivelul fiecărui
an pentru care datele sunt dispo-
nibile - 2012, 2013 şi 2014 -, cât şi
situaţia dinamicii finanţării pe par-
cursul celor trei ani. Situaţia compa-
rativă a finanţării universităţilor a
fost analizată la nivelul întregului
grup de 48 de universităţi, cât şi la
nivelul fiecăreia dintre cele trei
categorii de universităţi, cu scopul
de a observa măsura în care există
diferenţe între universităţile româ-
neşti atunci când gradul lor de
performanţă este diferit - consi-
derăm categoria din care univer-
sitatea face parte ca reflectând
gradul de performanţă relativă al
universităţii, universităţile din cate-
goria a I-a fiind cele cu performanţa
cea mai ridicată, în timp ce cele
din categoria a III-a au gradul cel
mai redus de perfomanţă.

A doua etapă a analizei a avut în
vedere utilizarea analizei cluster şi
a analizei componentelor princi-
pale ca tehnici ce aparţin grupului
de metode de analiză multivariată
de date, alături de analiza discri-
minant. Metodele şi tehnicile de
analiză a datelor sunt cele mai
adecvate instrumente utilizabile
pentru identificarea unor structuri
cauzale, pentru decelarea unor
tendinţe şi configuraţii specifice pe
mulţ imea datelor analizate ş i
obţ inerea unor reprezentări
simplificate ale informaţiilor de
mare complexitate.

Preocupările legate de metodele
ş i tehnicile de analiză cluster
datează de peste o jumătate de
secol, primele studii fiind repre-
zentate de lucrările elaborate de
Sokal şi Sneath (1963) şi de Lance
şi Williams (1967). Ulterior, preocu-
pările ştiinţifice din domeniul ana-
lizei cluster s-au înmulţit aproape
exponenţial şi s-au diversificat
extrem de mult - vezi, în acest sens,
Abony şi Feil (2007), Everitt et al.
(2011).

Analiza cluster are ca scop
căutarea şi identificarea de clase,
grupe sau clustere în cadrul unor
mulţimi de obiecte sau forme, astfel
încât elementele care aparţin
aceleiaşi clase să fie cât mai
asemănătoare, iar elementele care

aparţin unor clase diferite sa fie cât
mai deosebite între ele. Altfel spus,
analiza cluster este o modalitate de
examinare a similarităţilor şi
disimilarităţilor dintre obiectele
aparţinând unei anumite mulţimi, cu
scopul grupării acestor obiecte sub
forma unor clase distincte între ele
şi omogene în interior. Aceasta
înseamnă că în toate situaţiile,
criteriul general de clasificare este,
de fapt, un criteriu combinat, care
poate fi formulat astfel: clasificarea
obiectelor în clase se face în aşa fel
încât să se asigure o variabilitate
minimă în interiorul claselor şi o
variabilitate maximă între clase.

În mod sintetic, efectuarea unei
analize cluster, având ca scop
clasificarea unei mulţimi de obiecte,
cuprinde urmatoarele etape: (i)
alegerea caracteristicilor în funcţie
de care se va face clasificarea; (ii)
alegerea tipului de măsură pentru
evaluarea proximităţii dintre obiecte;
(iii) stabilirea regulilor de formare a
claselor sau clusterelor; (iv) con-
struirea claselor, adică încadrarea
obiectelor în clase; (v) verificarea
consistenţei şi semnificaţiei clasifi-
cării; (vi) alegerea unui număr op-
timal de clustere, în funcţie de natura
problemei de clasificare şi de sco-
purile care se urmăresc; (vii) inter-
pretarea semnificaţiei clusterelor.

Aplicarea analizei cluster ridică, în
general, două probleme: prima este
aceea a modalităţii de măsurare a
distanţei dintre entităţile consi-
derate, iar cea de-a doua se referă
la procedeul de constituire a
clusterelor. În privinţa modalităţii de
măsurare a distanţei dintre două
entităţi sau grupuri de entităţi (vom
nota entităţile prin punctele i şi j,
având coordonatele (X1i, X2i) şi,
respectiv, (X1j, X2j), în funcţie de
caracteristicile X1 şi X2considerate),
analizele de tip cluster folosesc, în
general, unul dintre următoarele
instrumente: (1) distanţa euclidiană
- se calculează ca rădăcină pătrată
a sumei pătratelor diferenţelor
coordonatelor celor două obiecte
sau variabile pentru care se
evaluează distanţa şi măsoară
depărtarea dintre două obiecte sau
dintre două variabile "în linie
dreaptă", după formula ; (2) distanţa
euclidiană pătrată - este definită ca
pătratul distanţei euclidiane, după
formula ; (3) distanţa Manhattan -
denumită şi distanţa rectangulară
sau distanţa "City-Block" se cal-
culează ca suma valorilor absolute
ale diferenţelor coordonatelor celor
două clase sau celor două variabile
analizate şi este definită astfel:; (4)

Tabelul 2. Indicatorii de dinamică utilizaţi
în analiza statistică şi analiza multivariată de date

Tabelul 3. Universităţile publice din România incluse în analiză

distanţa Cebîşev - cunoscută şi sub
numele de "maxim al dimensiunilor"
- este o distanţă de tip valoare
absolută, fiind determinată ca
valoarea maximă a valorilor absolute
ale diferenţelor dintre coordonatele
claselor sau variabilelor; (5) distanţa
Mahalanobis - este o formă
generalizată a conceptului de
distanţă şi singurul tip de distanţă
care ia în considerare, într-o manieră
completă, gradul de dispersie al
mulţimii de clase sau variabile
analizate, precum şi corelaţia
respectivelor entităţi. În cazul tuturor
măsurilor distanţei, o observaţie i
este considerată a fi mai aproape
(mai similară) de observaţia j decât
de observaţia k dacă D(i,j) < D(i,k).
Toate măsurile distanţei depind de
unităţile de măsură ale
caracteristicilor X1 şi X2 şi sunt
influenţate de caracteristicile sau
variabilele care iau valori numerice
mari. Din acest motiv, variabilele sunt
standardizate înainte de aplicarea
analizei cluster, aceasta însemnând
transformarea datelor prin extra-
gerea din fiecare valoare a mediei şi
împărţirea rezultatului la abaterea
standard.

În ceea ce priveşte metodele de
formare a clusterelor, acestea pot fi
împărţite în două mari categorii, în
funcţie de ipotezele pe care se
bazează şi de natura rezultatelor
obţinute. Putem identifica, astfel,
metode de clusterizare ierarhică şi
metode iterative. În prima categorie
se includ metodele de clusterizare
prin agregare şi metodele de clus-
terizare prin divizare, pentru fiecare
dintre ele fiind utilizate proceduri de
formare a clusterelor, dintre care
cele mai cunoscute sunt metoda
agregării simple (engl. single linkage
method), metoda agregării com-
plete (engl. complete linkage me-
thod), metoda agregării medii, meto-
da centroidului sau metoda Ward.

Metodele iterative de clusterizare
includ şi ele o serie de algoritmi,
dintre care cei mai cunoscuţi şi
folosiţi sunt algoritmul celor K-medii
(eng. K-means), algoritmul celor K-
medoizi, algoritmul CLARA, sau
algoritmul fuzzy. Algoritmul celor k-
medii are drept obiectiv crearea de
clustere între obiecte sau variabile
fără a se cunoaşte apriori numărul
de clase care se pot forma pe baza
caracteristicilor disponibile ale
obiectelor. Astfel, algoritmul pleacă
de la un număr de clustere indicat şi
are drept rezultat producerea acestui
număr de clustere diferite între care
există cea mai mare diferenţă
posibilă. Din punct de vedere al

calculelor efectuate, acest algoritm
poate fi asemănat cu analiza
varianţei (ANOVA) inversate,
deoarece algoritmul începe cu un
număr de k clustere aleatoare şi
ulterior mută obiectele între clustere
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astfel încât variabilitatea în interiorul
clusterelor să fie minimă, iar cea
dintre clustere să fie maximă. Acest
algoritm a fost popularizat şi rafinat
de Hartigan (1975) şi de Hartigan şi
Wong (1978).

Pentru analiza dezvoltată în studiul
nostru am optat pentru metoda
Ward în cazul clusterizării ierarhice,
în timp ce clusterizarea iterativă a fost
realizată plecând de la algoritmul
celor k-medii (eng. K-means). În
acelaşi timp, am apelat pentru
ierarhizarea de tip iterativ la o metodă
mai avansată de amalgamare,
anume Analiza cluster cu gene-
ralizarea maximizării aşteptărilor şi
k-medii (eng. Generalized EM
(expectation maximization)  and k-
Means Cluster Analysis) - vezi Witten
şi Frank (2005), care aduce câteva
diferenţe importante faţă de
algoritmul k-medii tradiţional, astfel:
(1) algoritmul nu alocă obiecte
(cazuri) sau observaţii în clustere
pentru a maximiza diferenţele între
mediile variabilelor, ci calculează
probabilitatea de apartenenţă a unui
obiect la un cluster plecând de la una
sau mai multe distribuţii de
probabilitate, scopul algoritmului
fiind acela de a maximiza proba-
bilitatea de apartenenţă a datelor,
date fiind clusterele finale formate;
(2) algoritmul poate fi aplicat atât
variabilelor continue, cât şi celor
categorice, în timp ce algoritmul
celor k-medii poate fi utilizat numai
pentru variabile continue; (3)
algoritmul nu necesită specificarea
numărului de clustere înainte de
începerea analizei, ci foloseşte o
schemă de validare încrucişată
pentru determinarea numărului cel
mai bun de clustere pe baza datelor
existente, eliminând astfel o pro-

blemă importantă de implementare
a algoritmului celor k-medii.

În cazul ambelor metode de clus-
terizare distanţele au fost calculate
euclidian, iar clusterele create prin
algoritmul iterativ au fost construite
prin metoda Ward. Clusterizările au
fost realizate cu ajutorul programului
STATISTICA şi au avut în vedere
caracteristici ale universităţilor din
întreaga perioadă 2012-2014.
Concret, variabilele în funcţie de care
a fost realizată gruparea universi-
tăţilor au fost selectate din cele
prezentate în Tabelul 1, în timp ce
clusterizarea a avut în vedere cele
48 de universităţi (cazurile) din
Tabelul 2. Plecând de la caracte-
risticile celor 48 de universităţi
publice au fost rulate un număr de 5
amalgamări, prezentate în Tabelul
4. Primele trei amalgamări au fost
realizate pe baza valorilor finanţării
de bază, a celei suplimentare de
excelenţă, a ponderii lor în finanţarea
totală, a numărului de studenţi
echivalenţi, dar şi a alocării lor pe
categorii de programe de studii,
urmărind formarea de clustere de
universităţi în fiecare an din cei trei
consideraţi (2012, 2013 şi 2014), dar
şi pe totalul perioadei, scopul fiind
acela de a evidenţia şi analiza
eventuale tranziţii ale unor
universităţi dintr-un cluster în altul.
Ultimele două amalgamări au fost
realizate pe baza indicatorilor de
dinamică ai finanţării, inclusiv a
numărului de studenţi echivalenţi,
având drept obiectiv investigarea
particularităţilor în evoluţia finanţării
pentru diferitele categorii de
universităţi în perioada 2012-2014.

Analiza componentelor principale
(ACP) reprezintă a treia etapă a
analizei dezvoltate în acest studiu
empiric şi are drept obiectiv iden-
tificarea acelor caracteristici ale
finanţării care conduc la cea mai

semnificativă diferenţiere a uni-
versităţilor. ACP a fost dezvoltată de
Pearson (1901) şi este bazată pe o
transformare ortogonală care vizea-
ză transformarea unui set de
observaţii care aparţin unor variabile,
eventual, corelate într-un set de valori
ale variabilelor liniar necorelate
numite componente principale. ACP
este folosită mai ales ca un
instrument de analiză a datelor de
explorare şi pentru construirea mo-
delelor predictive. Tehnica identifică
un set de elemente compozite
ponderate liniare ale variabilelor
originale, astfel încât fiecare com-
pozit (numit component principal)
este necorelat cu ceilalţi. Prima
componentă principală este un
compozit liniar ponderat al varia-
bilelor originale, cu ponderi care sunt
alese astfel încât compozitul ia în
considerare variaţia maximă
existentă în datele originale. A doua
componentă ia în considerare
variaţia maximă care este inclusă în
prima componentă principală, a
treia componentă consideră variaţia
maximă din primele două compo-
nente principale ş.a.m.d. Ponderile
sunt identificate prin descompunere
eigen, care generează valori eigen
(acestea reprezintă dimensiunea
variaţiei la nivelul compozitului) şi
vectorii eigen (aceştia dau ponderile
pentru variabilele originale). ACP
conduce la obţinerea unui set de
factori, prin dezvoltarea unei analize
în spaţiul N-dimensional definit de
variabile P (caracteristici ale
finanţării) şi N cazuri (universităţile),
ceea ce presupune diagonalizarea
unei matrici simetrice - o matrice de
covarianţă sau de corelaţie.
Rezultatul constă într-un set de
factori, care reprezintă o combinaţie
liniară a variabilelor originale, şi care
sunt necorelate. De asemenea,
numărul acestora este redus, în timp

ce contribuţia lor la variaţia totală a
datelor este maximă.

Tabelul 4. Amalgamări în funcţie
de caracteristicile universităţilor

În studiul nostru, am fost interesaţi
de gruparea universităţilor în funcţie
de cei mai importanţi doi factori şi
de observarea contribuţiei fiecărei
caracteristici la primul factor, ca
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modalitate de identificare a
importanţei caracteristicilor din
perspectiva grupării universităţilor.
ACP a fost implementată pentru
întreaga perioadă 2012-2014 şi a
inclus toate caracteristicile finanţării
din Tabelele 1 şi 2. Vom reveni cu
rezultatele studiului.
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Fascinaţia Sibiului, la ceas de seară

Cu ocazia zilei de 1 Martie, redacþia
revistei  “EUROECONOMIA XXI” ureazã

tuturor doamnelor ºi domniºoarelor o primãvarã
superbã cu mult soare ºi multe realizãri!


