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Abstract
The „Romania 2020” Project endorses the promotion of the idea
that Romania needs now a new vision, a new national project, which can
fructify and coherently curdle all sector reform, be it public administration,
education or health and social insurance political systems.
Key words: civil society, political class, projects
Pe parcursul paginilor acestui volum, cu fiecare capitol, am analizat,
diagnosticat şi am încercat să oferim, punctual, soluţii pentru fiecare dintre
domeniile socio-economice şi administrative în care se desfăşoară politicile
şi iniţiativele ce modelează România contemporană. Am insistat mai cu
seamă pe viciile şi tarele care afectează buna guvernare sau eficienta
utilizare a resursei umane de care dispune România azi, pe dezechilibrele şi
pe calibrarea defectuoasă din domeniile administraţiei locale ori ale
salarizării bugetariale, pe întârzierile din domeniile-cheie ale dezvoltării
unei ţări, precum educaţia, asistenţa socială ori sănătatea. Am oferit de
fiecare dată argumente concrete, punctuale, bazate în primul rând pe cifre,
statistici şi analize aplicate, pentru a susţine teza că toate sectoarele socioeconomice şi administrative au nevoie imperială de reformă. Fie şi printr-un
simplu efect de acumulare, am făcut toate acestea tocmai pentru a promova
ideea că România are nevoie acum de o nouă viziune, de un nou proiect
naţional, care să fructifice şi să închege coerent toate reformele sectoriale,
fie că e vorba de administraţia publică, de cea a învăţământului ori a
sistemelor politice de sănătate şi asistenţă socială.
În cuvântul de deschidere al acestui volum ne afirmăm crezul că
România se află într-un moment în care e imperios necesar să-şi asume, prin
clasa politică, societate civilă ori simpli-dar responsabili – cetăţeni, un nou
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proiect de anvergură. Pentru că, odată atinse obiectivele noastre de integrare
euro-atlantică, societatea românească pare să fi abandonat orice obiectiv
care să ţină de o viziune naţională, asumând doar adaptări punctuale ale
unor imperative ori condiţionalităţi mai degrabă tehnice. Chiar criza
economică, depăşirea ei fiind înţeleasă ca obiectiv naţional, nu a prilejuit o
catalizare e energiilor, a iniţiativelor, a ideilor şi a soluţiilor, traversarea şi
depăşirea ei constituind mai degrabă un prilej de dispută politicianistă.
Or, o asemenea şansă de solidarizare şi de construire a unei noi
viziuni despre statul român a fost ratată de mulţi politicieni. Ba, mai mult,
aceştia au folosit prilejul pentru a polariza şi a desolariza societatea.
Argumentele ad hominem şi populismul au fost preferate (de unii) strategiile
de anvergură, discursul demagogic acoperindu-l, în unele medii, pe al celor
care susţineau, şi însă susţin, că România are nevoie de o reformă sistemică
profundă. Discursul şi viziunea celor care cred că statul român, aşa cum s-a
dezvoltat post-revoluţionar, este viciat de cârpăceli sociale cu caracter
electoral, de supracalibrarea unei administraţii publice care îşi ţine nu doar
cetăţenii, ci şi angajaţii într-o stare de dependenţă, de modul ineficient,
nedrept ori chiar fraudulos în care sunt alocate resursele unui dintre cele mai
mici bugete din Uniunea Europeană.
Din fericire, cei care am pus aceste diagnostice am fost şi cei care
am demarat proiectul de reformă a statului, oferind o viziune nu doar
necesară, dar si dezirabilă forţelor politice, civice şi economice active şi
responsabile din România. Am numit, în deschiderea volumului, acest
proiect Societatea vie. Societatea vie e un concept ce ţine mai degrabă de
filosofia politică, de un angajament ideologic de dreapta, un concept care
amprentează doctrinar toate analizele şi soluţiile propuse în paginile acestui
volum. Pentru că, aşa cum am mai afirmat, Societatea vie e cea a cetăţenilor
liberi, responsabili şi activi în comunităţile lor şi în aria lor de activitate. E o
societate a meritului (a salariilor şi a pensiilor meritate, de pildă), a libertăţii
(de iniţiativă), a dinamismului şi responsabilităţii (de pildă cea a
contractului dintre o administraţie publică puternică, dar discretă şi
cetăţeanul plătitor de taxe îndreptăţit să ceară socoteală pentru calitatea
serviciilor pe care această administraţie i le pune la dispoziţie).
Dincolo însă de aceste repere doctrinare, Societatea vie are nevoie şi
de câteva repere tehnice, are nevoie de obiective, de strategii şi iniţiative
concrete. Unele dintre aceste obiective şi strategii au fost numite şi descrise
pe parcursul capitolelor acestui volum. Altele, pe care le putem corela cu
cele descrise anterior, rezultă din poziţia noastră de membru al Uniunii
Europene.
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Uniunea Europeană este un organism aflat în continuă prefacere şi
într-un perpetuu proces de construcţie instituţională, administrativă, socială,
economică şi culturală. Cel mai recent proiect strategic al Uniunii Europene,
consecinţă a unei evaluări critice a Agendei Lisabona, este Strategia Europa
2020.
Fiind membru al acestui prestigios club care se reinventează
permanent, este de multe ori stupefiantă rezistenţa la reformă şi suspiciunea
faţă de orice iniţiativă de schimbare structurală pe care le dovedesc mulţi
dintre politicienii noştri (şi nu numai). Instalaţi confortabil în propria clasă
(ori casă) şi în iluzia eficienţei şi echităţii unui stat social care descurajează
meritul şi redistribuie insuccesul, aceşti lideri politici ori reprezentanţi ai
puterilor statului de drept par să încerce doar o continuă adaptare a
organismelor şi a legislaţiei statului la un proiect unic de păstrare a
propriilor privilegii şi imunităţi, mai degrabă decât la unul care să fie în
consens cu apartenenţa noastră ls prestigiosul club al ţărilor membre ale
Uniunii Europene. Absorbţia fondurilor europene, intrarea în Spaţiul
Schengen, adoptarea euro sunt obiective care cunosc la unii politicieni
adaptări dacă nu frauduloase, măcar politicianiste. Or, de vreme ce astfel de
obiective tehnice nu sunt asumate onest şi implementate competent, cum
putem spera ca aceşti politicieni declarativ pro-europeni să asume un proiect
mai larg şi de durată cel puţin medie, un proiect ce ar avea la bază o viziune
coerentă despre statul român în context european şi care ar urmări obiective
pe cât de generoase, pe atât de concrete, precum cele ale Strategiei Europa
2020.
Ce este Strategia Europa 2020? La data de 3 martie 2010, a fost
publicată Comunicarea Europa 2020 – o strategie pentru creştere
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, care reprezintă viziunea de
creştere economică a Europei pentru următorii zece ani. Potrivit
documentului, obiectivul general este acela de transformare a economiei
UE, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Se propune o abordare tematică a reformelor, concentrată pe trei priorităţi
interdependente:
 creştere inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere şi inovare, o economie în care producerea, circulaţia şi
valorificarea informaţiei au un caracter democratic, funcţionând întro reţea din ce în ce mai automatizată;
 creştere sustenabilă prin promovarea unei economii mai ecologice şi
mai competitive, bazată pe utilizarea mai eficientăa resurselor, astfel
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încât, asigurându-se satisfacerea nevoilor generaţiilor curente, să nu
fie pericilitate şansele generaţiilor viitoare;
creştere incluzivă prin promovarea unei economii cu grad înalt de
ocupare, care să genereze coeziune socială şi teritorială şi care să
ducă la eliminarea disparităţilor economice şi sociale care nu sunt
bazate pe merit.

Aceste priorităţi principale de dezvoltare strategică sunt reglate de
mai multe obiective concrete, pe parcurs. Pentru orizontul anului 2020,
aceste obiective sunt:
A. Ocuparea forţei de muncă: o rată de ocupare a forţei de muncă de
75% în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.
B. Cercetare, dezvoltare şi inovare: un nivel al investiţiilor publice şi
private în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE.
C. Schimbări climatice şi energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de
nivelurile înregistrate în 1990; creşterea ponderii surselor de energie
regenerabile până la 20%; creşterea cu 20% a eficienţei energetice.
D. Educaţie: reducerea abandonului şcolar la sub 10%; creşterea la
peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul
populaţiei în vârstă de 30-34 de ani.
E. Sărăcie şi excluziune socială: reducerea cu cel puţin 20 de milioane a
numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma
sărăciei şi a excluziunii sociale.
După această trecere în revistă a principiilor şi a obiectivelor
strategice, să vedem care sunt iniţiativele emblematice, la nivelul Uniunii
Europene, dar mai ales cele pe care trebuie să ni le asumăm, la nivel
naţional, fiecare membru, construind astfel un proiect coerent cu cel al
organismului supranaţional. Şi, mai ales, să vedem în ce măsură ceea ce am
început în România să întreprindem sub numele generic de reformă a
statului se integrează cu strategia pan-europeană.
Fiecare dintre priorităţile strategice ale UE pentru anul 2020 trebuie
susţinute de iniţiative numite în Strategie „emblematice”. Astfel, creşterea
inteligentă subsumează următoarele iniţiative:
 O Uniune a inovării, iniţiativă prin care îşi propune să reorienteze
politica în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare către
domenii care prezintă provocări majore pentru societate
(schimbări climatice, utilizarea eficientă a energiei şi resurselor,
schimbări demografice, sănătatea populaţiei, etc.) li să consolideze
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toate verigile din lanţul inovării, de la cercetarea fundamentală
la comercializare.
 Tineretul în mişcare, iniţtiativă prin care Strategia îşi propune: să-i
ajute pe studenţi şi pe stagiari să studieze în străinătate, să-i
pregătească mai bine pe tineri pentru piaţa muncii, să
îmbunătăţească performanţele universităţilor europene şi să le
facă mai atractive pe plan internaţional, să amelioreze toate aspectele
legate de educaţie şi formare (excelenţă academică, egalitate de
şanse etc.).
 O agendă digitală pentru Europa, iniţiativă prin care şi propune să
creeze o piaţă digitală unică, bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi
pe aplicaţii interoperabile, acces universal şi, până în 2020, o viteză a
internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuinţele din
Europa.
Trebuie spus că toate ţările din UE adaptează la propria lor situaţie
cele 5 obiective principale stabilite la nivelul Uniunii. Obiectivele naţionale
vor fi folosite pentru a măsura progresele înregistrate în atingerea
obiectivelor generale ale Strategiei Europa 2020.
Cum stă România în acest moment şi care sunt perspectovele ei de a
urma eficient aceste iniţiative strategice ale creşterii inteligente? Poate că cel
mai bine stăm actualmente în ceea ce priveşte viteza conexiunilor la
internet. Dincolo de disconfortul urban creat de cablajele uneori haotice, în
România se află câteva oraşe din topul mondial, nu doar european, al vitezei
conexiunii la internet. Dar această situare favorabilă e doar rodul iniţiativei
private într-un domeniu cu o surprinzătoare dezvoltare post-revoluţionară.
Când analizăm performanţa instituţională, legislativă şi
administrativă în domenii precum pregătirea tinerilor pentru piaţa muncii şi
creşterea performanţei universităţilor, diagnosticul dat, de pildă, în capitolul
rezervat Cenuşăresei Educaţiei, nu este deloc îmbucurător. Creşterea
spectaculoasă, dar aberantă, a numărului de studenţi în România,
proliferarea centrelor universitare în oraşe lipsite de tradiţia culturală (sau
măcar economică) solidă, serii anuale de examene de bacalaureat viciate de
pregătirea (citeşte: tocirea) unor subiecte irelevante sau chiar de corupţie,
toate acestea nu au condus la o mai mare atractivitate a pieţei muncii din
România din punct de vedere al calificării superioare. Investitorii sunt atraşi
de fapt de forţa de muncă ieftină a cărei calificare şi-o asumă adesea.
Reforma actuală a sistemului educaţional, trebuie încă o dată
subliniat, are în vedere şi depăşirea acestor neajunsuri. Transformarea
universităţilor în centre performante care să ofere diplome credibile, având
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cu adevărat rol de certificare a competenţelor, se poate face şi prin
demantelarea relaţiilor de castă, uneori de-a dreptul dinastice, care
„reglează” viaţa multor universităţi din România. Reîntoarcerea acasă a
studenţilor şi a doctoranzilor români de la universităţi de prestigiu din
străinătate nu poate fi realizată fără ca sistemul să devină cu adevărat
ofertant, depăşind încremenirea confortabilă doar a celor care nu-şi mai pot
aduce aportul la sporirea performanţei universitare.
La fel, reforma actuală oferă şansa unui învăţământ cu adevărat
relevant pentru lumea de azi şi cu adevărat eficient, depăşind astfel stadiul
descalificant în care elevii români obţin rezultate slabe şi foarte slabe la
testările internaţionale standardizate.
În ceea ce priveşte al doilea principiu al Strategiei, propritatea
creşterii sustenabile este susţinută de două iniţiative majore:
 O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor
ce urmăreşte reducerea dependenţei creşterii economice de
resurse şi energie, în special prin diminuarea emisiilor de CO2,
înbunătăţirea securităţii energetice, reducerea cantităţii de
resurse utilizate.
 O politică industrială adaptată erei globalizării presupune o
mai bună adaptare la globalizare, o concentrare a eforturilor
de depăşire a crizei economice prin sprijinirea spiritului
antreprenorial, pentru ca interprinderile europene să devină
mai performante şi mai competitive acoperind toate
elementele lanţului valoric din ce în ce mai globalizat, de la
accesul la materii prime la serviciile post-vânzare.
Dacă vorbim de combaterea emisiilor cu CO2, a poluării în general,
trebuie să spunem că aceste fenomene cu impact global au la bază fenomene
cât se poate de localizate. De aceea, în spiritul proiectului Societăţii vii – de
revitalizare a responsabilităţii în comunitate- putem afirma că astfel de
iniţiative trebuie să-şi găsească răspunsul şi soluţiile la nivel micro, la
nivelul cetăţenilor interesaţi de ceea ce se întâmplă la nivelul comunităţii
lor. Presiunea şi acţiunile acestor cetăţeni asupra administraţilor locale
reformate (în sensul eficienţei şi responsabilizării faţă de comunitate)
por conduce la rezultate rapide, care să şteargă urmele catastrofei
ecologice lăsate în urma sa de comunism şi care să răspundă viu
provocărilor ecologice lansate de piaţa liberă şi de societatea de consum.
Dacă analizăm provocarea economică a globalizării, trebuie să
subliniem că anii de recesiune au fost un bun prilej, fructificat de guvernul
coaliţiei de dreapta, de a face o trecere de la creşterea economică bazată
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pe consum şi risipă a resursei bugetare, către o creştere bazată pe
producţia de bunuri industriale finite şi export. Un semn al
competitivităţii acestor produse este faptul că principalii parteneri
comerciali ai României sunt alte ţări membre ale Uniunii Europene. Aşadar,
în ultimii ani, România începe să facă faţă cu succes pe o piaţă cât se poate
de competitivă. Desigur, înregistrăm încă deficit comercial, iar unele
domenii, cum este agricultura, sunt departe de adevăratul potenţial de
productivitate şi competitivitate. Însă, folosind lecţiile anilor de recesiune, a
iniţiativelor naţionale de stimulare a spiritului antreprenorial (mai cu seamă
în rândul tinerilor), urmând în acelaşi timp parcursul Strategiei, rezultatele
pe termen mediu nu vor întârzia să apară.
Puternic corelat cu principiul sustenabilităţii ste şi cel al incluziunii.
Cum intenţionează UE să stimuleze creşterea favorabilă incluziunii? Cu
ajutorul a două iniţiative majore:
 O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, prin care îşi
propune să ajute cetăţenii să dobândească noi competenţe, să se
adapteze la schimbările de pe piaţa muncii şi să se reorienteze
profesional, să modernizeze pieţele muncii pentru a spori
productivitatea muncii şi rata de ocupare a forţei de muncă, pentru
a reduce şomajul şi pentru a asigura durabilitatea modelelor sociale
europene.
 Platforma europeană de combatere a sărăciei, prin care îşi propune
să asigure coeziunea economică socială şi teritorială, să garanteze
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care suferă de
pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale şi să le asigure acestora un
trai demn şi un rol activ în societate.
E limpede, din expunerea celor două iniţiative, care trebuie să fie
răspunsul României: reorientarea resurselor financiare şi instituţionale
dinspre asistarea socială a celor aflaţi (de multe ori de bună-voie) în afara
pieţei muncii, către programe de incluziune prin crearea de noi competenţe
şi reorientare profesională. Există, din pricina unei practici vicioase a
statului de a-i asista indefinit şi ineficient pe cei fără loc de muncă, o
puternică inerţie la nivel de mentalitate. Ca experienţă personală, putem
aduce mărturie următorului fapt: în cadrul unui târg de locuri de muncă, cele
mai multe CV-uri le-am văzut depuse pe pupitrul unui angajator care avea
nevoie de paznici; alţi angajatori, producători industriali, deşi avansau
propunerea unui stagiu iniţial de calificare, nu aveau nici pe departe atât de
mult succes în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă (de fapt, în
căutarea unui loc de muncă necalificată).
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Iată de ce noul Cod al muncii, flexibilizând şi modernizând relaţiile
dintre angajat şi angajator, este salutar. Primele efecte ale acestui nou Cod sau arătat deja, ele fiind, în ciuda spaimelor demagogice ale detractorilor săi,
în primul rând spre beneficiul angajaţilor: scoaterea la lumină a sute de mii
de lucrători la negru. În continuare, mai ales în sectorul public, cel privat
autoreglându-se, flexibilizarea va muta accentul dinspre o relaţie de muncă
reglată de intensitatea vocală a unui lider sindical către evaluarea obiectivă
care pune accent pe performanţă şi competenţă.
Pentru a garanta că fiecare stat membru pune în aplicare Strategia
Europa 2020 ţinând cont de situaţia sa specifică, cele cinci obiective
stabilite la nivel pan-european sunt transpuse în obiective naţionale menite
să reflecte măsura în care fiecare ţară poate contribui la efortul general. În
acest sens, va avea loc un dialog cu Comisia, pentru a se analiza
conformitatea obiectivelor naţionale cu cele europene. Fiecare ţară îşi
stabileşte obiectivele naţionale în cadrul programului naţional de reformă,
care trebuie prezentat în luna aprilie a fiecărui an, şi care trebuie să aibă în
vedere condiţiile instituţionale de atingere a obiectivelor. Le prezentăm
rând pe rând pe cele mai importante, aşa cum apar în Strategie, evidenţiind
şi felul în care ele sunt în curs de îndeplinire în România.
 Refacerea stabilităţii macroeconomice. Este un obiectiv de care
România s-a apropiat deja la începutul acestui an, odată cu ieşirea
din recesiune. România a devenit chiar un exemplu, prin măsurile de
austeritate luate de timpuriu, pentru state precum Grecia, Italia sau
Spania. Totodată, recalibrarea aparatului administrativ al statului,
eficientizarea colectării şi cheltuielilor bugetare, mutarea accentului
dinspre asistenţă socială şi privilegii acordate electoral către
încurajarea iniţiativei şi a meritului, toate aceste elemente de reformă
pot conduce către atingerea deplină a acestui obiectiv.
 Redirijarea finanţelor publice către o dezvoltare sustenabilă. E
nevoie, aşa cum am subliniat pe întreg parcursul volumului, de o
direcţionare a resurselor către investiţiile ce asigură o dezvoltare
economică sănătoasă şi de eficientizarea prin recalibrare a aparatului
de stat.
 Dezvoltarea infrastructurii. Poate că în acest domeniu România are
cel mai mult de recuperat. De la dezvoltarea infrastructurii de
transport – deja folcloricele autostrăzi, dar şi transportul feroviar şi
naval – la recalibrarea infrastructurii din sănătate ori dezvoltarea pe
mai departe a infrastructurii de comunicare. Totuşi, evoluţiile recente
sunt încurajatoare: demersurile de transparentizare şi eficientizare a
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cheltuielilor din banii publici şi atragerea fondurilor de investiţii
exterioare, introducerea standardelor de cost pentru lucrările de
infrastructură, introducerea standardelor de contractare impuse de
Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi, adoptarea noilor
norme ale legii exproprierii pentru cauza de utilitate publică
reprezintă şansa de a îmbunătăţi activitatea şi rezultatele în procesul
de reabilitare a domeniului transporturilor şi al infrastructurii.
Totodată, în sistemul sanitar, reducerea numărului de spitale prin
transformarea celor neperformante în azile sau alte instituţii cu
caracter social oferă un sens – mai adecvat nevoilor cetăţeanului –
dezvoltării infrastructurii în acest domeniu.
Creşterea productivităţii muncii. Productivitatea muncii în România
se situează încă la mai puţin de 50% din media europeană. Gradul
scăzut de tehnologizare, slaba calitate a utilajelor, deficienţele de
organizare şi de management, sunt factori caracteristici pentru
România şi care infleunţează negativ productivitatea. Analiza la
nivel de ramuri economice arată că cea mai mare productivitate se
înregistrează în sectorul financiar-bancar, sector ce stimulează
importurile şi acumularea de datorii şi nu exporturile şi acumularea
de resurse. Cea mai scăzută productivitate se înregistrează în
agricultură, o ramură în care activează peste un sfert din populaţia
ocupată. Singurele sectoare cu productivitate uşor peste medie şi
care sunt orientate către export sunt industria metalurgică şi
fabricarea autovehiculelor de transport rutier.

Acestor condiţii instituţionale li se adaugă, în Strategia Europa 2020,
şi altele, pe care România, privind către acelaşi orizont, trebuie să le
îndeplinească: coordonarea politicilor economice între statele membre,
promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, monitorizarea
eficientă, asigurarea calităţii, fiabilităţii şi promptitudinii datelor statistice
de către statele membre, implicarea parlamentelor naţionale, a partenerilor
sociali şi a regiunilor, a tuturor părţilor interesante etc.
România, clasa politică şi cetăţenii trebuie să vadă în această
Strategie o oportunitate de a asuma şi de a duce la îndeplinire un proiect al
unei elite democratice şi economice, cum este Uniunea Europeană.
Adoptând şi adaptând principiile şi ţintele Strategiei, România poate să-şi
ofere şansa de a deveni un membru activ, dinamic şi responsabil al Uniunii.
Suntem, deocamdată, un membru important din punct de vedere al
suprafeţei şi al numărului de locuitori. Din păcate, acestea sunt resurse
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latente, insuficient utilizate, dacă luăm în considerare, de pildă, performanţa
agricolă sau turistică a României ori utilizarea precară a resursei
demografice aflate, şi la noi, ca şi în restul Europei, în scădere. Totuşi, deşi
aflată poate în cel mai bun moment al istoriei sale moderne, România are un
comportament de stat marginal, de rang secund. E o atitudine difuză în
aproape întreaga societate românească, o societate ruptă de clasa ei politică
– incapabilă să ofere proiecte coerente pentru statul român – şi de instituţiile
care reglează viaţa ei economică şi socială – instituţii incapabile să se
reformeze în interesul cetăţeanului. O astfel de societate trebuie vindecată.
Trebuie să-i fie insuflate noi energii, o nouă atitudine pozitivă, măcar
pornind de la mândria firească de a face parte dintr-o elită a ţărilor lumii –
ţările membre ale Uniunii Europene. Trebuie depăşite dezamăgirile
tranziţiei şi frustrările crizei pentru a începe să clădim o societate a
meritului, eficienţei, onestităţii, solidarităţii, proprietăţii şi competenţei,
adică a acelor valori care au clădit Europa unită. Dacă pentru Uniunea
Europeană, criza s-a dovedit un prilej de reevaluare şi de asumare ale unui
nou proiect de dezvoltare, cu atât mai mult acest lucru trebuie să se întâmple
şi în România. Proiectul România 2020 poate juca rolul proiectului postaderare care, din nefericire, ne-a lipsit până acum. Un proiect care să dea
fermitate şi coerenţă angajamentelor noastre sectoriale, trezind şi utilizând
ideile, iniţiativele şi energiile celor care cred că lehamitea sau
politicianismul nu sunt răspunsurile adecvate şi că europenitatea noastră e
un titlu de care putem fi mândri, dar faţă de care trebuie să ne arătăm şi
responsabili.
Societatea vie, ca proiect pentru România anului 2020, mizează pe
acei oameni care se simt deopotrivă mândri ca români şi europeni, dar care
ştiu că multe sunt încă de schimbat şi că reformele nu mai pot suferi
amânare. Societatea vie: proiect România 2020 îi caută pe acei oameni care
îşi doresc un altfel de stat şi o altfel de societate, oameni care înţeleg să-şi
asume un ideal pe care să-l urmeze, ducându-l la îndeplinire, prin realizarea
unor obiective tehnice într-un orizont rezonabil de timp. Societatea vie:
proiect România 2020 este o viziune generoasă doctrinar şi coerentă tehnic
a celor care astăzi par puţini. Dar e proiectul care va fi înfăptuit de acei
oameni care doresc un stat puternic – pentru că e eficient – şi discret- prin
faptul că oferă siguranţă, dar şi libertate deplină cetăţenilor săi activi şi
responsabili.
Ajunşi în acest punct, credem că este necesar şi folositor să ne
întrebăm dacă – şi în ce măsură – proiectul european asumat de noi, ca ţară,
în orizontul anului 2020, poate fi amprentat, coordonat şi dus la îndeplinire
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de o forţă politică explicit orientată doctrinar. Or, poate că dimpotrivă, acest
proiect suprastatal, dar care se realizează prin adaptări naţionale şi iniţiative
locale, este unul trans-ideologic şi care, fiind atât de ambiţios, general şi
generos, se poate lipsi de abordările doctrinare.
Convingerea noastră este că Strategia Europa 2020, enunţând
principii, priorităţi şi obiective generale, solicită, ba chiar ne provoacă în
direcţia găsirii unor soluţii şi căi naţionale, regionale şi locale, care să ducă
la atingerea obiectivelor europene. Cu alte cuvinte, Strategia Europa 2020
nu încearcă o uniformizare şi nu trebuie să ne inducă ideea unui conformism
birocratic, în care asperitatea evident tehnică a unora dintre obiective să
netezească până la indistincţie matriţa doctrinară prin care, local, sunt
modelate soluţiile. Fiecare ţară membră a Uniunii se află acum într-o
anumită etapă, mai mult sau mai puţin avansată, în îndeplinirea obiectivelor
Strategiei. Iar plasarea într-o anumită etapă actuală este rezultatul unui
parcurs particular, uneori de decenii, un parcurs nu doar economic, ci şi
politic, social şi cultural. Însăşi criza economică a afectat în mod diferit
ţările Uniunii, tocmai în funcţie de parcursul precedent, reglat ideologic de
partidele aflate la guvernare, al fiecărei ţări. Ar fi, aşadar, o naivitate din
partea noastră să nu luăm în considerare componenta doctrinară care a
orientat acest parcurs (diferit al Germaniei faţă de Grecia, al Portugaliei faţă
de Polonia, etc.) în care orientarea ideologică a guvernanţilor a propus un
anumit model de stat şi un anumit model de societate.
România se află şi ea într-o anumită etapă de dezvoltare orientată
ideologic, într-un moment care trebuie evaluat cu maximă atenţie şi
sinceritate. Propunând Societate vie: proiect România 2020 ca model şi
viziune de dezvoltare pe termen mediu, ofeream de fapt, aşa cum am
dezvăluit şi pe parcursul capitolelor-diagnostic, şi o evaluare a unei stări de
fapt: aceea că, în ultimele decenii şi într-o bună parte din istoria sa, România
a ales un model de dezvoltare centrat pe stat. Un astfel de model, prin esenţa
sa, aduce permanent atingere libertăţilor (economice, prin vicierea cadrului
concurenţial şi al regimului proprietăţii; civice, prin erodarea până la
dispariţie a valorilor morale care întemeiază sănătos orice comunitate;
sociale, prin menţinerea unor arii de subdezvoltare, a înfeudării şi a
dependenţei cetăţeanului şi prin perpetuarea privilegiilor unor caste, în
absenţa criteriilor meritului şi performanţei).
Iată de ce, indicând pe parcursul volumului deficienţele ce trebuie
rezolvate prin reforma statului, nu am urmărit să ofer cititorilor un alt
model de dezvoltare centrat pe stat, ci unul centrat pe cetăţeanul liber şi
responsabil. Un model centrat pe societate, o societate revitalizată.
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Este însă Societatea vie, ca proiect pentru România anului 2020, un
model care îşi propune să diminueze dramatic rolul statului, după modelul
laissez-faire-ului radical? Credem că soluţiile oferite pe parcursul volumului
nu îndreptăţesc avansul într-o asemenea direcţia ultraliberală. Totuşi, trebuie
să subliniem faptul că proiectul nostru are în vedere soluţii liberale, mai ales
în ceea ce priveşte rolul statului social, omniprezent şi ineficient, un stat
care mai degrabă dereglează mediul economic decât îl susţine, reglează şi
arbitrează.
Am vorbit în paginile anterioare despre dezideratul unui stat
puternic. Cum poate fi acesta îndeplinit concomitent cu acela, la fel de
important, de societate puternică, vie? Care este modelul doctrinar care
serveşte atingerii acestor două deziderate? Dacă ne referim la economie,
considerăm că modelul doctrinar al creştin-democraţiei germaneşi al
economiei socielae de piaţă este unul mai mult decât recomandabil ca
premisă a soluţiilor posibile pentru România.
Economia socială de piaţă este un concept propus pentru prima
oară de Alfred Muller-Armack şi adoptat apoi ca principiu fundamental de
organizare şi reglementare economică de dreapta germană postbelică.
Termenul „social” în această sintagmă trebuie înţeles într-un mod specific.
Astăzi, în România, cuvântul „social” pare a face parte exclusiv din
arsenalul stângii şi al promotorilor statului asistenţial. În accepţiunea
adoptată de noi, însă, pentru Societatea vie: proiect pentru România 2020,
termenul reflectă o viziune cuprinzătoare asupra interdependenţei dintre
libertăţile şi valorice economice şi cele care modelează ansamblul societăţii
la un moment dat. Astfel, valori din sfera economică, precum concurenţa şi
libertatea de iniţiativă, libertatea contractelor, libertatea alegerii profesiei şi
a locului de muncă sunt reglate, potenţate şi chiar garantate de valori
politice, civice şi morale precum libertatea de asociere, libertatea de
circulaţie, libertatea de expresie, dreptul de a fi recompensat conform
meritelor, dreptul la educaţie şi garantarea şansei fiecărui individ de a-şi
îmbunătăţii starea economică şi socială.
Aşadar, dacă există o ordine economică, fundamentată de libera
concurenţă şi de principiul cererii şi al ofertei, această ordine, pentru a nu
suferi derapaje monopoliste şi alte tipuri de dominanţe şi privilegii
economice, are nevoie să fie echilibrată de alte tipuri de ordine: ordinea
politică, ordinea legală, ordinea morală, etc. La rândul lor, acestea îşi găsesc
sursa libertăţii şi drepturilor în esenţa economică a proprietăţii private.
Proprietatea privată reprezintă condiţia necesară pentru existenţa unei
multitudini de forţe economice angajate concurenţial, dar asigură în acelaşi
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timp şi descentralizarea deciziilor, reprezentând, ca sursă a libertăţilor
individuale, o garanţie puternică împotriva monopolului, sau altui abuz
politic şi economic.
În cadrul acestui echilibru, libertatea în spaţiul economic nu este
strict libertate economică. Libertatea, în această viziune, înseamnă
deopotrivă libertate economică, o sferă privată extinsă şi liberă de ingerinţă,
dar şi libertatea în sensul moral şi religios, aşa cum a fost concepută în
tradiţia civilizaţiei europene.
Observaţi desigur că, în rândurile de mai sus, am vorbit concomitent
despre ordine şi libertate. Poate părea paradoxal, însă, în Societatea vie:
proiect România 2020, libertăţile întemeiază ordinea, iar ordinea garantează
libertăţile. Iar acest aparent paradox rezolvă de fapt, un altul, enunţat
anterior, acela al statului puternic, dar discret. Adică acel stat capabil să
dezvolte o relaţie de parteneriat cu cetăţenii săi, membri ai diferitelor
comunităţi ce alcătuiesc societatea vie. Un stat puternic nu înseamnă, în
viziunea noastră, un stat centralist, ci dimpotrivă, unul care, în numele
eficienţei, adoptă principiile descentralizării şi subsidiarităţii. Unul care
trebuie să permită indivizilor şi comunităţilor locale să-şi rezolve singuri
problemele, intervenind, în raport cu funcţia de subsidiaritate, doar când pe
plan local nu există suficiente resurse.
Un stat puternic este un stat al instituţiilor puternice, dar corect
calibrate, conform nevoilor comunităţilor şi, mai ales, conform resurselor pe
care acest comunităţi sunt dispuse să le pună la dispoziţia instituţiilor
statului. De aceea, puterea unui stat nu se măsoară prin raportare la
dimensiunea resurselor, ci prin raportare la nivelul de eficienţă cu care sunt
utilizate acestea. Astăzi, asistăm de multe ori la arbitrariu în alocarea
resurselor: în loc să avem parte de un stat discret, care respectă drepturile şi
libertăţile indivizilor şi comunităţilor, avem încă de-a face cu un stat
discreţionar, care alimentează investiţiile ineficiente, privilegiile şi rentele,
susţinând parazitismul politic şi alterarea mecanismelor de competenţă în
managementul intervenţiilor statului.
Pentru a putea vorbi de un stat puternic, e nevoie ca reforma actuală
să ducă la anularea excepţiilor şi privilegiilor de orice fel, toate conducând
la dezordine şi abuz, şi înlocuirea lor cu un set de reguli ferme şi concrete,
care să creeze ordine economică, politică şi socială. Societatea vie, prin
fiecare cetăţean al ei, trebuie să militeze pentru impunerea acestor reguli, a
unei ordini a libertăţii. Statul puternic asigură această ordine,
neintervenţionist, rezumându-se discret la stabilirea regulilor acestui joc al
libertăţilor. Statul devine cu adevărat garant al proprietăţii private, al
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libertăţii de iniţiativă, al concurenţei, ca şi al principiilor subsidiarităţii
(standard al cetăţenilor care ştiu că sunt responsabili de propria bunăstare) şi
al solidarităţii (nu în primul rând prin perpetuarea sistemului asistenţial
actual de înfeudare electorală, ci prin programe de incluziune care să
angajeze comunitatea).
Doar aducând astfel de garanţii ferme, statul poate avansa
propunerea unui noi parteneriat cu societatea românească. O societate care
trebuie şi ea să fie pregătită să răspundă viu, ca promotoare a valorilor
morale ale meritului, onestităţii, voluntariatului şi responsabilităţii. Astfel de
valori trebuie să devină capitalul social al naţiunii, al Societăţii vii. În
Societatea vie: proiect România 2020, dacă cetăţenii vor alege să-şi asume
un astfel de angajament civic, fundamentat pe libertate, curaj, iniţiativă şi
responsabilitate individuală, ordinea politică şi economică a României se va
schimba. Iar statul va înceta a se mai comporta arbitrar şi nici nu va ajunge
parazitat de oligarhia politică ori economică.
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