Mesajul președintelui AGER cu prilejul „Zilei Economiștilor”
și „Zilei Universitarului Economist”
Stimați colegi,
Manifestările pe care le dedicăm astăzi „Zilei Economiștilor” și
„Zilei Universitarului Economist” au – cum este cunoscut – un
caracter aniversar: în 2017, s-au împlinit două decenii de la momentul
în care AGER a decis să proclame data de 23 noiembrie drept „Ziua
Economiștilor”.
Ne reamintim toți cei care am fost prezenți la acel forum național
al economiștilor români, din aprilie 1997, de atmosfera în care s-a
adoptat această hotărâre, atmosferă marcată de mesajul peste timp al
zilei de 23 noiembrie 1843, când Ion Ghica, marele nostru înaintaș, a
ținut prima lecție de economie politică din Principate, la Universitatea
Mihăileană din Iași. De asemenea, se știe că, nu mult după înființare,
AFER a luat decizia ca odată cu sărbătorirea „Zilei Economiștilor” să
se instituie „Ziua Profesorului de Economie”, iar azi „Ziua
Universitarului Economist”.
Angajarea Societății Române de Statistică în organizarea și
desfășurarea acestui eveniment a dat un plus de consistență
manifestărilor dedicate celor două zile sărbătorite împreună, relevând
ca o caracteristică importantă a comunității noastre profesionale:
unitatea de voință și de acțiune.
Consider că este întru totul justificat ca în anul premergător
Centenarului Marii Uniri din 1918, acum, în preajma zilei de 1
Decembrie, sărbătoarea noastră națională, să aducem, cu toții, omagiul
nostru de suflet, de mândrie și de angajare profesională și civică
tuturor precursorilor actului istoric de acum 100 de ani, precursori în
rândul cărora se afla și Ion Ghica, strălucit savant și om politic, adept
necondiționat al cauzei unității românilor de pretutindeni. Trebuie să
amintesc că numeroși cercetători, inclusiv cadre didactice universitare
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din București și din alte centre academice din țară se află, în prezent,
în plin proces de elaborare a unor studii menite să releve rolul de
primă importanță al economiștilor români la asigurarea condițiilor și
la înfăptuirea Marii Uniri, după cum s-au angajat, cu toate forțele lor,
în procesul modernizării României Mari.
Dragi colegi,
Bineînțeles, cel mai substanțial omagiu l-a constituit și îl
constituie continuarea, consolidarea și aprofundarea contribuțiilor
noastre actuale la rezolvarea deosebit de importantelor și complexelor
probleme pe care le ridică evoluția țării noastre în efortul general de
definire a modelului economic optim pe care avem datoria să-l
elaborăm și să-l aplicăm.
Este incontestabil că economiștii din toate generațiile, de toate
specializările, din toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea, în
firmele din sectorul public, din sectorul privat cu capital autohton și cu
capital străin, entități administrativ-teritoriale, în universități și centre
de cercetare, în instituțiile decidente la nivel național, ca și în
structurile internaționale, în Uniunea Europeană, au avut și au
propriile contribuții, individuale și în echipă, la o serie de rezultate
care au făcut dovada competenței și responsabilității caracteristice
profesiei noastre.
În același timp, coagulând forțele breslei căreia îi aparținem,
AGER, AFER, SRS au inițiat și desfășurat numeroase acțiuni menite
să fructifice potențialul economiștilor în vederea adâncirii cercetărilor
și studiilor subsumate necesității imperioase de a se dezvolta tot ceea
ce s-a dovedit pozitiv și înlăturării sau diminuării consistente a
factorilor de frânare, de distorsiune, a ceea ce reprezintă, în mod
obiectiv, direcția magistrală de acțiune pentru modernizare
economico-socială a României, în contextul global, în prezent și în
viitor.
Se impune promovarea mai curajoasă, eliberată de inhibiții, de
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poncife, a metodologiilor specifice procesului de edificare a societății
bazate pe cunoaștere, a achizițiilor tehnologice ale erei digitale.
Aceeași atitudine proprie științei, în general, și științelor economice, în
special, a devenit un imperativ major, deoarece fără spirit critic
constructiv, fără evaluări care să fie consonante cu adevărul, riscând
să treacă pe lângă noi – ca în atâtea alte împrejurări – „trenul istoriei”,
să se perpetueze maniera de a lăsa neterminate inițiative valoroase, de
a încetini și chiar de a pierde oportunități esențiale privind ieșirea
României din periferia Europei.
Stimați colegi,
În lumina considerentelor expuse, apare neîndoios că în fața
noastră se află imperativul elaborării unui adevărat PROIECT DE
ȚARĂ, conceput în spirit modern, antidogmatic, realist, eliberat de
tarele propagandistice, de partizanate politice extrem de păguboase.
Nu mai puțin adevărat este că și factorii decidenți au datoria să se
aplece cu toată disponibilitatea la semnalele și propunerile formulate
de AGER, AFER și SRS, să recurgă sistematic, instituțional, la
expertizele demne de acest nume ale autenticilor economiști. Se știe,
amatorismul, improvizațiile, luarea iluziilor drept realități, nesocotirea
caracteristicilor intrinseci ale științelor economice nu pot să ducă decât
la irosirea considerabilă de resurse, în primul rând a resursei timp, la
repetate reveniri asupra măsurilor adoptate la prelungirea și
accentuarea unor stări de spirit extrem de dăunătoare, precum
neîncrederea în forțele proprii, adoptarea de atitudini non-combat, de
exprimarea amăgirilor și nemulțumirilor, care, inevitabil, constituie
premise ale unor nedorite și grave tensiuni sociale.
Firește, nu putem să nu apreciem ritmul înalt de creștere a PIB
care ne situează pe primul loc după acest aspect la scara Uniunii
Europene, alte dinamici pozitive din economia românească, cum sunt
o anumită relansare industrială și recoltele agricole record din 2017,
însă, ar fi o eroare gravă dacă nu am lua în considerare accentuarea
excesului de cerere, adâncirea deficitelor comercial și de cont curent,
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diminuarea procesului investițional, creșterea ecartului dintre produsul
intern brut potențial și ritmurile de sporire a PIB evocate. Nu putem
opera doar comparații care iau în seamă doar nivelul mediu al unor
indicatori, eludând – mai ales în plan social – inegalitățile care se
adâncesc.
Fără angajarea noastră mai largă și mai profundă în identificarea
măsurilor economice necesare în etapa actuală și, potrivit prognozelor
realiste, a tendințelor care se vor consolida în viitorul previzibil nu
este nicio șansă să spargem cercul vicios al deficitului de modernitate,
să ne aliniem la nivelurile de dezvoltare ale celor avansați.
Conștientizarea a unor asemenea adevăruri reprezintă o condiție
fundamentală pentru cercetarea și, pe baza acesteia, recomandarea de
soluții adaptate la condițiile de timp și spațiu din țara noastră. Se
impune ca România să-și găsească o cale proprie în raport cu ceea ce
dispune ca resurse, ca potențial, înainte de toate, uman. În acest fel,
vom diminua incertitudinile și vom contracara eficient riscurile.
O asemenea perspectivă în abordarea temelor cu adevărat
esențiale pentru economia românească se leagă strâns și de stările de
fapt de pe piața muncii, de necesitatea formării – în continuare – de
specialiști în toate domeniile economiei, în stare să ofere viziuni
novatoare, să încurajeze antreprenoriatul performant. AFER se află
ferm angajată pe acest drum, iar rezultatele înregistrate în numeroase
segmente ale învățământului superior economic îndreptățesc
speranțele într-o ameliorare semnificativă a procesului de formare, de
educație a tinerelor generații, care vor duce mai departe tradițiile,
experiența, determinarea economiștilor români din toate timpurile.
Cum am mai remarcat, este de apreciat sporirea numărului și
îmbunătățirea evidentă a calității dezbaterilor organizate de AGER,
AFER și SRS, precum și în facultățile cu profil economic pe teme
fundamentale ale prezentului și viitorului României. Cred că este
timpul, acum când e un nou suflu în AFER, să organizăm Forumul
Național al Economiștilor din Romînia, așa cum ne-am propus la
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aniversarea centenarului ASE și al inițiațivei din 1913 de convocare a
primului Congres al Economiștilor din România.
În același timp, nu putem să nu constatăm, cu profund regret, că
cea mai mare parte a spațiului public este ocupată de așa-numiții
„analiști de serviciu”, prezentați drept atoateștiutori, care – cu diverse
motivații – emit opinii confuze, profund eronate, cu un puternic
impact negativ în rândurile populației țării. Prezența modestă a
economiștilor autentici în emisiunile audio-vizuale în presa tipărită
continuă să fie nesemnificativă, mai ales din pricina monopolului
instituit de diverse trusturi media.
De aceea, este deosebit de important să găsim cele mai bune
modalități de participare a publicului larg la manifestările noastre
științifice, să recurgem la un limbaj accesibil și atrăgător, adâncind
caracterul interactiv al dezbaterilor, transformându-ne, astfel, în
adevărați lideri de opinie.
Dragi colegi,
Experiența acumulată și imperativele la care m-am referit arată că
sunt trei cuvinte-cheie care dau substanță, sens și direcție de acțiune
întregii noastre comunități profesionale: UNITATE, IMPLICARE,
PERFORMANȚĂ. Dacă vom acționa în spiritul acestor imperative
există premise favorabile să fructificăm mai eficient resursele noastre
creative pentru a acționa în economia reală și cea nominală, în sferele
cercetării și activității academice – pretutindeni unde colegii noștri de
breaslă își desfășoară activitatea – pentru îmbogățirea tradițiilor cu
fapte pe măsura necesității ieșirii din stadiul de subdezvoltare, prin
relansarea sustenabilă a economiei românești.
Sub semnul acestor evaluări și perspective, vă rog să primiți calde
și sincere felicitări și urarea adresată tuturor colegilor de a-și împlini
proiectele personale, de a conferi profesiei noastre valori noi,
superioare, de a binemerita prin tot ceea ce realizăm respectul prețuirii
societății pe care o slujim cu toată determinarea noastră de
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profesioniști, de cetățeni ai României eterne.
Președintele Asociației Generale a Economiștilor din România,
Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman
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