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O nouă civilizaţie ia naştere în viaţa noastră,
iar orbii de pretutindeni încearcă să o suprime.
Această nouă civilizaţie aduce cu sine noi
stiluri familiale; moduri schimbate de a lucra,
iubi, trăi; o nouă economie; noi conflicte politice
şi totodată, dincolo de acestea toate, o
conştiinţă modificată. Omenirea se află în faţa
unui însemnat salt înainte. Se confruntă cu
cele mai profunde frământări sociale şi
restructurări creatoare ale tuturor timpurilor.
Fără a o recunoaşte în mod clar, suntem
angajaţi în construirea unei noi civilizaţii
remarcabile.
Alvin Toffler
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INTRODUCERE
Teoria economică are nevoie
să fie reconsiderată într-un mod fundamental.
George Soros

Încă din cele mai vechi timpuri, deopotrivă
guvernanţii cât şi filosofii, slujitorii templelor sau
artiştii, comercianţii sau moraliştii au fost cu toţii
captivaţi de complexitatea sufletului uman. Fie că
l-au privit din punctul de vedere al repartiţiei
puterii în comunitate, fie că au dorit să-i asigure o
mai mare împlinire personală sau pur şi simplu
pentru că de cunoaşterea proceselor psihice
depindea succesul vânzărilor, câştigarea bătăliilor
ori instaurarea păcii între triburi sau imperii, de
fiecare dată s-a ridicat aceeaşi întrebare şi s-au
căutat mereu soluţii pentru satisfacerea fiinţei
umane sociale. Bineînţeles că istoria a cunoscut
multe sisteme de gândire şi acţiune în acest sens;
practic fiecare mare civilizaţie a avut propriile
coordonate, în limitele cărora de asemenea, de la o
epocă la alta, au variat formele sub care erau
privite şi tratate deopotrivă fiinţele umane precum
şi raporturile dintre acestea şi elementele mediului
existenţial. În acest scop societatea a inventat şi
utilizat o serie întreagă de instrumente, dintre care
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cele mai avansate ca nivel de organizare şi
complexitate, dar şi sub aspectul incidenţei lor
asupra relaţiilor dintre om şi mediu, au fost
sistemele sociale.
Indiferent de civilizaţie şi independent de
concepţiile variabile ale epocii istorice, toate
societăţile umane au utilizat în mod constant
(adaptate la specificul propriu) un număr limitat
de sisteme sociale, vitale pentru organismul
comunitar: sistemul politic, administrativ, militar,
religios, educaţional, medical, de asistenţă şi
protecţie socială şi desigur, cel mai important
dintre toate, aşa cum se va dovedi pe parcursul
volumului de faţă: sistemul economic.
Sociologii şi antropologii au constatat, în
continuarea aserţiunilor marilor gânditori din
toate timpurile, că, deşi diferită în manifestările
sale exterioare, de suprafaţă (în funcţie de timp, loc
şi civilizaţie), totuşi fiinţa umană se caracterizează
printr-un deosebit de unitar grad de fundamentare
a valorilor. Altfel spus, în esenţă omul este acelaşi,
indiferent de coordonatele existenţiale, şi numai în
formele de manifestare create la interfaţa cu aceste
conjuncturi el exprimă atitudini şi forme diferite.
Valorile de bază ale sufletului uman par a fi atât
de bine fixate în structura sa existenţială, încât le
putem recunoaşte în orice moment şi în orice
împrejurare. Această constatare a servit cu mult
14
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succes tuturor celor ce – cu intenţii mai bune sau
mai rele – au dorit să direcţioneze într-un sens sau
altul manifestarea omului în societate. În ultimele
secole ale civilizaţiei occidentale contemporane, o
serie întreagă de gânditori şi-au pus problema
modului în care aceste valori funcţionează şi mai
ales felul în care ele pot fi manipulate din afară.
Preocupările lor au apărut o dată cu marile
reforme sociale, ştiinţifice şi administrative ce au
premers Epocii Luminilor, atunci când s-a
manifestat cel mai pregnant conflictul direct dintre
o fiinţă umană ce dorea să evolueze accelerat, şi o
societate refractară în faţa acestui proces.
Consecinţele exterioare le cunoaştem cu toţii, din
ele luând naştere lumea contemporană şi valorile
aflate a baza relaţiilor actuale ale omului cu
elementele mediului său de viaţă.
Însă mai puţin cunoscut în sensul larg, sunt
tocmai descoperirile privind modul cum se
derulează procesele complexe de manifestare a
fiinţei umane în esenţa valorilor sale. După eforturi
îndelungate şi cu participarea deopotrivă a
oamenilor de ştiinţă dar şi practicienilor din mai
multe sectoare de activitate, s-a ajuns la jumătatea
secolului trecut la faimoasa Piramidă a trebuinţelor
fundamentale, care face o dată pentru totdeauna
ordine în sistemul de valori ce asigură nu numai
motivaţia, ci chiar împlinirea procesului de
15
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creştere şi dezvoltare a fiinţei umane. La început
piramida avea 5 nivele descriind tot atâtea
categorii de necesităţi şi această formulă a
aparţinut celebrului fondator a ceea ce avea să se
numească mai târziu curentul umanist în ştiinţele
şi practicile societăţii contemporane: Abraham
Maslow. Dar cum în lumea ştiinţifică progresul
ţine de esenţa proceselor, a fost desigur normal şi
natural ca noi descoperiri să aducă pe scena vieţii
sociale realităţi mai profunde privind deopotrivă
piramida trebuinţelor cât şi ecuaţiile dezvoltări
fiinţei umane1. S-a constatat astfel, pe măsură ce
descoperirile avansau tot mai mult, că universul
interior şi cel exterior al existenţei fiinţei umane
(societatea şi structura ei) sunt în fapt imagini
corespondente; altfel spus omul are tendinţa
naturală (explicată şi explicabilă prin aceste
ecuaţii şi prin grila piramidală) de a transpune în
lumea înconjurătoare ordinea valorică internă,
cosmosul trăirilor de profunzime ale sufletului
Noi am expus aceste descoperiri precum şi importante
consecinţe teoretice şi practice ale lor în volumele: “Piramida
trebuinţelor umane fundamentale” (Fundaţia Mercur, 2002);
“Psihologia Fiinţei. Psihologia ecologică integrativă a
personalităţii” (Fundaţia Mercur, 2000); “Fundamentele
consilierii în managementul calităţii vieţii şi condiţiei umane”
(Editura Mega, 2004); ‘Dimensiuni fundamentale ale dezvoltării
comunitare” (vol.col.; Editura Argonaut, 2005); “Factori
determinanţi ai calităţii vieţii”(vol.col; Editura Mega, 2006)
1
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său. Iar în scopul gestionării proceselor valorice
din lumea astfel reprodusă în afara sa, fiinţa
umană a creat sisteme sociale, organisme de
administrare şi dezvoltare a acestei ordini, care ele
însele sunt reproduse după chipul şi asemănarea
creatorului.
În acest context, este absolut normal şi natural
să constatăm că dacă fiinţa umană are o grilă de
necesităţi ce definesc procesele dezvoltării sale, şi
sistemele create în mediul exterior, în fapt organe
interne ale marelui organism social, au ele însele
propriile nivele de evoluţie descrise de exact
aceleaşi ecuaţii ale dezvoltării umane. Fiecare
dintre aceste sisteme este o entitate dotată cu
identitate, aptitudini şi competenţe, raţiune şi de
cele mai multe ori afectivitate, cu principii de
acţiune şi obiective de dezvoltare, cu o arhitectură
proprie precum şi o funcţionalitate bine determinată
în cadrul simbiozei comunitare.
Astfel încât evoluţia fiinţei umane este strâns
legată de dezvoltarea corespunzătoare a acestor
sisteme. Cel puţin în teorie, pentru că, aşa cum
vom avea ocazia să constatăm pe parcursul
volumului de faţă, orice sistem manifestă tendinţa
naturală (specifică oricărei entităţi vii) de a se
centra pe propria identitate şi a da curs cu
prioritate necesităţilor absolut individuale de
dezvoltare, deturnând spre sine resursele necesare
17
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îndeplinirii funcţionalităţilor pentru care a fost
proiectat în cadrul societăţii. Şi aşa cum vom
constata, organismul social, presat de nevoia
fiinţei umane de a evolua în mod neîntrerupt, va
reacţiona sancţionând prompt astfel de conduite,
fie prin reformarea sistemelor refractare, fie prin
scoaterea lor de pe scena istoriei, dacă gradul de
deformare a atins cote periculoase pentru progresul
omului şi al comunităţii.
Unul dintre sisteme însă pare a avea o soartă
cu totul diferită. Acesta este sistemul economic, iar
destinul său în rosturile istoriei este tocmai acela
de a conduce lumea. Desigur nu este o cale deloc
uşoară. Ca orice guvernator înţelept, va face o
lungă ucenicie pornită dinspre lumea materiei şi
ridicându-se treptat prin eforturi de rang istoric
spre realităţi superioare: valorile abstracte ale
sentimentelor, ideilor, împlinirilor fiinţei umane şi
mai apoi ale întregii comunităţi. Acest drum este
pavat cu numeroase capcane; sistemul este trecut
prin repetate probe şi se va metamorfoza pe sine
însuşi de mai multe ori. Asemeni oului devenit
omidă, apoi nimfă şi în cele din urmă fluture, la fel
şi sistemul economic va parcurge diverse stări
existenţiale şi va îmbrăca forme dintre cele mai
variate, care aparent, unui privitor neavizat, i-ar
putea părea lucruri total diferite.
18
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Progresul sistemului economic este totuşi uşor
de urmărit şi cuprins dacă avem în faţă înţelesul
proceselor de dezvoltare a fiinţelor vii în general şi al
fiinţei umane în special, procese descrise de etapele
ierarhizate sub forma a ceea ce astăzi numim
piramida trebuinţelor umane fundamentale sau
piramida dezvoltării. Fenomenul deloc întâmplător
vine să dovedească încă o dată strânsa corelaţie
dintre omul interior şi cel exterior, sau dintre fiinţa
umană şi sistemele reproduse de ea în mediul de
viaţă. Acele sisteme care au păstrat legătura intimă
dintre profunzime şi suprafaţă, dintre esenţă şi
formă, dintre necesităţile naturale de dezvoltare a
fiinţei umane şi formele sociale sub care acestea
trebuie actualizate, acele sisteme au ţinut pasul cu
istoria.
Sistemul economic se caracterizează prin
performanţe deosebite în acest sens, fiind, prin
esenţa sa constructivă, proiectat să nu se poată
detaşa de fiinţa umană. Sisteme precum cel politic,
militar, religios etc pot funcţiona şi singure, în
afara sau chiar detaşat de om. Sistemul economic
însă este omul în manifestare. Forţa acestei
legături provine pe de altă parte şi din misiunea
fără precedent a sistemului economic: aceea de a
satisface toate trebuinţele umane, de la cele mai
grosiere (material-energetice) până la cele mai elevate
(spiritualitate, împlinire personală etc). Este şi
19
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motivul pentru care evoluţia sistemului economic
nu este o simplă opţiune la latitudinea acestuia, ci
o necesitate vitală, şi totodată misiunea sa
subsecventă: de a ţine pasul cu dezvoltarea fiinţei
umane.
Volumul de faţă va prezenta epopeea acestui
proces pe parcursul căruia, orice modificare în
starea de conştienţă a fiinţei umane se regăseşte
ca un ecou viu şi imediat în esenţa sistemului
economic.
De asemenea vom surprinde faptul că aşa cum
omul susţine evoluţia sistemului economic în
fiecare dintre etapele sale, la rândul său sistemul
va sprijini de fiecare dată marile reforme pe care
fiinţa umană le are de realizat deopotrivă în mediul
interior (propria dezvoltare personală) cât şi în cel
exterior: progresul social. Fiinţa umană şi sistemul
economic sunt cei doi actori care reprezintă,
creează şi transformă neîncetat societatea, în
acord cu standardele tot mai înalte ale necesarului
de civilizaţie.
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Al Treilea Val manifestă o preocupare crescândă spre
echilibru şi puterea de întreţinere. Oamenii devin mai
sensibili faţă de sanctitatea vieţii, faţă de limitele
resurselor naturale şi, prin urmare, ale dezvoltării, şi
faţă de propriile nevoi spirituale nesatisfăcute.
Câştigul material nu mai este decât una dintre forţele
care propulsează activitatea; consideraţii ca
reducerea riscurilor ecologice, furnizarea de servicii
pentru ceilalţi şi crearea posibilităţilor de dezvoltare şi
împlinire personală devin variabile standard care
intră în ecuaţie. Concomitent, bogăţia materială scade
în importanţă. Un număr tot mai mare de oameni
constată că valorile intangibile ca demnitatea,
integritatea şi pacea interioară joacă un rol important
în câştigarea unui sentiment de validare personală.
În al Patrulea Val oamenii se vor concentra asupra
integrării tuturor dimensiunilor vieţii şi a asumării
responsabilităţii pentru întreg. Câştigul material nu
va mai fi un scop suficient în sine, nici nu i se vor mai
acorda merite mai presus de cele necesare pentru a
întreţine funcţionarea continuă. Adevărata bogăţie se
va centraliza în jurul fiecărui individ şi se va
manifesta sub forma unei încrederi lăuntrice – o
conştienţă şi o credinţă a deplinătăţii propriei fiinţe.
Herman Maynard şi Susan Mehrtens
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CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE SISTEM
Lumea valorilor este creaţia afectivităţii. Scara ierarhică
a valorilor corespunde importanţei şi intensităţii
dorinţelor şi tendinţelor noastre.
Vasile Pavelcu

1. Noţiune
Sistemul reprezintă o asociere sinergică de
elemente distincte, realizată totdeauna după
anumite legi (criterii, norme) şi constituind o
structură bine definită, cu identitate, obiective,
strategii şi necesităţi de dezvoltare absolut
proprii. Sistemul este unitatea evolutivă a oricărui
tip de realitate avansată din universul cognoscibil
omului în prezent.
Teoria clasică a sistemelor consideră evoluţia
ca mişcare către o stare de echilibru, organismele
adaptându-se din ce în ce mai mult la mediul lor
înconjurător. În conformitate cu viziunea sistemică,
evoluţia acţionează departe de echilibru şi are loc
prin intermediul interacţiunii dintre adaptare şi
creaţie.
Mai mult, teoria sistemelor ia în considerare
faptul că mediul este el însuşi un sistem viu, capabil
de adaptare şi evoluţie. Ca atare focalizarea se
23
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deplasează de la evoluţia unei entităţi singulare, la
evoluţia comună a entităţii şi mediului. Accentul se
mută acum de la particular la universal şi de la
individ la context. Pe de altă parte este necesar să
ţinem cont de faptul că sistemele sunt entităţi
integrate ale căror proprietăţi nu pot fi reduse la
proprietăţile părţilor componente mai mici. În loc
să se concentreze asupra blocurilor constructive
de bază, sau asupra substanţelor de bază, viziunea
sistemică pune accentul pe principiile de bază ale
organizării.
Activitatea sistemelor implică un proces cunoscut
sub numele de tranzacţie – interacţiunea simultană
şi reciproc interdependentă dintre mai multe
componente. Aşa cum vom avea ocazia să constatăm
pe parcursul volumului de faţă, un alt aspect
important al sistemelor îl reprezintă natura lor
intrinsec dinamică; formele lor nu sunt structuri
rigide, ci manifestări flexibile şi totuşi stabile ale
proceselor aflate la baza acestora.
Sistemele în general sunt structuri deschise,
care funcţionează prin preluarea de structuri
ordonate din mediu şi metabolizarea (descompunerea
şi asimilarea părţilor) lor, în mod continuu şi
departe de punctul de echilibru, în sensul că se află
într-o stare de nonechilibru sau de transformare
continuă, dar regulată, controlată şi eficientă
adaptată la necesităţile de dezvoltare proprii
24
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sistemului. Această stare de nonechilibru sau de
echilibru dinamic evolutiv se numeşte homeostază.
O caracteristică de asemenea de bază a
sistemelor o reprezintă capacitatea de autoorganizare, iar o regulă principală a acesteia este
tendinţa universală a sistemelor de a forma
structuri cu mai multe niveluri, care diferă între
ele în ceea ce priveşte complexitatea (este ceea ce
dintotdeauna a fost definit ca “principiul sferă în
sferă”). Relaţia dintre aceste sisteme poate fi
reprezentată prin intermediul “arborelui sistemului”.
La fiecare nivel analizat nivelul respectiv poate
constitui un organism individualizat. Pentru a avea
o imagine mai clară este suficient să luăm ca
exemplu felul cum se structurează sistemul
organismului uman: subsisteme numite organe,
compuse din alte subsisteme numite ţesuturi iar
acestea la rândul lor compuse din alte universuri
sistemice numite celule.
Renumitul om de ştiinţă, ambasador al viziunii
holografice şi sistemice asupra organizării proceselor
cosmice, Fritjof Capra, a demonstrat că sistemele
nu se organizează ierarhic (în sensul de supunere)
ci între diferitele nivele ale unui sistem există
numeroase trasee complexe şi neliniare, trasee dea lungul cărora semnalele informaţionale şi
tranzacţionale se propagă între toate nivelele atât
ascendent cât şi în sens descendent (dar în egală
25
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măsură considerăm că acest proces se produce şi
la orizontală).
La fel cum un arbore se hrăneşte atât prin
rădăcină cât şi prin frunze, fluxul energetic într-un
arbore-sistem parcurge ambele sensuri, nici unul
din punctele terminale nedominându-l pe celălalt
ci toate nivelurile acţionând într-o armonie
interdependentă pentru a sprijini funcţionarea
întregului.
Cel mai important aspect al ordinii stratificate
existente în natură este deopotrivă transferul
controlului, cât şi (poate mai ales) organizarea
complexităţii. Diversele nivele ale sistemului sunt
nivele stabile, prezentând complexităţi diferite, iar
acest lucru face posibilă utilizarea de descrieri
diferite pentru fiecare nivel în parte. Este şi
motivul pentru care atunci când dorim să tratăm
dezvoltarea unui sistem trebuie să observăm în
primul rând deosebirile de etape, de nivele atinse
precum şi curgerea continuă, unitatea de aspiraţie
care leagă valorile de bază ale sistemului atât între
ele, cât şi pe o coordonată liniară între trecut şi
viitor, pe continuumul evoluţiei respectivului
sistem.
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2. Caracteristici generale ale sistemelor
Sistemul ca entitate de sine stătătoare este
definit de două categorii de elemente: unele
structurale şi celelalte funcţionale, după cum vom
arăta mai jos.
Elementele structurale conturează imaginea
sistemului percepută din exterior, atât prin
aparenţa statică, precum şi prim comportamentul
său în relaţie cu alte componente ale mediului
existenţial.
Elementele funcţionale sunt acele caracteristici
ale unui sistem care definesc identitatea acestuia
prin prisma devenirii lui, sub aspectul deci al
dezvoltării, al evoluţiei. Dacă ar fi să luăm o
comparaţie, am putea spune că de pe cartea de
identitate a sistemului elementele structurale
reprezintă fotografia, pe când cele funcţionale
restul datelor descriptive.
Desigur există multiple trăsături considerate
de bază ale sistemelor, între care şi cele sintetizate
de Fritjof Capra astfel: autoorganizarea; homeostazia
(echilibru dinamic); schimbul permanent cu mediul;
capacitatea de adaptare la modificările şi condiţiile
mediului existenţial; capacitatea de autoevoluţie;
capacitatea de vindecare şi reînnoire; autotransformarea şi autotranscendenţa (incluzând
procesele de învăţare, dezvoltare şi evoluţie). În cele
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ce urmează vom face referire însă numai la acelea
care au o implicare direct vizibilă asupra sistemului
economic, rămânând ca pentru alte detalii să
recomandăm deopotrivă volumele autorului citat,
cât şi volumul nostru în curs de realizare dedicat
prezentării fundamentelor sistemelor, proceselor şi
legilor de organizare a vieţii.
A. Elemente structurale
a) Structura
Structura fiecărui sistem este dată de acel set de
elemente şi/sau valori care conturează identitatea
externă; ele definesc forma şi încadrează sistemul
într-o familie sau alta de realităţi. Sub aspectul
tratării noastre prezente, conceptele de structură
şi formă sunt sinonime.
Arhitectura
Arhitectura sistemului se compune din totalitatea
normelor, a legilor sau regulilor care structurează
ordinea proprie sistemului. Există astfel legi care
definesc manifestarea internă a sistemului (propria
configuraţie internă, cosmosul intern) dar şi legi
care definesc comportamentul sistemului în
mediul său de existenţă, regulile de interacţiune
cu alte sisteme şi entităţi din cadrul acestuia.
Arhitectura sistemului este deci echivalenta
caracterului acestuia.
b)
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Esenţa
Esenţa oricărui sistem este dată de conţinutul
intern, cuprinzând toate valorile şi elementele ce
“umplu” structura acţionând după normele
conţinute în setul propriei arhitecturi. Deci spre
deosebire de elementele deja prezentate (adică cele ce
dau forma şi respectiv caracterul/ comportamentul)
în conceptul de esenţă includem orice alte (şi toate
celelalte) elemente care se încadrează în limitele
determinate de forma sistemului, dacă acestea au
rezidenţă în cadrul său. Prin aceasta înţelegem că
respectivele valori nu sunt pasagere, ci, chiar dacă
nu au fost încă asimilate, sau definitiv integrate,
totuşi şi-au găsit un loc ori au reuşit să lege relaţii
stabile cu alte valori interne ale sistemului.
Această din urmă precizare este importantă mai
ales pentru sistemele evoluate, care prin definiţie
fiind sisteme deschise, reprezintă totodată o zonă
de tranzit pentru diverse valori, şi de multe ori
adevărata piaţă de schimb în cadrul cărora alte
sisteme realizează tranzacţii, fără a afecta în vreun
fel esenţa/ conţinutul sistemului dat. Dacă ar fi să
luăm un exemplu, deşi este cantonată în cala sa,
marfa încărcată pe un vapor nu face parte din
esenţa acestuia; este doar un element pasager,
care nu creează legături de rezidenţă mai lungi
decât durata transportului, astfel încât să afecteze
în vreun fel identitatea proprie sistemului însuşi.
c)
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În concluzie, deci, la sistemele evoluate toate
valorile sunt în tranzit, au doar rezidenţă, pe o
perioadă mai mare sau mai scurtă de timp,
întrucât sistemul însuşi este o entitate în continuă
schimbare.
Procesele
Procesele sunt ansamblul transformărilor care
au loc în cadrul sistemului, realizate după anumite
coordonatele determinate de arhitectură şi de
structură, dar aplicându-se asupra esenţei.
Procesele definesc dinamismul intern al sistemului
şi descriu ansamblul mişcărilor de dezvoltare
precum şi toate transformările ce au loc în
interiorul unei entităţi sistemice. Este motivul
pentru care proces şi devenire sunt concepte
echivalente în cazul studiului nostru de faţă.
Dintre toate elementele definitorii pentru orice
sistem, procesele sunt esenţiale în devenirea
acestuia. Pe măsură ce sistemul se dezvoltă şi
evoluează spre nivele superioare, se produc mai
multe mutaţii, dintre care cele mai importante
sunt următoarele: esenţa şi forma se unesc şi se
dizolvă în mişcare/ transformare; la fel arhitectura
şi procesele se unifică şi se armonizează cu legile
universale ale manifestării sistemului mai mare
din care face parte şi sistemul în discuţie. Altfel
spus, sistemul se ridică spre o ordine superioară lui
d)
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prin dezvoltarea legilor proprii (cuprinse în setul
numit de noi arhitectură) până la nivelul acestora,
fapt care determină totodată şi o permisivitate şi
flexibilitate marcantă a structurii şi formei, de o aşa
manieră încât să poată realiza funcţiile şi
tranzacţiile aferente noului rol pe care sistemul îl
dobândeşte astfel în cadrul unei arhitecturi şi unei
structuri superioare. În acest stadiu, forma,
structura şi chiar propriile legi devin desuete.
Accentul se mută pe procese; practic toate vechile
valori proprii se topesc într-un flux al transformărilor
permanente după anumite coordonate aparţinând
unei ordini superioare sistemului dat; totul tinde
să devină un proces unificat.
B. Elemente funcţionale
Prin natura şi specificul lor, elementele funcţionale
se apropie până la a se confunda de cele mai multe
ori cu trăsăturile/ caracteristicile sistemului. De
fapt pe parcursul existenţei acestuia, şi pe măsură
ce sistemul accede spre nivele superioare de
dezvoltare, această suprapunere, confuziunea
deci, dintre elemente de identitate funcţională şi
caractere, devine tot mai accentuată. În cele ce
urmează vom aminti numai unele dintre cele mai
evidente valori ale oricărui sistem, definitorii
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pentru identitatea funcţională, chiar dacă o parte
dintre acestea sunt (şi) trăsături.
a) Identitate/ nume

Toate sistemele, indiferent că sunt umane sau
doar se află în interacţiune cu societatea umană
(chiar dacă ele sunt naturale ori cosmice: fenomene,
procese, sau organizări ale materiei, de exemplu)
participă la procese de interacţiune informaţională
fapt pentru care, în cadrul contextual al rolurilor
jucate este necesară definirea propriei poziţii în
primul rând printr-un nume, printr-o identitate de
cod, un simbol cu semnificaţie agreată şi recunoscută
de celelalte sisteme participante la aceste tranzacţii.
b) Misiune/scop şi obiective/ţeluri

Misiunea sau scopul oricărui sistem defineşte
funcţia sa de bază în cadrul propriei existenţe,
specializarea, ceea ce poate şi trebuie să facă prin
chiar modul său de a fi şi a funcţiona. Scopul,
misiunea şi rostul sunt în acest fel concepte
echivalente pentru existenţa sistemelor. Sistemele
însă, în calitate de celule structurale şi funcţionale
ale organizării proceselor devenirii universale, sunt
ele însele supuse unui continuu impuls spre
perfecţionare, spre evoluţie. Acest impuls se
manifestă din interior şi ia forma obiectivelor, a
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ţelurilor, aspiraţiilor sau dorinţelor, în cazul din
urmă, pentru fiinţele vii care au conştienţa de sine.
c) Finalitate/ rezultate ale existenţei şi

funcţionării în baza misiunii proprii
Toate procesele organice, fie în lumea vie fi în
cea a materiei se caracterizează prin specializarea
funcţională. Fiecare lucru şi deci fiecare sistem,
are un loc şi un rol de îndeplinit prin chiar
identitatea sa nativă sau evolutivă. Nimic nu este
lăsat la întâmplare şi de aceea orice proces în
cadrul căruia participă sub o formă sau alta
sisteme, este necesar să definească roluri care să
nu se repete şi funcţii care să fie complementare în
realizarea acestor roluri. Finalitatea reprezintă
forma sub care, prin chiar procesul de dezvoltare a
sistemelor se reglează această armonie simbiotică a
ansamblurilor structurale polisistemice în cadrul
unor procese complexe, prin care fiecare
participant primeşte rolul funcţional în baza
specializării sau mai degrabă calificării în a face, în
a obţine sau produce un anumit rezultat. Totul în
univers se orientează atât spre obiective, cât şi
spre rezultate finite, chiar dacă nu finale;
obiectivele şi produsul acestora (rezultatele deci,
finalităţile) reprezintă treptele pe care le urcă orice
sistem în cadrul procesului evolutiv.
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d) Stadii de dezvoltare şi praguri de trecere

Stadiile de dezvoltare sunt fragmente de procese
în cadrul cărora se produc în mod specific şi
adaptat anumite transformări determinante în
cadrul sistemului şi care depind de natura, clasa,
familia din care face parte. Evoluţia nu se produce
în salturi, dar ea se realizează pe procese. Stadiul
este într-un fel suma proceselor cu o anumită
finalitate, deci care conlucrează sinergic în baza
unor principii directoare, în vederea aducerii
sistemului la un anumit nivel, grad sau stare de
complexitate şi dezvoltare. Stadiul devine în acest
fel deopotrivă locul şi mediul în care elemente cu
rol catalitic produc evoluţia sistemului prin procese
de maturare internă.
Rezultatele dezvoltării fiecărui sistem sunt
teoretic vizibile pe întreg parcursul acestui proces,
dar ele devin cu adevărat marcante şi definitorii
abia la finele stadiului. Trecerea de la un stadiu la
altul, corespunde schimbării categoriei de procese
necesare dezvoltării. Pentru aceasta sistemul va da
o probă prin care să se asigure că etapa vechiului
stadiu a ajuns la rezultatul dorit (la maturare), că,
altfel spus, sistemul are instrumentele necesare
înscrierii în etapa următoare. Aceste intervale de
probă între două stadii consecutive se numesc
praguri.
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e) Categoria/familia/clasa de apartenenţă/

încadrare
Clasa, familia, categoria (etc) de apartenenţă
sau încadrare nu sunt necesare numai pentru
uşurinţa noastră umană de a cunoaşte sau
recunoaşte lucrurile. Ci, în funcţie de aceste
categorii, lucrurile şi sistemele se recunosc ele
însele unele pe altele şi îşi aleg conduitele de
interacţiune cele mai potrivite. Fie pe baze de
afinitate şi armonizare, fie pe baze concurenţiale
sau conflictuale; fie prin cooperare sau ignorare;
de fiecare dată însă sistemele sunt obligate să aibă
o atitudine faţă de toate celelalte componente ale
mediului existenţial. Interacţiunea este procesul
de bază al organizării vieţii şi aceasta solicită în
permanenţă
definirea
poziţiei,
atitudinii,
raporturilor inter-sistemice, lucru care se face în
mod natural, fără consum de energie din partea
sistemelor participante, tocmai prin acest fel de
codificare dar şi de recunoaştere reciprocă datorită
încadrării în tipologii cosmice convenţionale.
Desigur, interacţiunea înseşi îmbracă o gamă
variată şi complexă de forme sub care se realizează
practic, în funcţie de nivelul de evoluţie al
sistemelor, mergând de la polul opoziţiei,
conflictului, diferenţierii, până la cel al colaborării
sinergice, armonizării şi în final unificării, etapă în
care se ajunge o dată cu atingerea gradului
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suprem de dezvoltare a unui sistem, moment în
care acesta se pregăteşte să treacă într-o altă stare
de existenţă, metamorfozându-se pe un alt nivel de
realitate.
3. Particularităţi ale sistemelor economice
Economia este suportul şi agentul catalizator
al proceselor dezvoltării comunitare. Ea
realizează acţiunea de tranzacţie socială, de
mobilitate şi schimb de resurse între membrii
comunităţii, reglementând şi stimulând
procesele de producţie, transfer, dezvoltare
(etc) adică întreg managementul de flux al
resurselor. La apogeul existenţei sale sistemul
economic este guvernatorul binelui şi dezvoltării
comunitare, tocmai utilizând acest instrumentfuncţie numit management de flux (detalii vor fi
oferite la punctul 9 al capitolului următor).
Având în vedere această misiune specifică a
economiei ca parte integrantă a societăţii umane,
este necesar şi util pentru viitoarele probleme
abordate în volumul de faţă, să realizăm o trecere
în revistă a principalelor elemente care disting
sistemele economice de alte sisteme. Astfel vom
remarca următoarele:
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 întrucât sistemele economice sunt în esenţă

structuri de interacţiune socio-umană, acestea vor fi
supuse regulii de ascensiune a piramidei trebuinţelor
fundamentale, care urmează în mod gradual din
treaptă în treaptă procesul de maturizare, evoluţie,
dezvoltare a oricărui sistem de tipul organism viu.
Tot în acest context al strânsei relaţii între om şi
sistemul economic, este firesc să observăm că
dezvoltarea primului va influenţa radical – în
formă, conţinut şi structură – evoluţia celui din
urmă (aspecte ce vor fi tratate în capitolul dedicat
nivelelor de evoluţie a sistemului economic)
 fiecare dintre nivelele de dezvoltare va avea

două feţe: una îndreptată spre progres, celaltă spre
conservarea valorilor pe care sistemul le deţine. Acest
aspect se întâlneşte şi în evoluţia altor tipuri de
sisteme, dar în cazul celui economic primeşte
deopotrivă o amploare (ca desfăşurare) şi o conotaţie
(ca importanţă) mult mai mari. Faptul se datorează
în primul caz complexităţii de relaţii implicate în
existenţa şi funcţionarea sistemului economic, iar în
cel de-al doilea strânsei legături pe care acesta o are
cu subiectivitatea umană, cu necesităţile vitale de
dezvoltare ale fiinţei umane. Şi alte sisteme au grijă
de om, dar sistemul economic (aşa cum se va arăta
pe parcursul volumului) este cel care gestionează la
modul practic toate probleme acestuia, de la sfera
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materială la cea spirituală şi de la găsirea de soluţii
la alocarea resurselor pentru implementarea acestora.
 spre deosebire de evoluţia altor sisteme, cum

ar fi de exemplu sistemul psihic uman, în cazul
sistemelor economice sunt posibile răsturnări de
situaţii, căderi pe nivele inferioare; adică evoluţia
face un pas înapoi pentru a-şi lua avânt spre
înainte. Însă de fiecare dată, orice cădere duce la
un progres accentuat, fiind de aceea marcată (în
momentul următor) de un salt ascendent având un
nivel calitativ mult superior. Desigur, pentru
corectitudinea aspectului ştiinţific, este necesar să
observăm că la fiinţa umană se resimte un proces
oarecum asemănător: orice greşeală îndreptată
printr-o suferinţă asumată (înţeleasă, conştientizată)
asigură o putere sporită de a acţiona corespunzător
în încercările următoare ale vieţii. Însă aici nu este
vorba de o regresie a întregului sistem, ci numai de
o situaţie de suprafaţă, care afectează doar unele
componente ale acestuia, de cele mai multe ori
tocmai acelea care au greşit: de obicei voinţa,
atenţia sau insuficienta putere personală derivată
din dezorganizare ori stil de viaţă neadaptat.
 sistemele economice sunt printre cele mai

complexe (dacă nu chiar pe primul loc în acest
sens), ca număr de realităţi şi varietate de procese,
precum şi de actori ce interferează în mediul
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acestora. Această trăsătură devine cu atât mai
evidentă cu cât sistemul evoluează spre nivelele
înalte ale dezvoltării sale. Astfel de la realităţi
materiale, la cele natural-ecologice, sociale, şi
umane (afective, intelectuale, spirituale) la legi ale
gestiunii materiei şi energiei în cosmos, la legi ale
organizării proceselor sociale şi ale dezvoltării
umane, toate acestea îşi dau concursul pe terenul
pus la dispoziţie de economie ca sistem sociouman.
 în strânsă corelaţie şi poate chiar derivat din

aspectul anterior, mai trebuie să remarcăm că
sistemul economic este printre puţinele sisteme cu
vocaţie de universalitate, create de oameni; prin
aceasta înţelegând că aşa cum sunt fundamentate,
dacă se actualizează anumite condiţii în viitorul
dezvoltării lor, pot evolua până la stadiul de a
integra celelalte sisteme colaboratoare, a deveni
deci un suprasistem, în interiorul căruia vechile
sisteme vor rămâne simple organe interne.
4. Elemente generale privind piramida
trebuinţelor umane fundamentale
Pornind de la realitatea că sistemul economic
este prin definiţie şi esenţă o structură creată de
oameni, pentru oameni şi mai ales cu oameni, care
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să gestioneze atât la modul ştiinţific (al descoperirii
şi explicării) cât şi practic (al actualizării, îndeplinirii)
necesităţilor esenţiale ale fiinţei umane, indiferent
care ar fi acestea, este evident că între modul cum
evoluează omul în societate şi procesele prin care
trece sistemul economic este o corespondenţă
directă, imediată şi foarte strânsă. În acest
context, este deja binecunoscut faptul că fiinţa
umană se dezvoltă după o grilă piramidală ce descrie
procesele de actualizare a trebuinţelor fundamentale
prin care se produce practic nu numai un standard
superior de calitate a vieţii, ci înseşi evoluţia omului
ca fiinţă aflată permanent în căutarea şi realizare
împlinirii de sine. Noi am descris pe larg aceste
procese în volumele “Piramida trebuinţelor umane
fundamentale”
şi
respectiv
seria
dedicată
mangementului calităţii vieţii şi condiţiei umane.2 În
cele ce urmează ne vom reaminti pe scurt
coordonatele de bază ale fiecăruia dintre cele 9 nivele
active la omul social contemporan, din totalitatea de
12 câte cuprinde întreaga piramidă a acestor
necesităţi numite de Maslow (descoperitorul
acesteia) “trebuinţe fundamentale”.3
2 

“Fundamentele consilierii în managementul calităţii vieţii
şi condiţiei umane”, “Abilităţile consilierului” şi respectiv
“Centrul de consultanţă”, toate apărute le Ed Mega, 2004
3 Aceste necesităţi se numesc fundamentale pentru că, fără
a fi exhaustive, totuşi ele reprezintă cheia de boltă şi axul
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a) Trebuinţele fiziologice
Descriu complexul de necesităţi proprii existenţei
şi perpetuării organismului în condiţii optime de
sănătate şi dezvoltare. Se referă în primul rând la
tot ceea ce ţine de materie şi energie, incluzând,
pentru fiinţa umană procesele de hrănire,
respiraţie, reproducere precum şi asigurarea
necesarului de resurse pentru menţinerea
homeostaziei organismului.
b) Trebuinţele de siguranţă
Dau curs nevoii de realizare a unui standard
optim de confort psihic şi fiziologic, determinat de
buna integrare în mediul existenţial şi adaptare
eficientă la factorii de mediu. Astfel lipsa pericolelor
sau protecţia eficientă în faţa acestora (prin diverse
instrumente de la grotă, cojoc şi bâtă, la locuinţe
moderne, tehnologii climatice, conturi bancare,
medicamente) precum şi stilul de viaţă într-un
mediu permisiv pentru accesarea resurselor
necesare existenţei şi autodezvoltării, sunt procese
ce descriu actualizarea necesităţilor de siguranţă.

central, întreaga arhitectură dacă putem să ne exprimăm
astfel, a dezvoltării umane. Sunt deopotrivă un filtru şi un
catalizator al resurselor necesare evoluţiei fiinţei umane şi a
comunităţii.
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c) Trebuinţele ambientale
Având asigurate condiţiile privind alimentaţia,
reproducerea, sănătatea, siguranţa existenţei,
fiinţa umană urcă spre activarea unor necesităţi
superioare ce încep să aibă o legătură tot mai
strânsă cu indicele dezvoltării. Necesităţile
ambientale sunt primele din acest şir şi descriu
procesele de amenajare a spaţiului vital, a mediului
existenţial în concordanţă şi armonie simbiotică cu
propriul sistem intern de valori ale fiinţei. De la
înfrumuseţarea şi dotarea bordeiului ori vilei, a
biroului sau maşinii proprii, a cănii de ceai ori a
vestimentaţiei comandate după preferinţele
personale, toate lucrurile din universul înconjurător
trebuie să se adapteze gustului fiinţei care le
utilizează. Este o formă primară de manifestare a
creativităţii individuale prin înfrumuseţarea sau
doar selectarea acelor lucruri care reflectă
imaginea valorilor interne ale sufletului fiinţei
utilizatoare. Esteticul este deci o modalitate de
regăsire prin contemplarea formelor exterioare ale
universului existenţial adaptate la imaginea
internă a propriului suflet.
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d) Trebuinţele de sociabilitate
Toate fiinţele şi în special cele avansate, sunt
fiinţe sociale. Nevoia de a primi şi dărui afecţiune,
de comunicare, comuniune, împărtăşire; nevoia de
a avea realizări împreună, de conlucrare şi
colaborare, de sprijin şi siguranţă afectivă sunt
numai câteva dintre procesele complexe ce definesc
această categorie de trebuinţe. Dacă este să ne
referim la sistemele pe care le crează fiinţa umană
în societate, fie ele politice, economice, juridice,
militare etc, trebuie să amintim aici faptul că acest
nivel al trebuinţelor fundamentale reprezintă baza
principală pentru toate procesele de interacţiune
între două sau mai multe fiinţe. Cu cât numărul
actorilor este mai mare, cu atât mai puternic se
sprijină şi raportează orice sistem sau proces la
trebuinţele de sociabilitate.
e) Trebuinţele de cunoaştere
Reprezintă etapa primei maturităţi a fiinţei, cea
în care aceasta porneşte la investigarea mediului
existenţial în vederea descoperirii rosturilor
elementelor constituente ale acestuia. Este primul
stadiu al nevoii de ordine, de cosmos ce caracterizează
sistemele orientate spre autocunoaştere şi spre
dezvoltare. Fiinţa umană doreşte să descopere legile
şi structurile ordinii exterioare, a universului
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manifestării sale, tocmai in vederea adoptării de
decizii eficiente privind acţiunea viitoare şi
procurarea resurselor necesare bunei sale evoluţii.
Dar mai este şi un alt motiv în spatele acestui
proces de investigare: nevoia de autocunoaştere,
nevoia de a determina propriul rost şi sensul
existenţei sale ca om, prin observarea ordinii mai
mari din care el face parte.
Acest complex de motivaţii determinante
pentru fiinţa umană se vor repercuta şi asupra
sistemelor pe care aceasta le alcătuieşte în cadrul
gestiunii sociale. De aceea, toate sistemele sociale
vor manifesta (pe nivelul al patrulea al dezvoltării
lor) tendinţa de maturizare, de asumare a misiunii/
rostului propriu, de acţiune înţeleaptă, ştiinţific
organizată pentru îndeplinirea cu cât mai mare
eficienţă a sarcinillor aferente acestei misiuni. În
cazul majorităţii sistemelor sociale acesta este
momentul lor de glorie, etapa de aur a existenţei,
după care (datorită proceselor conservatoare ce se
produc şi închistează sistemul, îl opun transformărilor
evolutive prin reformarea valorilor) urmează decăderea
lor lentă.
Singur sistemul economic, aşa cum vom arăta
mai jos, are capacitatea şi înţelepciunea dobândită
în chiar etapa precedentă de a continua procesul
de evoluţie. Această înţelepciune se datorează
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desigur şi momentului critic prin care trece
sistemul economic pe nivelul al patrulea, moment
de criză în urma căruia, dacă este viabil
supravieţuieşte şi îşi regăseşte echilibrul necesar
ulterioarei dezvoltări; fapt pentru care acest
moment de maturitate şi de înţelepciune fiind
deopotrivă dramatic dar şi cu o finalitate
superioară, a fos numit “nivelul de echilibru”.
Asemeni înţeleptului care a trecut dincolo de
manifestările iluzorii ale lumii descoperind
adevăratul sens al valorilor şi al existenţei, şi
sistemul economic urmând nevoia de cunoştere a
fiinţei umane, dar şi experienţa derivată din
capcana tragică a supraconsumului de pe nivelul
al treilea, va cunoaşte calea de mijloc a dezvoltării
superioare. De acum încolo, începând cu nivelul al
cincilea, sistemul economic se va ataşa tot mai
mult
de
valori
superioare,
nemateriale:
intelectuale, afective, abstracte, simbolice. El va
utiliza noi unităţi de măsură valorice precum
satisfacţiile sau împlinirile, aşa cum vom arăta în
capitolul dedicat nivelelor evolutive ale acestuia.
f) Trebuinţele de autovalorizare
(Stima de sine)
Pentru fiinţa umană nivelul al şaselea este cel al
edificării identităţii proprii în raport cu valorile
mediului existenţial şi în interacţiune cu acestea.
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Ceea ce contează în această etapă este imaginea
externă ce poate fi indusă, adică personalitatea. În
evoluţia fiinţei umane acest moment corespunde
dezvoltării marcante a personalităţii individuale, pe
baza şi în contextul valorilor de mediu în care
aceasta se manifestă la un moment dat. Stima de
sine este echivalentul valoric al acestei imagini în
mediul social de viaţă. Această tendinţă a fiinţei
umane de a se centra pe sine, pe dezvoltarea şi
afirmarea propriei personalităţi, se repercutează şi
asupra sistemului economic, determinând (aşa
cum vom arăta mai jos) o nouă mutaţie marcantă
în structura acestuia de valori: se creează
economia serviciilor şi satisfacţiilor. Lucrurile şi
procesele nu mai au valoare în sine, şi nici
calităţile ori utilitatea acestora nu importă atât de
mult ca înainte în luarea deciziilor sau stabilirea
valorii de tranzacţionare; ceea ce contează de acum
încolo este numai în ce măsură pot ele să
deservească necesitatea de marcă a fiinţei umane,
anume propria sa satisfacţie. Noul rege –
personalitatea umană – a fost încoronat în
ţinuturile societăţii, iar acesta solicită servirea de
satisfacţii totale; economia se va reforma radical
spre a răspunde nevoii sau capriciului acestuia.
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g) Trebuinţele de creaţie
Întreaga piramidă a trebuinţelor fundamentale
descrie epopeea omului în căutarea propriei
identităţi, din momentul când acesta începe a se
conştientiza pe sine ca fiinţă distinctă în marele
ansamblu al universului înconjurător, alături de
semeni şi alte fiinţe, învăţând despre sine prin
raportare la acestea, apoi prin descoperirea
principiilor care guvernează o ordine şi mai mare
decât cea socială şi încercarea de a găsi locul şi
rostul propriu în univers şi aşa mai departe. De
fiecare dată, fie că a privit în lucrurile exterioare,
fie în ochii semenilor săi, fiinţa umană nu a putut
găsi acolo decât imagini despre sine, mai mult sau
mai puţin apropiate de realitate, însă doar imagini,
reflecţii impregnate de subiectivitatea sau calităţile
intrinseci obiectului sau subiectului reflector.
Astfel încât nivelul al şaptelea aduce în evoluţia
acestei epopei o schimbare marcantă de metodă:
dacă nu se poate regăsi ca esenţă în reflexiile lumii
înconjurătoare, în schimb în creaţiile proprii,
acelea derivate din mintea şi sufletul său, omul
descoperă un adevăr despre sine mult mai
apropiat de realitate. Fiinţa umană la acest nivel de
dezvoltare devine Meşterul Manole, înţelegând că
pentru a avea certitudinea valorii şi identităţii sale
personale, pentru a nu mai fi înşelat de opiniile
subiective ale lumii sau de conjuncturile refractare
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ale lucrurilor şi situaţiilor de viaţă, este necesar a se
transpune pe sine, trup şi suflet în propria operă de
creaţie. Nivelul trebuinţelor de creaţie este cel care
descrie efortul autodescoperirii prin transformarea
creatoare a universului şi valorilor din mediul
existenţial.
Această atitudine se răsfrânge şi asupra
sistemului economic – în calitatea acestuia de
creaţie directă aflată la interfaţa dintre om şi
mediul social – dar şi în calitatea sa de agent
instrumentator al satisfacerii trebuinţelor şi
dezvoltării umane. Aşa cum vom arăta în capitolul
următor, economia va da curs acestei cerinţe de
prim rang a fiinţei umane de a-şi găsi împlinirea
prin exersarea actului creator, fiind din acest
punct de vedere mediul cel mai propice (sub
aspectul instrumentelor şi materialelor puse la
dispoziţie) pentru realizarea acestui deziderat al
omului social.
h) Trebuinţele de identitate
În cele cel urmează, datorită importanţei
deosebite pe care o va avea acest nivel în evoluţia
sistemului economic, fiind trambulina acestuia
spre devenirea sa ca sistem universal, vom
dezvolta la un grad mai larg explicaţiile privind
transformările prin care trece fiinţa umană în
demersul autodescoperirii.
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Am grupat sub această titulatură toate acele
trebuinţe ale fiinţei umane care converg spre
descoperirea şi cunoaşterea de sine autentică.
Până acum, pe celelalte nivele, anterioare, omul a
căutat a se descoperi în lucrurile aparţinătoare
universului exterior (semeni, alte fiinţe, obiecte,
fenomene etc.). Pe nivelul 7, al creaţiei, descoperă
că, pentru ca imaginile chipului propriu observate
în lumea înconjurătoare să fie cât mai reale, este
nevoie de o reflectare profundă a sufletului său în
esenţa acestora, este nevoie de transpunerea sa ca
fiinţă în trupul, în formele lucrurilor exterioare. Este
nevoie, aşadar, de manifestarea sa ca şi creator de
valori. Însă oricât de fidele ar fi aceste transpuneri
exteriorizate în lucruri, oricât ar fi de mare
numărul „chipurilor cioplite”, omul tot va trăi
nemulţumirea fundamentală de a nu fi găsit
răspuns la întrebarea despre esenţa şi
identitatea obiectivă a sa însuşi. Imaginile
descoperite în lucruri îi arată mai mult „ce poate”
şi mai puţin „ce este”. Nevoia de esenţă, de
autocunoaştere autentică rămâne încă prezentă. E
adevărat că acum omul ştie cu mult mai multe
aspecte evident definitorii pentru propria sa fiinţă.
Dar toate aceste aspecte au caracter de
reprezentanţă; ele sunt purtători de cuvânt ai
fiinţei, şi numai uneori, şi doar într-o anumită
măsură, fideli. Pe nivelul 7 omul se descoperă pe
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sine ca şi creator potenţial de universuri. Întreg
mediul exterior simte că îl poate transforma după
propria-i voinţă; înţelege că toate lucrurile sunt
legate prin norme şi se încadrează în anumite
ordini mai mult sau mai puţin generale. Că el
însuşi, în măsura în care cunoaşte legile şi
raporturile dintre lucruri, poate fi creator de noi
cosmosuri. Lumea înconjurătoare, universul fizic
i-o dovedeşte cu prisosinţă. Realitatea materială
(biologică şi energetică), precum şi realitatea
socială s-au lăsat modelate de mâna sa, după
propria-i voinţă şi în funcţie de limitele (sau
posibilităţile) cunoaşterii la un moment dat. Aceste
două realităţi au fost pentru el mediile de lucru şi
antrenament. Erorile uceniciei au prins contur în
lumea exterioară pentru a purta peste timp – prin
suferinţa aferentă – mesajul lor de înţelepciune
spre folosul întregii specii umane.
Dar evoluţia îşi urmează cursul ei firesc şi omul
se regăseşte într-o bună zi matur, echilibrat,
puternic, şi mai ales înţelept, educat. Este acum
pregătit să realizeze o nouă descoperire crucială:
dacă el poate crea sau măcar modela universuri
exterioare, de ce nu ar putea, cel puţin în aceeaşi
măsură să modeleze – sau chiar creeze – universul
său interior?
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Începând cu nivelul 8, deci, fiinţa umană
constată că nu contează atât de mult ce este, cât
ce poate să devină. Omul se descoperă ca fiind
propriul său creator. El depăşeşte natura şi
stăpâneşte forţele acesteia. Constată că întreg
universul înconjurător îi este dat ca sursă de
inspiraţie şi material de lucru pentru a edifica
astfel propria sa identitate. Meşterul Manole din
sufletul său nu se mai caută pe sine, ci se edifică.
Omul devine astfel propriul său arhitect. El este cel
ce trasează planurile şi tot el cel care înalţă zidurile.
În funcţie de grandoarea edificiului vor trebui
turnate fundaţiile. În funcţie de înălţimea
aspiraţiilor va fi şi volumul de muncă şi cantitatea
de moloz, însă şi multitudinea nivelelor şi
splendoarea panoramei ce se deschide sufletului în
faţa vieţii.
Fiinţa umană se clădeşte precum orice creaţie:
e nevoie de materiale, de cunoaştere şi iscusinţă,
de planuri corespunzătoare, de muncă şi efort pe
măsura acestor planuri.
Pe nivelul 8 omul are o singură realitate în
vizor, iar dimensiunile, precum şi conţinutul
acesteia ştie că nu le poate împrumuta de niciunde
altundeva. Trebuie să le producă singur. Cel mult
se poate inspira din universul exterior. Toate
lucrurile (fiinţe, evenimente, fenomene, etc.) pe care
le întâlneşte pe drumul vieţii sale, le priveşte acum
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ca oportunităţi şi utilităţi în acest demers: al
edificării propriei sale identităţi.
El se asemănă gospodarului ce strânge pe lângă
propria casă toate lucrurile necesare satisfacerii
unui întreg complex de trebuinţe. Fiindcă omul
contemporan este o fiinţă multireferenţială; un
fluviu ce se reculege din nenumărate pâraie, şi o
realitate alcătuită din multiple perspective. Fiecare
dintre aceste rădăcini ale sale îşi are importanţa
capitală, întrucât doar împreună pot da naştere
trunchiului numit fiinţa umană. Iar acesta este
numai un început. Finalitatea şi împlinirea
omului vine din puterea lui de a rodi şi bucura
cu fructele sale o lume întreagă. Pe cât de
frumoase şi înmiresmate sunt florile în anotimpul
edificării de sine, pe atât va fi de îmbelşugată
recolta în cel al dăruirii.
Pe nivelul 7 omul deprinde meşteşugul sacrificiului
şi renunţării la sine pentru a se pune în creaţia
dăruită apoi celorlalţi.
Pe nivelul 8 el înţelege că nu poţi culege dacă nai semănat mai întâi; că talentul dăruit de divinitate
trebuie înmulţit, iar că adevărata sa măsură constă
în capacitatea de a creşte şi dezvolta potenţialul
înnăscut, pentru că numai aşa va avea cu adevărat
ceva de dăruit lumii şi vieţii.
Împlinirea de sine se naşte numai din această
acţiune permanentă de a rodi şi a dărui. De a se
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dezvolta mereu şi a bucura necontenit lumea şi
viaţa cu îmbelşugate fructele sale, crescute din
seva proprie după puterea de pătrundere a
rădăcinilor în lutul existenţei şi după aspiraţia
ramurilor spre înălţimile cerului.
Pentru că într-adevăr pe nivelul 8 coexistă
nevoia de autocunoaştere (în sensul profund
metafizic) cu aceea de autocreaţie (edificarea
propriei identităţi obiective, independent de
influenţele lumii) şi cu nevoia împlinirii de sine.
Împlinirea de sine reprezintă legea de bază şi
necesitatea centrală care pune în mişcare şi
direcţionează toate procesele evoluţiei la nivel
cosmic. Dacă privim în lumea Naturii (cel puţin la
formele de viaţă accesibile nouă ca înţelegere)
observăm că fiecare specie tinde în mod automat
(instinctiv)
să-şi
manifeste
în
existenţa
exteriorizată natura sa interioară, acel ceva aparte,
specific şi original care o deosebeşte de toate
celelalte elemente ale mediului înconjurător. Însă
omul este o fiinţă individualizată; a depăşit de mult
cadrele limitate ale speciei, chiar dacă amprentele
acesteia se mai resimt încă. Iar pe nivelele
superioare: 6, 7 şi 8 el luptă pentru descoperirea,
afirmarea şi mai apoi (aşa cum am văzut)
reconstruirea, remodelarea unei identităţi proprii.
Omul este deopotrivă o specie şi un element
singular. Dar mai presus de toate el este o
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potenţialitate în continuă devenire; o misiune
împlinită şi mereu de împlinit.
Câinele sau panseluţa, stejarul sau elefantul se
nasc astfel şi rămân toată viaţa în elementul lor
natural. Omul, în schimb, nu se naşte om; el vine pe
lume numai ca potenţialitate, ca aluat din care
lumea, viaţa, întâmplarea – oricine în univers – pot
modela orice formă. Însă cel mai important: el
însuşi poate lua orice formă prin proprie
voinţă. Poate împrumuta orice chip şi juca orice
rol pe scena vieţii. Şi numeroase vor fi deopotrivă
rolurile şi chipurile împrumutate până când, pe
nivelul 8 va înţelege că în sfârşit a sosit momentul
de suficientă maturitate, când necesitatea de a-şi
făuri propriul chip, unic şi irepetabil se manifestă
ca cerinţă fundamentală a vieţii. De acum omul nu
va mai fi doar un rol într-o piesă, ci deopotrivă un
scenariu întreg, precum şi cel ce trasează cadrele
acestui scenariu. Aceeaşi trebuinţă naturală şi
universală a împlinirii de sine îşi spune din nou
cuvântul, însă de data aceasta nu mai reprezintă
cerinţa unei specii, ci vocea conştiinţei individuale.
Omul este făuritorul propriului său destin. Şi el
descoperă această condiţie individuală şi universală
pe nivelul 8. Iar ca orice arhitect, este şi rămâne
responsabil de edificiul născut din efortul său. El
înţelege că participă organic şi funcţional la
constituirea unui întreg şi mai mare; simte că de
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buna sa dezvoltare, de progresul său corect,
depinde întreaga stare de bine a universului în care
fiinţează. Că toate lucrurile sunt legate unele de
altele în ţesătura vieţii şi numai împreună cu alte
fiinţe, dăruindu-se, luptând şi muncind pentru ele,
poate fi asigurat progresul şi binele tuturor, precum
şi împlinirea individuală a fiecăruia în parte. Omul
descoperă astfel în sine valenţa, puterea şi
responsabilitatea (îndatorirea) de reformator.
În funcţie de standardul propriei dezvoltări,
această responsabilitate precum şi nevoia manifestării
valenţelor de reformator pot lua o formă sau alta,
pot acoperi o arie mai largă sau mai restrânsă. Pot
cuprinde un partener de viaţă, o familie sau o
întreagă umanitate; pot viza plantele sau animalele;
sau copiii orfani ori instituţiile sociale; pot urmări
progresul culturii, al ştiinţei sau al persoanei
umane. Pretutindeni în jurul său omul descoperă, în
toate formele de viaţă, posibilităţi de a face util,
oportunităţi şi responsabilităţi de a contribui, după
propria-i natură şi măsură la mersul înainte al lumii.
Pentru că în această operă de reformare îşi află
el menirea şi împlinirea, creşterea şi dezvoltarea
propriei identităţi, realizarea de sine în viaţă şi în
lume, prin viaţă şi prin lume.
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i) Trebuinţele de spiritualitate
Trebuinţele de spiritualitate descriu acea stare
existenţială a fiinţei umane în care aceasta se
conştientizează pe sine ca parte integrantă a unui
ansamblu vast de realităţi, ca celulă organizaţională şi
funcţională armonic inclusă în marea ordine
cosmică a vieţii. Viaţa înseşi de la acest nivel este
percepută ca un flux continuu de fiinţă, în care
procesele de interacţiune sinergică între nenumăratele
particule constituente ale acestui flux, dau naştere
în mod creator la noi şi noi realităţi. Diferenţa
dintre toate acestea nu este de esenţă ci de nivel
de organizare şi funcţionare, de încadrare şi
armonizare cu acest flux al devenirii. Astfel poeţii
şi fizicienii, misticii şi academicienii vor fi pentru
prima oară de acord că Fiinţa este substanţa a tot
ceea ce există, şi cum ar spune poetul: între firul
ierbii şi cugetul omului nu este decât o aparentă
diferenţă de evoluţie.
Această perspectivă universalistă şi holografică a
integrării sinergice unitare şi continue, defineşte în
cazul sistemului economic evoluţia sa de top ca
sistem. Însă, aşa cum vom avea ocazia să arătăm în
secţiunea dedicată acestuia, într-o astfel de etapă
de dezvoltare avansată, însuşi sistemul devine cu
totul altceva decât suntem obişnuiţi să definim prin
acest concept. Interiorul şi exteriorul sistemului, legile
proprii şi legile universului înconjurător, ordinea şi
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identitatea acestuia se contopesc într-un tot unitar,
numit în mod clasic flux al devenirii.
Nivelul trebuinţelor de spiritualitate deci nu are
nimic de-a face cu fenomene precum credinţa,
religia, mistica sau alte asemenea. Acestea sunt
numai forme particulare prin care, indiferent de
configuraţia structurală a societăţii în care trăieşte,
omul se raportează la o ordine superioară şi se
identifică evolutiv cu ea, în trăire, în simţire în toată
fiinţa sa. Între cel ce dansează în jurul copacului
sacru şi cel ce aprinde tămâie la icoana vreunui zeu,
între cel ce are revelaţia nemărginirii în jocul cu
particulele subatomice ale laboratorului de fizică şi
acela care în dans, ori muzică, ori poezie dă curs
aceleiaşi trăiri unificate cu transcendentul, sunt
numai diferenţe de formă, de aparenţe. Ei au
viziunea şi trăirea universalului.
Sistemul economic indiferent ce forme ia în
funcţie de societate, cultură şi nivel de civilizaţie, va
suferi aceeaşi transfigurare prin pierderea
personalităţii dar câştigarea integrităţii şi asumarea
rolului de suprasistem social (altfel spus realitate
trans-sistemică integratoare) în care toate celelalte
elemente ale societăţii îşi vor desăvârşi rolurile de
agenţi ai dezvoltării umane şi comunitare în armonie
deplină atât între ele, cât şi cu o ordine mai mare
care gestionează deopotrivă procesele lumii naturii
dar şi cele ale universului cosmic.
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Lumea este o lume falsă atât timp cât omul
nu-şi distruge obiectivitatea sa absolută şi nu
se va recunoaşte pe sine şi viaţa lui “dincolo”
de forma invariabilă a lucrurilor şi legilor.
Când, în sfârşit îşi dobândeşte această
conştienţă de sine, omul păşeşte pe drumul
său nu numai spre adevărul despre sine, dar
şi despre lumea sa. Iar cunoaşterea se
împleteşte cu acţiunea. El va încerca să-şi
convertească adevărul în acţiune, să facă din
lumea sa ceea ce este ea în mod esenţial,
adică împlinirea conştienţei de sine a fiinţei
umane.
Karl Marx
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CAPITOLUL II
NIVELELE DE DEZVOLTARE ALE SISTEMELOR
ECONOMICE
Legile economice, sau afirmarea tendinţelor economice, sunt
acele legi sociale care permit exprimarea bănească
a motivaţiilor umane.
Alfred Marshall

1. Economia de necesitate

Corespunde primului nivel piramidal, cel al
trebuinţelor fiziologice. În această etapă, bunurile,
valorile, resursele, procesele şi mecanismele sunt
orientate spre a asigura necesitatea de supravieţuire a
organismului comunitar dar în acelaşi timp pornind
de la trebuinţele primare ale membrilor acestuia. Se
întâlneşte ca etapă necesară la începutul istoriei
fiecărei comunităţi, atunci când operează trecerea
de la stadiul de individ/familie, la cel de trib, clan,
societate. Caracteristica principală a sistemului
economic în acest stadiu este dată de schimburile
în natură, de lipsa valorizării în sine a bunurilor,
de absenţa deopotrivă a unui sistem normativ
pentru procesele de transfer (schimburile
realizându-se mai mult la înţelegere în funcţie de o
complexitate de factori, precum locul, persoanele,
tradiţia, conjunctura de moment etc).
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Valoarea fiecărui bun (în sens generic) este dată
numai de (şi numai în măsura în care contribuie la)
satisfacerea unei trebuinţe concrete privind asigurarea
existenţei individului şi comunităţii. Fie că vorbim
de resurse alimentare, de sănătate, de apărare de
amenajare a spaţiului locativ, de reproducere, sau
tot ceea ce presupune viaţa domestică a familiei
sau colectivităţii, toate acestea sunt reduse la
forma lor primară de lucruri în sine, sunt deci
luate ca atare, fără a li se conferi semnificaţii
distincte (cum ar fi acelea de obiecte de artă, de
cult, de interrelaţionare, de simboluri în general)
2. Economia de utilitate

Etapa utilităţii se remarcă prin mutarea accentului
privind valoarea unui lucru de la ceea ce este în
sine, la ceea ce poate face pentru utilizator, adică ce
trebuinţe particulare ale acestuia este în măsură a
satisface. Apare sistemul de măsură a valorii unui
lucru prin raportare la două categorii de referinţă:
aptitudinea lui abstractă de a satisface anumite
trebuinţe şi respectiv capacitatea concretă de a
realiza acest lucru pentru cineva anume. Din
combinarea cestor două categorii de referinţe se
nasc raporturile complexe de schimb, care necesită
introducerea unor simboluri, reguli şi proceduri de
tranzacţionare. Primul simbol universal introdus
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astfel este moneda. Acest simbol are capacitatea
de a “memora” valori universale şi a le converti
universal în lucruri concrete. Practic putem spune
că în acest fel moneda reţine de fapt criterii de
satisfacere a trebuinţelor umane, dar la un nivel
primar, adică insuficient individualizat, concretizat
(faţă de alte instrumente ce vor apărea în etapele
superioare ele dezvoltării sistemului economic).
Moneda memorează deci valori universale şi poartă
o vagă amprentă a satisfacţiilor pe care aceste
valori, o dată concretizate în bunuri, au aptitudinea
de a le conferi fiinţei umane prin împlinirea nevoilor
acestuia. Toate regulile şi normativele care
gestionează tranzacţiile în cadrul prezentei etape a
sistemului economic, gravitează în jurul semnificaţiei
precizate a acestui simbol.
În cadrul economiei de utilitate, fiecare bun,
resursă, proces (etc.) sunt apreciate în funcţie de
sisteme mai mult sau mai puţin sofisticate de
management al calităţii, deopotrivă pentru
procese, cât şi pentru lucruri în sine. Fiecare lucru
este evaluat prin raportare la calitate, aptitudini,
funcţii şi alte asemenea. Eficienţa este totodată
măsurată în funcţie de aceste criterii. Inclusiv
omul ca factor de producţie dobândeşte pentru
prima dată o valoare în sine, determinată şi
măsurată după capacitatea acestuia de a
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aduce pe lume lucruri de valoare, adică utile.
De la copii, la bunuri, de la invenţii la sisteme
filosofice, de la materie la spirit totul se apreciază
şi evaluează în funcţie de utilitatea lui pentru
ceilalţi. Şi cu cât un lucru (în sens generic) are mai
multe funcţii/ aptitudini, precum şi cu cât acesta
poate satisface o plajă mai largă de necesităţi sau
acoperă o arie mai mare de fiinţe umane cărora li
se adresează, cu atât este mai valoros, mai scump.
3. Economia de consum

În cadrul economiei de consum necesitatea şi
utilitatea sunt acoperite atât prin existenţa în
cantitate suficientă a bunurilor, resurselor (etc) şi
cu o relativ echitabilă distribuţie în cadrul unei
comunităţi (cel mai adesea restrânse, sau limitate),
dar şi prin faptul că nivelul anterior al dezvoltării
economiei de utilitate a determinat ca aceste
resurse să aibă calităţi suficient de evoluate pentru
a conferi un anumit standard de satisfacţii
superioare şi multiple utilizatorilor. Practic aici se
află efectiv izvorul economiei de consum: lucrurile
utile şi multiple satisfac în mod rezonabil
majoritatea (ca să nu spunem totalitatea, deşi au
această aptitudine) necesităţilor deopotrivă ale
individului şi ale comunităţii.
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Problema este însă una de ordin subiectivuman: atunci când un nivel de trebuinţe este
satisfăcut, se activează în mod natural şi spontan
nivelul de trebuinţe imediat superior; dar dacă toate
nivelele sunt în mod (relativ) optim actualizate/
satisfăcute, există de asemenea tendinţa naturală
ca sistemul psihic uman să caute “în altă parte” noi
trebuinţe pentru activare. (Această tendinţă este
naturală tuturor sistemelor şi derivă din apetitul
lor universal pentru dezvoltare). Astfel iau naştere
în principiu ceea ce economiştii ultimelor două
secole au numit “false trebuinţe”.
Economia, ca orice sistem, se bazează, pentru
a funcţiona şi a se dezvolta, pe un întreg lanţ de
procese interne; practic orice sistem lucrează ca o
maşinărie foarte apropiată de un perpetuum
mobile, cu deosebirea că, fiind dotat cu aptitudini
de dezvoltare, se va abate de la standardele după
care a fost “proiectat” căutând să urmeze căi noi
de evoluţie. Acest fapt determină în primul rând o
opoziţie acerbă deopotrivă faţă de stoparea
funcţionării, cât şi faţă de devierea impusă din
afara sistemului. Iată de ce, în momentul în care
trebuinţele naturale sunt în mare parte
satisfăcute, sistemul va fi primul care va stimula
apariţia (naşterea, descoperirea sau dezvoltarea)
altora, adică acelor “false trebuinţe”.
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Acest proces de stimulare face ca sistemul
economic să treacă din etapa producerii de lucuri
utile la cea a determinării de trebuinţe nenaturale,
tocmai pentru a asimila un număr cât mai mare de
creaţii (lucruri) ale acestuia. Astfel se trece în etapa
economiei de consum.
Lucrurile nu vor mai conta nici prin calităţile lor,
nici prin aptitudinea de a satisface trebuinţe şi
(bineînţeles) nici prin necesitate (de mult depăşită).
Neexistând constrângeri exterioare care să
determine fiinţele umane să consume producţiile
sistemului, în mod necesar acesta trebuie să
inventeze mecanisme care să creeze constrângeri/
determinări de ordin interior. Astfel de mecanisme
în cadrul civilizaţiei occidentale actuale sunt cu
titlu de exemplu cele specializate pe vânzări,
negocieri în afaceri, PR-ul (creatorii şi vânzătorii de
imagine, cu alte cuvinte), marketingul (care a deviat
în mod fundamental de la principiile sale originare).
Primele două etape au păstrat caracterul neutru
în raport cu sistemul psihic uman; ele răspundeau
necesităţii obiective, naturale, neadresându-se în
mod concret şi direct subiectivităţii fiinţei umane.
Abia pe nivelul al treilea, subiectivitatea umană
este stimulată a ieşi la rampă; omul poate acum
subiectiviza legile obiective ale naturii, adică le
poate da alte semnificaţii sau orientări, care
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într-o măsură mai mare sau mai mică reprezintă
veritabile deturnări. Aceasta nu înseamnă în mod
direct un lucru rău; ci în primul rând reprezintă
exercitarea libertăţii specifice fiinţei umane în cadrul
ordinii naturale, libertate ce incumbă deopotrivă
posibilitatea unui progres accelerat (depăşind viteza
proceselor naturale) sau posibilitatea unei regresii
mai mult sau mai puţin marcante, în funcţie de
opţiunile şi raportul acestora cu ordinea în
desfăşurare a evenimentelor sinergice în manifestarea
ordinii universului. Această sabie cu două tăişuri,
acest instrument extraordinar al umanităţii constând
în capacitatea de a lua decizii proprii şi în libertatea
de a le pune în aplicare, face diferenţa dintre acele
societăţi care vor atinge nivelul de echilibru al
economiei pe o treaptă superioară ca evoluţie, şi
respectiv celelalte care vor marca o curbă descendentă
(vor suferi o cădere), atingând economia de echilibru
pe un nivel inferior (cel al utilităţii sau necesităţii chiar)
aşa cum vom vedea în continuare la punctul următor.
4. Economia de echilibru

Reprezintă o etapă de tranziţie între nivelul 3 şi
cel al primei maturităţi a sistemului, respectiv ceea
ce s-a denumit în mod tradiţional economia
cunoştinţelor (ce va fi tratată mai jos). Paradoxal
faţă de denumirea etapei, nu echilibrul este cel
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caracteristic acesteia, ci mai ales situaţia de criză
pe care o traversează sistemul; situaţie care ia
naştere tocmai din germenii nivelului anterior, din
procesele de consum accentuat/exacerbat, care la
un moment dat pot determina două comportamente,
sau mai exact, două direcţii total opuse de evoluţie
a sistemului: una ascendentă respectiv cealaltă
descendentă. Nivelul se numeşte “de echilibru”
tocmai pentru că reprezintă etapa căutărilor,
a fundamentării echilibrului viitor; acesta
poate fi pe vârful ascendent al evoluţiei dacă
se alege calea dezvoltării, sau în prăpastia
retrogradării, în situaţia unui viciu de
ideolgie, aşa cum vom arăta în continuare.
Pentru a înţelege mai bine această criză este
necesar să aruncăm o privire la celula fundamentală
a sistemului, adică fiinţa umană. Sistemele
economice, indiferent de nivelul sau gradul lor de
dezvoltare, sunt în primul rând sisteme sociale şi
au ca misiune procesarea resurselor necesare
satisfacerii trebuinţelor umane. Ele sunt, să
spunem aşa, specializate, însărcinate cu această
funcţie de esenţă, ca parte a unui ecosistem şi mai
mare constituit ca un organism întreg-unitar. Or
în situaţia în care, aşa cum am văzut, pe nivelul 3
sistemul economic manifestă tendinţa de a se
abate de la sarcina sa, de a neglija ansamblul şi
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funcţiile conexe de care este legat în reţea şi pe
care le condiţionează sinergic prin propria
manifestare, este evident că se va exprima din
partea ansamblului tendinţa de corectare a acestei
manifestări, sau în situaţii extreme de extirpare:
adică sistemul economic neviabil şi dăunător este
înlăturat. Nivelul economiei de consum creează
aceste premize periculoase pentru identitatea şi
viitorului sistemului, astfel încât sunt posibile
următoarele situaţii.
Dacă reuşeşte să ţină sub control tendinţele
consumatoriste şi mai ales să le îndrepte spre
necesităţi fundamentale superioare nivelului 5
inclusiv,şi concomitent (pentru că altfel nici nu se
poate realiza procesul) cu o investiţie masivă
efectuată pe teritoriul dezvoltării umane, etapa de
echilibru se va realiza la un nivel superior de
civilizaţie. Dezvoltarea umană va începe prin
accentuarea tendinţelor exterioare spre lux,
confort şi mai ales tot ceea ce ţine de un
standard înalt de civilizaţie (ca substrat
exterior) şi se va fundamenta printr-o infuzie
de procese educaţionale complexe (individuale
şi sociale) derulate pe toată perioada vieţii şi
având în vedere formarea caracterului,
modelarea comportamentului individual şi
social după standarde înalte de moralitate,
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deprinderea manifestărilor specifice interrelaţionării la standarde superioare (etichetă),
formarea codurilor deontologice (individuale,
profesionale şi sociale) care să suplinească
intervenţia constrângerii prin puterea publică
exterioară; dezvoltarea personalităţii etc. În
aceste condiţii, procesul dezvoltării umane, însoţit
de mecanismele aferente născute o dată cu
implementarea acestuia, vor duce mai întâi la un
standard sporit de calitate a vieţii, iar în momentul
următor, la un nivel superior de dezvoltare
comunitară. De aici încolo procesul se va derula
progresiv, prin autosusţinere, atâta timp cât sunt
respectate normele după care a fost constituit. În
decursul timpului, mai multe societăţi umane au
reuşit să atingă nivelul economiei de echilibru prin
acest proces, fapt care a determinat (pe lângă o
evoluţie socială ascendentă şi cursivă) crearea
unora dintre cele mai mari civilizaţii pe care le-a
cunoscut istoria: egipteană, indiană, chineză,
romană, iar mai târziu (şi numai pentru o perioadă
foarte scurtă de aproximativ un secol) cea specifică
Imperiului Universal Britanic. (Practic durata
scurtă a acestuia a fost determinată tocmai de
imposibilitatea perpetuării normativelor ce ar fi
trebuit să gestioneze acest proces al dezvoltării
comunitare; marile idealuri ale iluminismului au
fost abandonate – din motive multiple şi complexe,
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conjunctural-istorice – chiar mai înainte de a se
încheia prima fază a implementării lor în societate;
putem afirma chiar că nici astăzi, la peste un secol
de la reluarea acestora, nu s-a finalizat această
primă etapă.)
În sens opus, dacă sistemul economic nu susţine
dezvoltarea umană (indiferent că o face din culpă
sau cu intenţie) acesta se va prăbuşi din interior,
regresând spre nivele inferioare (anterioare) în cazul
în care păstrează susţinerea socială, sau fiind total
înlăturat de pe scena istoriei, dacă nu găseşte
aderenţă la comunitate. Este aici momentul să
operăm distincţia clară între sistemul în sine şi
grupul de fiinţe umane care interacţionează cu
acesta. Aşa cum ştim, una dintre tendinţele
naturale ale oricărui sistem este ca, în timp, să
satisfacă într-o măsură tot mai redusă nevoile
celor pentru care a fost creat şi tot mai mult să
acapareze resurse şi să se dedice lui însuşi (în timp
orice sistem se transformă în opusul lui ca scop,
dacă nu este reformat pe parcurs). Dar
comunitatea poate totuşi să susţină şi refacă fie şi
un sistem devenit nociv pentru aceasta, dacă se
consideră că din restauraţie pot decurge beneficii,
sau dacă rădăcinile acestuia în solul comunitar
sunt prea adânci pentru a permite o prăbuşire
determinată de greşelile flagrante comise în
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procesul funcţionării. Cel mai apropiat exemplu
istoric, îl reprezintă în acest sens sistemul
capitalist clasic, ce a fost reformat în câteva
rânduri în decursul ultimelor două secole. Ca
model al unui sistem prăbuşit pentru că nu a avut
susţinerea comunităţii sale, cel mai recent caz îl
reprezintă sistemul socialist.
Dar istoria a consemnat şi alte exemple atât la
un pol, cât şi la celălalt. Astfel între sistemele
supravieţuitoare reţinem: sistemul burgheziei care
a fost transformat în capitalismul clasic; sistemul
feudal chinez transformat în socialismul secolului
XX, sistemul trocului (schimbului în natură) cu
dublă transformare: prima dată utilizându-se
simboluri concrete (moneda, aurul) a doua oară
simboluri abstracte (acţiunile şi tranzacţiile
bursiere). Dintre sistemele radiate de pe scena
socială amintim: sistemul economiei sclavagiste
(probabil sistemul cu cea mai mare durată în timp,
dintre toate tipurile de sisteme create de oameni);
sistemul economiei ecleziastice al Evului Mediu
european; sistemul de distribuţie a loturilor (în
întreaga istorie a Chinei şi prin tranzlaţie şi în
Japonia şi Coreea în perioada istorică echivalentă
Antichităţii şi Evului Mediu european).
Echilibrul unui sistem economic prăbuşit se regăseşte
pe unul dintre nivelele economiei de utilitate sau de
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subzistenţă, în funcţie de amploarea căderii. Regula
istoriei a impus ca atunci când o comunitate a fost
cucerită prin forţă de o putere care nu a agreeat
valorile acesteia (şi indirect nu le-a utilizat), sistemul
ei economic să decadă până la nivelul de
subzistenţă; indiferent că a fost vorba de un război
îndelungat (gen conflictele care au măcinat Europa
medievală), de o prădăciune dezastruoasă venită din
partea altor popoare (a se vedea regatele persane,
arabe şi indiene sub invaziile nomazilor din stepele
nordice) comunităţile supravieţuitoare au trebuit să
reia economia de la nivelul necesităţii şi să o redezvolte treptat. În schimb, au existat şi multiple
situaţii în care căderea s-a oprit pe nivelul utilităţii,
determinată de asemenea de diverse conjuncturi
social-istorice exterioare (prădarea din partea
triburilor barbare – civilizaţia chineză oferind
numeroase exemple în îndelungata ei convieţuire în
vecinătatea nordicilor; cucerirea de către o altă
civilizaţie – exemplul cuceririlor romane, aplicat
tuturor popoarelor prin aducerea economiilor acestora
la nivelul de utilitate) sau conjuncturi interioare
(sistemul feudal al Europei, apoi sistemul capitalist
la trecerea dintre secolul XIX şi secolul XX).
Spre deosebire de celelalte etape din dezvoltarea
sistemului economic, marcate prin durată, procese,
evoluţie îndelungată, oarecare stabilitate, etapa de
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echilibru în fapt reprezintă mai mult un eveniment,
care creează puntea de legătură între prezentul şi
viitorul imediat al dezvoltării sistemului. Acest
eveniment poate fi marcat de glorie (în situaţia
unui sistem înţelept, care aşa cum am văzut
descoperă “reţeta” progresului) sau de catastrofe
urmate de căderi, în cazul unui “mai puţin atent”,
sau care nu a avut instrumentele (sau şansele
istorice) ori înţelepciunea necesară de a se
dezvolta. Şi aici ar trebui să facem o distincţie
marcantă între cele două situaţii, pentru că ele
configurează evoluţii ulterioare total diferite.
Astfel, un sistem înţelept dar lovit de forţe externe
social-politice superioare, va renaşte destul de
repede din propria cenuşă, mai puternic şi mai
experimentat, pe când unul lipsit de înţelepciune,
deci lovit de un viciu de construcţie – adică a fost
gândit eronat – va fi scos de pe scena istoriei.
Considerăm ca fiind astfel de sisteme eronate din
chiar stadiul de concepţie, deopotrivă socialismul
şi capitalismul (originar). Deosebirea este că acesta
din urmă a beneficiat de şansele de a se reforma în
mod repetat, până într-acolo încât, ceea ce numim
astăzi capitalism, aproape nu mai are nimic în
comun cu modelul iniţial. Dar întrucât pe de o
parte aceste reforme nu au construit un sistem
nou, ci doar au adăugat diverse componente
(multe preluate artificial de la chiar sistemul opus,
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socialist), iar pe de altă parte întrucât s-a păstrat
în continuare viciul fundamental de gândire în
construcţie, apreciem că prăbuşirea acestui
conglomerat denumit post- sau neo-capitalism va
fi cu mult mai grandioasă, pe scena istoriei, chiar
decât căderea feudalismului sau abolirea sclaviei.
5. Economia cunoştinţelor şi informaţiei

Orice societate care reuşeşte să se ridice de la
nivelul economiei de consum – indiferent dacă
acest lucru se realizează prin intermediul unui
progres ascendent continuu, sau ca revenire de pe
urma regresului petrecut în etapa de echilibru –
descoperă un nou sens al valorilor ce urmează a fi
tranzacţionate. În primul rând acest lucru este
datorat unui nivel superior de maturizare a
membrilor acelei comunităţi, de ridicare a
standardului evolutiv individual (în medie) spre
activarea trebuinţelor superioare ale piramidei.
Aşa cum ştim deja, orice sistem este rezultatul
acţiunii sinergice a subsistemelor constituente,
astfel încât, ca regulă generală, se află, sub aspectul
nivelului evolutiv în preajma standardului mediei
acestor elemente, însă de multe ori – în baza
principiilor progresului – îl depăşeşte cu câteva
unităţi.
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Economia urcă din stadiul de consum în cel
de valorificare a cunoştinţelor, tocmai în
momentul în care societatea conştientizează
importanţa informaţiei ca sursă de putere şi
are totodată capacitatea de a o gestiona.
Această capacitate nu trebuie confundată cu
tehnologia; informaţia ca sursă de putere
reprezintă o valoare simbolică, abstractă, astfel
încât, indiferent de nivelul de dezvoltare materială
al societăţii respective – fie că este la stadiul
utilizării calului sau a rachetelor intercontinentale,
ca să ne referim ca exemplu numai la domeniul
militar – importanţa acesteia rămâne la fel de mare
fiind dată de rezultatul utilizării. Să ne
reamintim că puterea presupune stăpânire, adică
acel asupra a ceva şi deci totdeauna se va raporta
la instrumentele momentului şi locului/mediului
în care se manifestă. Capacitatea de a gestiona
această putere a informaţiei derivă din dezvoltarea
individuală a membrilor societăţii respective.4
Dacă în etapele anterioare – de necesitate, de
utilitate sau chiar de consum – economia gestiona
bunuri sau resurse şi în acest sens toate celelalte
instrumente şi metode, inclusiv simbolurile de
Pentru detalii pe marginea acestui subiect, recomadăm şi
volumul nostru “Universul intern al puterii”, Fundaţia
Mercur, 2006
4
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tranzacţionare precum moneda sau hârtiile de
bancă, păstrau un caracter subsidiar şi foarte
îndepărtat de esenţa valorică a procesului, în etapa
de gestionare a informaţiei şi cunoaşterii, în
schimb, pentru prima dată în evoluţia sa
economia se apropie de esenţa a ceea ce
trebuie să fie: un proces de interacţiune între
fiinţe umane. Dar pentru moment acest proces se
păstrează totuşi la nivel exterior, de interacţiune
socială, de interrelaţionare din perspectiva
utilizării doar a acelor aptitudini (chiar abstracte)
ale fiinţei umane care pot determina rezultate
imediate şi concrete în mediul social. Informaţia şi
capacitatea individului de a gestiona cunoştinţe
(educaţia, instruirea, calificarea profesională etc.)
sunt valorizate (apreciate ca valoroase) nu prin ele
însele, ci numai în măsura în care se materializează
în bunuri, produse, servicii cu finalitate materială.
Economia informaţională este încă (deşi poate
părea un paradox conceptual) o economie a
palpabilului. Pe grila evolutivă a piramidei, ea se
situează la mijloc, adică exact acolo unde se duce
bătălia între abstract şi concret, între material şi
imaterial (nu neapărat spiritual) între nevoia fiinţei
de a se ancora în realitate şi dorinţa ei de a-şi
manifesta libertatea de acţiune spre orizonturi cât
mai extinse şi mai flexibile. Fizicile cuantice şi
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întreaga filosofie derivată, au produs (o dată cu
noile generaţii de oameni care au crescut cu
acestea) un nou flux al înţelegerii şi dezvoltării
proceselor sociale, care au afectat cele mai
importante dintre sistemele sociale, printre care şi
sistemul economic. Orice realitate socială se
schimbă datorită modificării percepţiei umane
şi în mod conex a acţiunii în conformitate cu
această percepţie.
Noua viziune punând accent pe informaţie
descoperă pe deţinătorul şi agentul cel mai în
măsură să o gestioneze: omul de ştiinţă, tehnicianul,
inventatorul, descoperitorul în general. Dar în egală
măsură şi managerul (un tehnician în procese socioeconomice) specialistul în negociere (un expert în
tehnologia comunicării), consilierul financiar, sau
strategul organizaţional (un inventator de sisteme,
mecanisme şi strategii de acţiune pe pieţele de
afaceri) şi lista poate continua. Toată această armată
de noi sosiţi, înlocuieşte vechile cadre de bază ale
economiei: producătorii (muncitori, agricultori,
ingineri, proprietari). Proprietatea înseşi începe să
aparţină tot mai puţin celui înscris în registrele/
documentele juridice şi administrative, şi tot mai
mult să depindă de acela care poate opera jocul
tranzacţiilor pe pieţele din ce în ce mai complexe şi
care aparent nu au nici o regulă (şi de aici un alt
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paradox: proprietatea tinde să nu mai aparţină
nimănui, ca entitate-posesor uman, să se abstractizeze
până la a se transforma dintr-un bun într-un proces).
Poate în afară de regula derivată din teoria haosului
tocmai descoperită de fizicieni. Vechiul univers al
mecanicii newtoniene care a dat atâta linişte
proceselor sociale şi a asigurat câteva secole baze
solide pentru sisteme, inclusiv pentru cel economic,
se vede astfel înlocuit de o nouă viziune: viziunea
incertitudinii.
Un lucru se evidenţiază cu tot mai mare
claritate: birocraţii, operatorii, maşinile şi
chiar cei mai şcoliţi şi experimentaţi dintre
conducători în domeniul economic se văd
încet-încet scoşi din joc de cei ce posedă un
capital cu totul nou: creativitatea, inventivitatea,
spiritul liber, viziunea ansamblului, intuiţia.
Acest proces va atinge apogeul maturităţii de abia
după ce economia a parcurs încă o etapă, într-un
fel născută concomitent cu noua viziune despre
informaţie, dar determinată de impactul social al
acesteia. Este etapa în care societatea înseşi se
simte marcată de profunde mutaţii de paradigmă,
datorate manifestării în rândurile membrilor ei a
efectelor produse de economia informaţiei. Dacă
economia de utilitate a dus la naşterea economiei
de consum prin supralicitarea trebuinţelor naturale
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ale fiinţei umane, ei bine, economia informaţiei
duce la rafinarea acestora, sau mai degrabă la
ridicarea nivelului de rafinament al obiectelor şi
instrumentelor pentru satisfacerea acestor trebuinţe.
Astfel se produce saltul în noua etapă a economiei
serviciilor care este totodată şi o economie a
satisfacţiilor.
6. Economia

serviciilor

şi

satisfacţiilor

individuale
Ecomomia de necesitate a învăţat să răspundă
cerinţelor existenţiale ale omului; economia de
utilitate s-a deprins să adapteze lucrurile pentru
satisfacerea optimă a trebuinţelor şi chiar de un
nivel superior calitativ; economia de consum a
experimentat pericolul ca lucrurile să stăpânească
asupra omului; economia cunoştinţelor şi informaţiei
i-a dat acestuia din urmă posibilitatea de a-şi
afirma pentru prima dată puterea sa interioară
asupra lucrurilor. Această putere este în mod
direct însoţită de câştigarea independenţei
interioare subiective; independenţa exterioară,
eliberarea faţă de necesităţi s-a produs încă din
etapa economiei de utilitate; eliberarea apoi de
viciile şi tendinţele sclaviei interioare în faţa
materiei lucrurilor a fost realizată sub imperiul
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economiei de consum împreună cu etapa
cathartică (purificatoare) a economiei de echilibru.
De data aceasta însă omul se simte cu
adevărat liber şi puternic: atât exterior, cât şi
interior; el are pentru prima dată posibilitatea
de a se centra cu adevărat pe sine însuşi şi de
a da curs trebuinţelor sale superioare.
Despovărat deopotrivă de grija zilei de mâine şi de
riscul/viciul supraconsumului de resurse, omul
individual şi societatea în întregul ei sunt asemeni
unui fost flămând care are deopotrivă posibilitatea
de a consuma o multitudine de feluri oricând
doreşte, dar şi înţelepciunea de a o face cu măsură.
Hrănirea este un proces natural şi nimic mai mult,
însă felul cum se realizează poate produce
satisfacţii multiple şi superioare. Aşa cum a simţit
nevoia să dezvolte o artă culinară, tot astfel
societatea simte impulsul de a dezvolta şi o artă a
utilizării bunurilor (bunuri în sens generic) pentru
oferirea de satisfacţii superioare ce nu derivă nici
din calitatea intrinsecă a acestora, nici din funcţiile
sau aptitudinile cu care au fost înzestrate în
procesul fabricaţiei.
Această nouă artă valorifică fiecare lucru
în calitate de simbol, iar din combinaţia lor
sinergică se nasc noi satisfacţii, nu numai
diferite, dar şi mult superioare celor oferite de
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bunurile individuale. Omul caută acum satisfacţii
personale, iar pentru asigurarea continuităţii
oferirii acestora este nevoie ca sistemul economic
să evolueze spre ceea ce în prezent denumim
economia serviciilor. Dacă este să luăm un singur
exemplu, anume cel al unităţii de cazare turistică
în pensiune: aceasta combină diverse produse
(alimentaţie, divertisment, natură, agricultură
etc.),dar ceea ce vinde acest business este cu totul
altceva: şi anume satisfacţia oferită de sinergia
acestor bunuri şi care este în sine un nou tip de
producţie: producţia serviciilor. Există desigur şi
alte tipuri de servicii: transportul roşiei la
domiciliu îl scuteşte pe consumator de chinul
drumului până la producător şi în acest fel îi lasă
nealterată (dacă nu chiar sporeşte) satisfacţia
derivată din consumarea acesteia. Ca să nu mai
punem în discuţie că modul în care fiecare lucru
este descris, prezentat, ambalat, servit – într-un
cuvânt “cosmetica imaginii” – reprezintă un
adevărat izvor de satisfacţii, de multe ori mai mari
decât consumul produsului în sine. Ambianţa,
curtajul, preludiul prin definiţie sădit în
sufletul tuturor fiinţelor vii, apoi capacitatea
de contemplare şi aptitudinea de a admira,
specifice omului, determină ca lucrurile să îşi
piardă din valoarea lor intrinsecă şi să o
cedeze contextului simbolic astfel creat. Doar
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popoarele barbare mănâncă pentru a supravieţui
şi prelucrează metale pentru a cultiva pământul
sau a câştiga bătălii. Popoarele avansate creează
bijuterii din metale iar servirea mesei la ele
constituie în principal un prilej de socializare, de
etalare, de afirmare a puterii şi chiar o nouă formă
de bătălie, de competiţie.
Ecomomia rămâne în continuare una a
palpabilului, însă de data aceasta simţul
tactil este însoţit de cel afectiv, al contemplării
şi al sentimentului. În aceasta constă rafinamentul
noului nivel al economiei; în esenţă procesele
rămân la fel: omul caută satisfacerea propriilor
trebuinţe, fiind în continuare centrat pe sine; pentru
aceasta luptă, concurează, se opune celorlalţi. Doar
că o face utilizând alte planuri şi alte instrumente
mai rafinate. Companiile şi statele nu mai folosesc
forţa grosieră a armatelor pentru a restructura
raporturi de putere pe pieţe economice sau
geopolitice; ci noile arme sunt date de marketing,
de diplomaţie, de ştiinţa negocierii, de şantajul sub
variate şi rafinate modalităţi (de la embargo, la
legislaţii restrictive pentru tranzite economice şi
acordarea azilului refugiaţilor, de exemplu).
Economia serviciilor aduce mai aproape
fiinţa umană de ea înseşi, de nevoile ei
particulare, de specificul şi de unicitatea
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individuală. De aceea economia serviciilor este
una a particularului: în producere, desfacere,
servire etc.; aproape fiecare proces tinde să se
adapteze fiecărui client în unicitatea sa. Apar noi
ştiinţe, noi tehnologii de adaptare a bunurilor la
originalitatea individului. Acesta din urmă, pe
măsură ce se simte satisfăcut de acest nou tip de
economie, cultivă tot mai acut simţul identităţii
şi unicităţii personale; serviciile şi satisfacţiile
adaptate, individualizate, îi conferă posibilitatea de
a se simţi stimat, apreciat, şi de aceea valoros în
sine ca individ.
Această valoare şi această nouă putere, acum
devenită personală, îi conferă noi perspective de
dezvoltare fiinţei umane. În primul rând va simţi
fostul sprijin oferit de naţiune, stat, instituţii, vechi
sisteme sociale – ca fiind desuet; sau chiar mai
mult, sufocant; constituind o frână în calea liberei
evoluţii personale. Astfel că un nou tip de luptă
îşi face acum intrarea pe scena istoriei:
emanciparea individului de sub tutela
structurilor sociale. Şi cum omul în sine, la
modul singular, este insuficient de puternic pentru
a câştiga această bătălie, necesitatea de a-şi căuta
aliaţi apare mai mult decât evidentă. Primul şi
poate cel mai eficient aliat pe care istoria i-l scoate
în faţă, este – în mod paradoxal – tot o structură,
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şi încă una a societăţii, însă poate cea mai liberală
şi libertină din câte a cunoscut istoria: societatea
comercială, compania, firma.
Dintre toate structurile înfiinţate de om dea lungul timpului, compania/firma a fost şi
rămâne în continuare (din nou ca un paradox,
întrucât a fost creată să proceseze materie),
tocmai cea mai apropiată de subiectivitatea
umană. Acest lucru se datorează în principal
misiunii sale fondatoare: aceea de a da satisfacţie
interesului privat al omului: de o parte proprietarul,
de cealaltă clientul; din naştere deci, este obligată
să urmărească mereu steaua călăuză a acestui
interes şi să nu asculte de nimeni altcineva: nici de
legi, nici de guverne, nici de societatea umană în
ansamblu, nici de vocea altor proprietari străini.
Compania/ firma este permanent angajată,
în felul acesta, chiar prin definiţie (naştere)
într-o bătălie continuă cu toate structurile
lumii pentru a da satisfacţie stăpânului său:
omul. Şi aceasta pentru că dintre toate structurile
imaginate vreodată de societatea umană, aceasta
este prima (şi deocamdată singura) ce se supune
şi este subordonată ierarhic omului ca individ.
Iată de ce fiinţa umană la rândul său găseşte în
companie/ firmă cel mai bun aliat pentru
emanciparea sa de sub suveranitatea societăţii şi
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a structurilor acesteia. Dacă structurile politice,
educaţionale, administrative, legislative (etc.) nu
investesc în dezvoltarea sa ca fiinţă umană prin
afirmarea identităţii personale, asumarea libertăţii
de manifestare şi valorificarea potenţialului
existenţial de fiinţă creatoare (condiţia naturală a
omului), ei bine, compania/ firma le poate şi chiar
este determinată să le realizeze pe toate acestea.
Omenirea se află într-un proces de evoluţie
continuă, urcând pe nivelele piramidale ale
manifestării trebuinţelor existenţiale. Se atinge
astfel momentul de trecere între nivelul 6 şi 7, între
conştientizarea puterii şi valorii personale, pe de o
parte şi afirmarea tot mai intensă a impulsului de
manifestare creatoare în lume. Nevoia de creaţie
coincide cu aceea a afirmării propriei valori în
societate; însă nu ca până acum prin
acumulare sau consum, ci prin producere şi
dăruire, prin modelarea unor structuri
existenţiale (materiale, culturale, spirituale)
reprezentative pentru unicitatea, individualitatea
şi complexitatea sufletului creatorului. Satisfacţiile
personale nu mai vin nici din utilizarea bunurilor,
nici din cea a valorilor (fie ele chiar şi cunoştinţe),
ci din împărtăşirea cu ceilalţi a propriei
creaţii.

86

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

Această mutaţie marcantă în conştiinţa şi optica
de viaţă a fiinţei umane, determină deopotrivă
reorganizarea singurei structuri aliate – societatea
comercială, compania – cât şi, ca o consecinţă
imediată a acestui lucru, transformarea întregului
sistem economic (economia având ca celulă
funcţională omul individual, iar ca celulă
structurală organizaţia de afaceri: firma, compania).
Economia trece astfel în etapa următoare de
evoluţie: cea a dezvoltării şi valorificării potenţialului
creativ al fiinţei umane.
Înainte însă de a face saltul marcant peste al
doilea prag spre nivelul al şaptelea, sistemul
economic este încă o dată pândit de pericolul unei
prăpăstii. Ne amintim că în etapa a treia, a
consumului, exacerbarea raportului dintre om şi
materie, dincolo de trebuinţele fundamentale a
dus la prăbuşirea sistemului. Economia a greşit
atunci, intervenind în dezvoltarea fiinţei umane şi
deturnând, prin manipulare de piaţă, atenţia
acesteia de la lucrurile necesare; economia a jucat
pentru acea etapă un rol de seducere, de orientare
într-o direcţie greşită a omului. Sancţiunea a
reprezentat-o chiar abandonarea sistemului
printr-un răspuns natural venit din partea fiinţei
umane. [În paranteză trebuie să ne amintim că
marele avantaj al tuturor sistemelor „vii” este că au
87

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

capacitatea de autoreglare; cu cât sunt mai
evaluate, cu atât puterea de revenire la direcţia
pozitivă a dezvoltării este mai mare; chiar dacă
fiinţa umană pe termen scurt poate fi călăuzită pe
căi greşite – de oricare dintre sisteme, fie el
economic, politic, religios, educaţional etc. – la un
moment dat se activează acest mecanism al
revenirii şi se corectează procesul evolutiv. În
funcţie de distanţa străbătută deja pe calea greşită
(de amplitudinea devierii, deci) corectarea poate fi
dramatică, adică intensivă – şi ia forma unor
convulsii, revoluţii, reforme profunde – sau blândă
şi se realizează printr-o tranziţie treptată].
În etapa a şasea, a orientării spre satisfacţiile
individuale ale fiinţei umane, sistemul economic
este din nou pradă tentaţiei de a supradimensiona
acest proces, în sensul că în loc să stimuleze
trecerea la o etapă superioară prin metamorfozarea
forţelor ce s-au acumulat în cadrul proceselor
desfăşurate în decursul evoluţiei la acest nivel,
economia, ca orice sistem de altfel, va avea tendinţa
de a stimula în continuare acumularea. Deci în loc
de un salt calitativ, legea entropiei (a tradiţiei, a
tendinţei de conservare a status-quo-ului), va
pretinde sporirea cantităţii. Or această cantitate
creează un balast imens care – în orice sistem
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atunci când cade pradă acţiunii acestei legi –
blochează progresul şi îngreunează transformările.
Pe fondul acumulărilor continue, sistemul tinde
a se formaliza, a se rigidiza tot mai mult; odată cu
pierderea flexibilităţii se manifestă tot mai intens
tendinţa de denaturare a scopurilor iniţiale; sporind
conservatorismul, după un timp sistemul va
funcţiona numai pentru sine şi în scopul continuei
acumulări, fără procesare, fără asimilare; asemeni
unei mori stricate, înghite, dar nu macină.
Consecinţa firească se va actualiza mai devreme sau
mai târziu în funcţie de capacitatea structurilor
sistemului de a rezista presiunii acestei acumulări.
Momentul cedării este de obicei unul catastrofal, în
sensul în care sistemul explodează; vechile sale
structuri se desfiinţează complet; elementele
constituente care supravieţuiesc acestui proces vor
crea o nouă ordine şi un nou sistem.
În ceea ce priveşte sistemul economic, continuarea
procesului de producere şi acumulare de satisfacţii
individuale ale fiinţei umane va determina
decăderea treptată a acesteia într-un proces mai
mult sau mai puţin accelerat de pierdere a tuturor
virtuţilor. Cu celulele astfel îmbolnăvite, sistemul
social (societatea ca grupare de indivizi, deci) va fi
primul care dă semne de disfuncţionare. Acestea
se vor repercuta asupra tuturor subsistemelor,
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inclusiv a celui economic; se produce practic o
reacţie în lanţ, întrucât degradarea fiecăruia dintre
sisteme (politic, militar, educaţional etc.) stimulează
accelerarea degradării şi a celorlalte. Până când
întreg organismul social cade.
Acesta reprezintă un aspect din nou deosebit în
evoluţia societăţilor: economia este singurul sistem
care poate deopotrivă să ridice o societate
întreagă, dar în egală măsură să o distrugă în
întregime. Nici sistemul militar, nici cel politic,
administrativ sau educaţional nu pot desfiinţa o
societate; dimpotrivă, în anumite conjuncturi, dacă
aceste sisteme se defectează şi se îndreaptă
împotriva organismului social, acest proces chiar va
stimula coagularea celulelor sale, a fiinţelor umane,
pentru a lua măsuri de remediere, fapt care duce nu
doar la o însănătoşire, ci chiar la o societate mai
unitară, mai puternică şi mai umanistă. Vicierea şi
prăbuşirea sistemului economic este singura care
poate avea consecinţe fatale şi finale.
7. Economia dezvoltării şi valorificării

potenţialului creativ
Nivelul valorificării potenţialului creativ al
fiinţei umane este atins în evoluţia sistemului
economic odată cu trecerea pragului al doilea, cel al
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interiorizării. Acest proces determină o schimbare cu
180 de grade a viziunii întregului sistem, valorile
fundamentale mutându-se de la materie şi energie
aparţinătoare mediului exterior, la potenţial şi
aptitudini
interne
specifice
fiinţei
umane.
Economia descoperă că cea mai de preţ
valoare ce merită investită, atât pe termen
lung cât şi scurt este şi rămâne omul. Dar nu
omul în stare naturală, ci acela modelat,
educat, dezvoltat în sensul de a i se permite
manifestarea liberă a potenţialului său
creator. (În paranteză fie spus acesta este
momentul în care sistemul economic pătrunde pe
terenul celui educaţional preluând o serie dintre
funcţiile acestuia şi adaptându-le la un proces cu
dublu sens şi dublu câştig: o dată pentru
economie, un om cu cât este mai educat,
emancipat, cu atât devine o resursă mai valoroasă
şi productivă; apoi pentru om în sine care
beneficiază de suplinirea necesităţilor sale de
dezvoltare personală uitate de către sistemul
educaţional.)
Mai mult decât atât, satisfacerea cerinţelor de
dezvoltare personală a fiinţei umane nu se
realizează în mod abstract şi prin impunere
exterioară, aşa cum o făcea sistemul educaţional.
Economia îmbină utilul cu plăcutul şi
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răspunde nevoii de evoluţie personală prin
oferirea de medii practice unde învăţarea
devine creaţie aplicată şi unde propria
personalitate se exteriorizează în lucruri utile
şi valoroase pentru societate. Fiinţa umană se
simte astfel deopotrivă creativă, inspirată,
valoroasă şi mai ales descoperă un sens al vieţii –
precum şi cadrul oferit prin intermediul sistemului
economic – în a se manifesta activ în calitate de
agent creator al universului existenţial. Pentru
prima dată în decursul evoluţiei sale cineva îi dă
nu numai cunoştinţele (aşa au făcut toate celelalte
sisteme), ci chiar puterea şi libertatea de a
participa la modelarea creatoare a acestui univers.
Omul îşi descoperă şi re-creează sensul vieţii;
dar şi misiunea de a fi.
Acest lucru reprezintă o grea lovitură dată
celorlalte sisteme, pentru că nimic nu câştigă mai
mult încrederea fiinţei umane decât faptele şi
realitatea concretă. Sistemul politic, cel teologic
(religios), cel administrativ, cel educaţional (etc.)
mereu au promis, sau au învăţat fiinţa umană să
spere în ceva mai bun, ori să se acomodeze cu
suferinţa răului din prezent. Dar iată că sistemul
economic afirmă că suferinţa poate fi
înlăturată, rostul vieţii redescoperit, iar sensul
personal în ansamblul existenţei (deopotrivă
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sociale şi cosmice) realizat prin forţe proprii; şi,
tot sistemul economic este cel care pune la
dispoziţie în acest sens un întreg set de metode,
structuri şi medii de lucru – toată lada de scule
necesară Meşterului Manole pentru a se realiza
pe sine prin creaţie.
Toate aceste evenimente determină o şi mai mare
sudare a relaţiei parteneriale dintre om şi sistemul
economic, fapt din nou benefic sub un dublu aspect.
Pe de o parte, pe fondul încrederii astfel câştigate,
fiinţa umană va lăsa sistemul economic tot mai mult
să se implice în viaţa sa socială şi individuală
preluând funcţii prin definiţie atribuite altor sisteme
(de exemplu: medical, educaţional, de protecţie
socială, de protejare a naturii, de promovare a
valorilor culturale etc.); pe de altă parte, sistemul
economic permite fiinţei umane o tot mai mare
libertate de acţiune creatoare şi îi pune la dispoziţie
un întreg arsenal de instrumente prin care să
susţină lupta acestuia din urmă cu puteri deja
consacrate precum cele ale statului, ale tradiţiei, ale
sectorului politico-administrativ sau chiar ale
armatelor.
Economia, prin această alianţă cu fiinţa
umană, deţine pentru prima dată în istoria
evoluţiei ei ca sistem, dar şi în istoria
comunităţii care o găzduieşte, cea mai mare
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putere; practic ea devine o superputere ce îşi
subordonează toate celelalte sisteme din
societate. Însă acest aspect aduce beneficii
extraordinare fiinţei umane pentru că îi deschide
câmpuri, medii, perspective de manifestare
creatoare neîngrădită, proces care, la rândul său
duce, aşa cum ştim, la dezvoltarea accentuată a
potenţialului şi personalităţii individuale. În etapa
economiei de servicii şi satisfacţii fiinţa umană se
afla încă în postura de consumator; începând cu
etapa a 7-a a creativităţii, omul nu mai este doar
consumator, ci şi creator şi ofertant de resurse.
Mai mult decât atât, în procesul de producere a
bunurilor, serviciilor şi satisfacţiilor (întrucât
parcurgerea cu bine a tranzitului de la economia
de satisfacţii la cea a creativităţii nu înseamnă
renunţarea la primele, ci doar utilizarea lor în limitele
naturale, benefice) se va redescoperi principiul de
bază al acţiunii pe pieţele tranzacţionale, ce nu se
mai utilizase din chiar faza copilăriei sistemului, a
etapei de necesitate, când, în vederea realizării
trocului actorii economici trebuiau să colaboreze
într-o formă sau alta pe principii de echitate şi
sinergie a eforturilor, practică ce s-a păstrat încă
multă vreme chiar în faze mai avansate ale
comerţului generalizat.
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Astfel, în etapa discutată aici, ca urmare a
mutaţiei de accent către dimensiunile interioare
ale fiinţei umane şi a valorificării potenţialului
creator, transformator, a originalităţii şi unicităţii,
apar în momentul implementării acestor valori
precum şi a manifestării pe piaţa tranzacţională,
noi mecanisme şi metode de lucru, între care cel
mai important prin consecinţe şi arie de acoperire
este cel dat de vechiul principiu al unirii (şi
armonizării) eforturilor pentru un anumit
scop. La această fază avansată din evoluţia
sistemului economic cooperarea îmbracă forma
lucrului în echipă, pe obiective comune numite
proiecte, care urmăresc valorificarea aptitudinilor
şi originalităţii fiecărui membru participant, în
scopul de a realiza produse, servicii şi satisfacţii
care să posede un înalt grad de încorporare a
originalităţii şi unicităţii.
Într-o mare măsură aceste două procese –
cooperarea şi creativitatea – repun în discuţie
vechi comportamente de bază ale fiinţelor vii, între
care competiţia, teritoriul, întâietatea, dorinţa de
putere. Numai că, dacă în faze anterioare de
dezvoltare a comunităţii şi implicit a sistemului
economic, acestea îmbrăcau forme de manifestare
exteriorizate şi realizate prin raportare, prin
opoziţie faţă de alte sisteme, pieţe sau competitori,
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ei bine, începând cu tranzitul pragului al doilea, al
interiorizării, concurenţa se transferă spre interior;
interiorul fiinţei umane, interiorul organizaţiilor de
afaceri, interiorul comunităţii în care acestea activează.
Dorinţa de putere rămâne la fel de acută;
dorinţa de întâietate de asemenea, simţul
competiţiei devine chiar mai ascuţit ca oricând în
istoria sistemului economic, însă mutaţia majoră
este determinată de schimbarea setului de valori şi
implicit a instrumentelor prin care aceste procese
se realizează. Ca să aibă dovada puterii, a
superiorităţii, a valorii proprii, sistemul, ca şi
fiinţa umană nu se mai raportează la elemente
externe, ci la propria sa capacitate de a face,
de a crea, de a exterioriza valori. Competiţia
se poartă şi între gradul de originalitate
încorporată; pieţele se măsoară nu în
dimensiuni teritoriale sau financiare, ci în
capacitatea produselor, serviciilor ori satisfacţiilor de a fideliza clienţii, partenerii,
furnizorii, comunitatea.
Iată, în felul acesta o nouă optică îşi face intrarea
în universul procesului economic: o companie sau
un produs sunt cu atât mai valoroase cu cât
acestea devin mai agreate de către comunitate
şi de toţi actorii sociali. De la mediul ecologic, la
cel comunitar, la familie şi viaţa privată a individului,
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toate aceste realităţi trebuie să-şi dea în egală
măsură acordul pentru ca succesul să fie considerat
real pentru companii sau rezultatele muncii lor. În
aceste condiţii inedite în istoria evoluţiei sistemului
economic, şi deloc uşoare, este de la sine înţeles că
acesta va trebui deopotrivă să implice o armată
întreagă de lucrători şi chiar, în primul rând, să
investească în modul cel mai deosebit (aceasta
devine preocuparea de căpătâi a companiilor) în
dezvoltarea şi menţinerea lor la un grad înalt de
productivitate.
Însă productivitatea nu derivă nici din calităţile
intrinseci ale rezultatelor muncii, nici din
capacitatea unei companii sau agent de a vinde,
determina sau manipula deschiderea de pieţe, ci aşa
cum am văzut tocmai din calitatea acestor rezultate
de a se face agreate, de a fi „prietenoase” cu toate
segmentele constituente ale societăţii. Concepte
precum „stakeholders”, „imagine comunitară a
firmei”, „friendly-product/service”, „responsabilitate
socială (CSR)”, „dezvoltare durabilă”, „sustenabilitate”
(etc.) îşi fac din mediul de afaceri locul preferat de
acţiune. La fel precum armatele performante ale
imperiilor de odinioară, şi sistemul economic va crea
mecanisme speciale de acţiune: de la achiziţionarea
celor mai talentaţi angajaţi, la continua lor dezvoltare
personală, la eficientizarea creativităţii şi originalităţii,
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la acţiune în front şi tehnici de lucru în echipă;
managementul prin obiective, decizii de grup, consens
şi cooperare etc.; sunt toate realităţi ce definesc noua
faţă a sistemului.
Privită din exterior fiecare companie arată
ca un mare furnicar într-o competiţie susţinută
cu sine însuşi; oamenii nu mai au locuri bine
definite în munci de execuţie (acestea au fost de
mult preluate de maşini); ei oscilează mereu pe
diverse posturi, acţionează în mai multe
departamente în acelaşi timp, se implică în
proiecte total diferite, preiau din mers sarcini ale
altora, însă tot procesul se realizează într-o
armonie bine echilibrată de un ax central
solid. Acesta este dat de politica internă a
companiei, de valorile împărtăşite de toţi angajaţii
(de la etica muncii, la cooperare) şi de un ţel comun
la care aderă cu toţii clipă de clipă şi în care se
regăsesc pe tot parcursul activităţii lor în cadrul
companiei. Nicio firmă nu mai poate exista fără o
cauză, o misiune reală agreată de comunitate,
originală şi satisfăcătoare pentru angajaţii ei.
La fel ca soldaţii devotaţi cauzei pentru care luptă,
şi angajaţii sunt motivaţi nu de resursele financiare
primite pentru muncă (altfel ar rămâne simpli
mercenari), ci de rezultatul în sine, de finalitatea
acestei munci în care se regăsesc şi care îi
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reprezintă ca fiinţe creatoare, oferindu-le un sens al
existenţei şi o valorare a acesteia derivate din
satisfacţia comunitară conferită de munca lor. Fie
că produc furtune pentru avioane, hrană pentru
bebeluşi, seminţe pentru agricultură etc., ei o fac
acum cu conştiinţa satisfacţiilor pe care toate
aceste rezultate ale muncii lor le oferă altora,
comunităţii.
Procesele economice sunt înţelese mai mult
ca oricând în istoria societăţii, nu numai de
către oamenii de ştiinţă, ci de toţi membrii
acesteia, ca o formă de interacţiune între
fiinţe umane, prin care se transmit în circuit
şi se difuzează în întreaga comunitate
satisfacţii prin rezultate ale muncii produse
de oameni pentru oameni, sau de fiinţe pentru
fiinţe. Întreaga societate înţelege şi simte, trăieşte
pătrunsă de această stare de spirit, fapt ce
schimbă în mod obligatoriu şi alte sisteme sociale
conexe sau deja dependente de cel economic. În
primul rând sistemul educaţional care a pierdut în
mod constant încrederea socială şi terenul de
acţiune; companiile investesc mult mai mult şi
infinit mai adaptat în dezvoltarea prin educaţie a
fiinţei umane. Apoi sistemul politic şi legislativ.
Prin sudarea relaţiei dintre angajat şi companie,
aceasta din urmă devine, dintr-un simplu loc de
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muncă, un mediu familial şi un mediu al dezvoltării de
sine, prin aceea că pune la dispoziţie instrumentele şi
resursele necesare acestor procese. Astfel încât
omul, membru al societăţii se întreabă pe bună
dreptate dacă mai merită să cheltuiască resurse cu
întreţinerea altor sisteme care nu au ce probleme
să rezolve, cu excepţia poate doar a celor create de
ele însele.
Dacă fiinţa umană se simte în armonie în cadrul
companiei, iar compania se armonizează cu
membrii şi interesele de bună dezvoltare a
comunităţii, şi dacă această comunitate devine
globală în virtutea deschiderii pieţelor către valori
eterne ale fiinţei umane şi oferirea de satisfacţii
fundamentale, pretutindeni prezente la om şi
comunitate independent de aria geografică sau
culturală, se pune întrebarea ce rol mai au alte
sisteme precum cel militar sau politic. Fiinţele
umane conştientizează tot mai mult nevoia unor
reforme structurale în comunitate. Acestea vor fi
primele sisteme ce vor suferi de bisturiul evoluţiei,
pentru că sunt de asemena primele care, în calitate
de apendici ai unor vremuri de mult apuse, se
dovedesc inutile şi tot mai periculoase.
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8. Economia împlinirii prin armonizarea

proceselor exterioare (sociale) cu cele
interne (psihice) ale fiinţei umane
Evoluţia sistemului economic este strâns legată
de procesele şi mai ales de etapele dezvoltării fiinţei
umane. Dar omul este o fiinţă în continuă devenire
şi dorinţa sa cea mai mare este aceea a regăsirii
propriei identităţi, a cunoaşterii de sine, a
determinării rostului şi sensului său de a fi. În
celelalte etape ale dezvoltării descrise de nivelele
evolutive ale piramidei, omul s-a căutat pe sine
deopotrivă în ochii semenilor (nivelul 4 al
sociabilităţii), între obiectele universului înconjurător
(nivelul 5 al cunoaşterii), în ceea ce poate crea şi
aduce pe lume ca imagine a interiorităţii şi valorii
personale (nivelul 7, al creativităţii). Dar toate
acestea reprezentau numai faţete diferite ale unor
fenomene exterioare, care vorbeau mai mult
despre imaginile multiple pe care fiinţa umană le
creează la interacţiunea cu lumea exterioară:
fiinţe, lucruri, valori.
Omul însă doreşte să continue investigaţia de
profunzime şi, trecând dincolo de aparenţa
fenomenelor iluzorii ale lumii, să se cunoască pe
sine ca identitate nudă, nemodificată de
fluctuaţiile mediului de viaţă. În acest sens, aşa
cum am arătat pe larg – şi tocmai din acest motiv
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– la secţiunea dedicată nivelului 8 al trebuinţelor
de identitate în capitolul al II-lea, omul descoperă
marele adevăr despre propria sa devenire. Şi
anume că fiinţa sa este de la natură numai o
potenţialitate, care în interacţiunile sinergice cu
elementele şi procesele mediului existenţial poate
lua nenumărate forme, determinate în special de
condiţiile exterioare, de forţele de acţiune în aceste
medii. Astfel încât pentru a fi el însuşi cel autentic,
omul va trebui mai întâi să stăpânească aceste
forţe şi să preia controlul proceselor de modelare a
propriei fiinţe. Împlinirea personală în viaţă şi
în lume este intim legată deopotrivă de
procesele existenţei sociale, dar mai ales de
ceea ce omul – ca parte activă în universul
complex creat la interferenţa dintre ordinea
naturală şi cea socio-umană – reuşeşte să
determine, modeleze şi edifice în propria sa
fiinţă.
Nivelul 8 al evoluţiei piramidale aduce pentru
prima dată la acelaşi numitor comun devenirea
fiinţei umane şi dezvoltarea comunităţii. (Noi am
expus pe scurt ecuaţiile care descriu aceste
legături în volumul „Fundamente ale dezvoltării
comunitare”, Ed. Mega, 2006) Însă de cea mai
mare importanţă pentru subiectul volumului de
faţă este realizarea faptului că omul are deopotrivă
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capacitatea şi necesitatea de a contribui după
propria voinţă la evoluţia sa ca fiinţă umană, de a
se desprinde de sub imperiul forţelor modelatoare
ale universului existenţial şi a se edifica pe sine în
acord cu necesităţile naturii individuale.
Pentru prima oară în istoria sa, omul este de
acum arhitectul propriei deveniri. (Detalii se pot
găsi atât în secţiunea amintită deja din prezentul
volum, precum şi volumele noastre mai vechi
„Piramida trebuinţelor umane fundamentale” şi
respectiv seria dedicată managementului calităţii
vieţii şi condiţiei umane). În acest sens,
emancipată de sub tutela acţiunii conjuncturale a
forţelor mediului (cosmic, natural, social, cultural
etc.) fiinţa umană va căuta un alt instrument în
sprijinul aspiraţiei sale la autodezvoltare şi
autoedificare. Deja am văzut în etapele anterioare
că sistemul economic treptat-treptat a preluat o
parte din funcţiile altor sisteme, între care cele mai
multe (şi cel mai important) chiar ale sistemului
educaţional.
Datorită pe de o parte faptului că între om şi
sistemul economic există atât de strânsa
colaborare (explicitată în secţiunile anterioare)
precum şi capacităţii evolutive deosebite a acestuia
din urmă, este întru totul firească alegerea pe care
o va face societatea, de a mandata tocmai sistemul
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economic pentru gestiunea proceselor dezvoltării
umane şi comunitare. Aspiraţiile de prim rang
ale omului vor constitui în acest fel misiunea
de bază a economiei. Omul şi societatea sunt cele
două feţe ale aceleiaşi monede, dacă una este
ruginită, nici cealaltă nu are cum fi strălucitoare.
Sarcina sistemului economic este de a veghea ca
cele două aspecte să fie în egală măsură la un
standard superior de dezvoltare. Adică să asigure
deopotrivă împlinirea personală a individului, cât şi
necesităţile privind dezvoltarea comunităţii. Dar
cum organismul social este alcătuit din fiinţele
umane şi ansamblul raporturilor dintre acestea,
este întru totul relevant faptul că un om dezvoltat
va da naştere la raporturi superioare. Astfel încât
per ansamblu, misiunea sistemului economic va fi
fundamentată de grija faţă de standardul împlinirii
personale a fiinţei umane. În această etapă
economia nu a atins stadiul de universalitate la
care va ajunge abia pe nivelul următor al piramidei
evolutive.
Sistemul economic lasă încă în seama altor
sisteme sociale distribuţia comunitară a resurselor
pentru asigurarea dezvoltării de ansamblu a
societăţii şi se concentrează în special asupra
fiinţei umane, considerând că oamenii înşişi, dacă
sunt suficient de evoluaţi, vor găsi individual
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soluţii la probleme comunitare. Altfel spus, nici nu
se preiau sarcinile altor sisteme, dar nici nu sunt
sprijinite acestea pentru îndeplinirea atribuţiilor
proprii. Faptul se datorează în primul rând
constatărilor făcute pe parcursul ultimelor două
stadii de evoluţie ale sistemului economic: anume,
cu cât dezvoltarea fiinţei umane (şi de aici implicit
a economiei) avansa spre standarde superioare, cu
atât devenea mai evidentă rămânerea în urmă (şi
deci inadaptarea) celorlalte sisteme în a satisface
atât nevoile individului, cât şi ale comunităţii.
Din aceste motive, a susţine celelalte sisteme
sociale retardate şi chiar refractare dezvoltării
umane (refractare în primul rând pentru că le
lipseşte infrastructura şi capacitatea, nu neapărat
şi voinţa) ar echivala pentru sistemul economic cu
sabotarea propriei misiuni, aceea de a sprijini
fiinţa umană. A se amesteca, pe de altă parte în
suplinirea sau preluarea totală a funcţiilor acestor
sisteme, ar reprezenta o adevărată deturnare de
resurse către obiective deocamdată neconforme cu
statutul şi interesele sistemului economic. Să ne
reamintim că în mai toate etapele superioare de
dezvoltare a sa, sistemul economic nu s-a bazat
decât în foarte mică măsură (dacă nu a fost chiar
prejudiciat de multe ori) pe sprijinul celorlalte
sisteme.
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Fundamentul evoluţiei sistemului economic l-au
constituit omul şi comunitatea înţeleasă ca o piaţă
deschisă a necesităţilor umane. Celelalte sisteme sau abătut prea adesea de la aceste două elemente;
ele şi-au creat propriile universuri existenţiale
între care s-au statornicit raporturi dintre cele mai
diverse, dar prea frecvent în afara celor două
elemente de interes pentru economie: omul şi
trebuinţele sale. Din aceste considerente sistemul
economic se va concentra pe fiinţa umană,
considerând că în măsura în care sarcina
asigurării împlinirii personale a acesteia este
realizată, şi în condiţiile în care libertatea
pieţelor de schimb între resursele necesare
acestei împliniri se menţine, raporturile cu
celelalte sisteme trebuie să fie restrânse la
minim.
Recunoaştem aici aceeaşi filosofie existenţială
a sistemului economic ce a dominat evoluţia sa în
aproape toate epocile anterioare şi, ca o dovadă a
faptului că reprezintă un axis mundi al stilului
propriu acestui sistem, principiul acesta al
neintervenţiei dincolo de interesele proprii sau de
situaţiile care pot afecta aceste interese, a fost
aplicat cu sfinţenie aproape în orice civilizaţie
dintre cele cunoscute nouă. Îl recunoaştem şi în
economia numită „capitalist”, sau mai degrabă în
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filosofia liberală care a stat la baza acesteia: dacă
există libertatea schimburilor, pieţele vor regla
singure (se spune) procesele de satisfacere a
necesităţilor, în funcţie de criterii absolut morale,
bazate pe etica protestantă a muncii. Doar că, în
momentul naşterii sale, acest sistem de gândire a
luat în calcul o premiză falsă, fapt ce a şi dus
ulterior la scoaterea sa de pe scena istoriei (prin
reformare şi ulterior schimbare totală). Această
premisă a presupus că toţi actorii – oamenii şi
companiile, conduse, evident tot de oameni – se vor
purta după cele mai înalte standarde de moralitate
(ca o reminiscenţă a idealismului care a însufleţit
şi perioada iluministă a Occidentului). Însă un om
moral trebuie mai întâi educat în acest sens, iar
mai apoi trebuie susţinut pe tot parcursul
existenţei sale sociale de a persevera în această
conduită. Promisiunile religiei nu au mai avut nici
un efect, pentru că fiecare fiinţă umană a învăţat –
aceasta era sarcina istorică a momentului evolutiv
– să se centreze pe obiective palpabile şi pe
dezvoltarea realităţilor acestei lumi; deci recompensa
pentru virtute într-o lume ulterioară a pierdut
orice conotaţie motivaţională.
Pe de altă parte, în condiţiile în care celelalte
sisteme sociale, deţinătoare ale unor importante
roluri în ceea ce priveşte orientarea fiinţei umane
107

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

(în special cel educaţional, teologic, politic şi
administrativ) fiind rămase în urma progresului
înregistrat de ultima, ar fi trebuit ca sistemul
economic să suplinească deopotrivă motivaţiile,
acţiunile şi resursele necesare pentru ca un om
bun, într-o lume rea, să aibă puterea individuală de
a-şi urma coordonatele dezvoltării spre a da curs
filosofiei sistemului economic al capitalismului.
Evident că acest lucru nu s-a întâmplat, tocmai
pentru că sistemul economic nu era el însuşi decât
în fazele copilăriei sale, descrise în secţiunile
anterioare.
Cu totul se pune însă problema în această
etapă a opta. Sistemul are deopotrivă experienţa cât
şi infrastructura pentru a investi în dezvoltarea
umană, întrucât el deja a preluat o mare parte din
sarcinile sistemului educaţional şi le-a adaptat la
cerinţele reale de progres ale omului; adică la
trebuinţele sale naturale şi fundamentale.
În al doilea rând, fiinţa umană se află într-o cu
totul altă etapă a evoluţiei sale, care o deosebeşte
fundamental de acel om al perioadei capitaliste.
Acum obiectivul său de viaţă nu mai este nici
acumularea, nici consumul de resurse, nici
manipularea cunoaşterii şi nici imaginea puterii
proprii; nici măcar creaţia personală dăruită lumii
nu mai constituie o motivaţie suficientă pentru
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manifestare. Mobilul său existenţial îl reprezintă
autocreaţia, modelarea de sine de o manieră cât
mai apropiată de standarde înalte de calitate în
acord cu principii universale ale progresului.
Împlinirea personală este o măsură a parcurgerii cu
succes a acestui scop, şi nicidecum un obiectiv; mai
degrabă un proces care defineşte în modul cel mai
potrivit reţeta de ingrediente necesar a fi procesate
de către fiecare fiinţă umană în mod individual şi
unic-adaptat pentru asigurarea reuşitei acestui
demers. Omul se simte propriul arhitect, iar
sistemul economic este perceput ca unealta
principală a noului Meşter Manole.
Aceasta este viziunea de ansamblu care stă la
baza etapei în discuţie, filosofia economiei împlinirilor.
Însă în ceea ce priveşte procesele şi acţiunile
înregistrate în această etapă vom surprinde din
nou modificări marcante faţă de cele anterioare.
Astfel, în primul rând obiectivul central al
economiei va fi cel deja „câştigat” încă de pe nivelul
anterior şi specific întregului stadiu care va purta
numele acestuia: fiinţa umană (Pentru detalii
privind stadiile, a se vedea capitolul următor). Însă
fiinţa umană nu în calitate de producător, nici de
consumator, nici de beneficiar al satisfacţiilor şi
nici în calitatea sa de sursă-creator de valori
pentru comunitate. De data aceasta omul este
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considerat prin prisma împlinirii personale, iar
acest lucru se poate realiza numai pe bază de reţete
complexe şi mereu adaptate la individualitatea
fiecăruia şi în funcţie de evoluţia lumii. De aceea
sarcina sau obiectul economiei este prelucrarea
materiei, energiei, serviciilor şi satisfacţiilor
în pachete complexe şi adaptate fiecărui
client-fiinţă umană. Aceste pachete deci, nu se vor
limita la simple servicii şi nici chiar la satisfacţii; ele
vizează înseşi soluţiile la împlinirea personală.
Este, din nou, un moment fără precedent în
istoria societăţii umane, şi desigur în cadrul sistemelor
acesteia. Pentru că niciunul dintre celelalte sisteme
care ar fi avut îndatorirea prin chiar natura lor –
educaţional, teologic, politic – să realizeze acest lucru,
nu s-au achitat de sarcină. Momentul este fără
precedent pentru că el reprezintă piatra unghiulară a
unei reforme radicale a societăţii. Reforma debutează
cu scoaterea de pe scena istoriei a exact acestor
sisteme de-acum inutile.
Următorul pas îl va constitui deopotrivă revizuirea
altor sisteme care încă sunt necesare (cel
administrativ de exemplu), dar şi exmatricularea, în
runda a doua, a sistemelor inutile sau chiar periculoase
(de exemplu, cel militar). Practic, aşa cum vom
vedea, nici unul dintre sistemele rămase, sau
dintre cele noi, nu va putea supravieţui de unul
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singur, ci vor creşte altoite şi dependente de
sistemul economic; vor fi apendicii acestuia în
prima fază, urmând ca mai târziu să se unească
întru totul cu economia, pe fondul unor
transformări de substrat, devenind un singur
sistem cu vocaţie, structură şi funcţii universale la
nivel comunitar.
Până atunci însă, sistemul economic va derula
procesul de repartiţie şi distribuţie a soluţiilor privind
împlinirea individuală a fiinţelor umane prin
intermediul nou-crescutului sistem administrativ, care
va purta amprenta marcantă a principiilor economice şi
va vorbi, de aceea limba managementului performant.
Principalul instrument în vederea realizării acestei
distribuţii îl va constitui managementul de flux, un
proces complex deopotrivă de creare şi distribuire a
soluţiilor pentru împlinirea individuală, dar şi de
armonizare a necesarului fiinţei umane cu necesarul
întregii comunităţi. Desigur că aceste procese se vor
derula pe fondul unui alt nivel de conştiinţă
individuală, dar şi pe cel al unei alte atitudini
comunitare, foarte puţin accesibile (pentru unii ca
înţelegere, pentru alţii ca şi credibilitate) nouă celor
contaminaţi cu valorile lumii prezente.
Următorul aspect inedit în evoluţia sistemului
economic, îl reprezintă trecerea la un alt tip de
structurare a acţiunii planificate, o formă
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avansată a vechiului management prin obiective,
dar de data aceasta raportat nu la individ sau
companie, ci la întreg ansamblul social. Astfel încât
observăm că economia de împliniri (şi de
asemenea şi etapa următoare, universală, a
dezvoltării sistemului economic), se încadrează
în tipul de sistem planificat. Specifice acestui
tip de manifestare sunt unele elemente-cheie care
diferenţiază procesele de producţie, schimb şi în
general repartiţia resurselor după cum urmează:
 inexistenţa pieţelor în sens clasic, şi de aici
inexistenţa tuturor procedurilor necesare tranzacţiilor:
sistemele de negociere, marketing (sau cel puţin o
parte) sisteme juridice de protecţie, managementul
strategic de creare şi menţinere a teritoriilor sau
nişelor de piaţă;
 inutilitatea instrumentelor de schimb precum
moneda, hârtiile de bancă, conturile şi instrumentele
electronice;
 apariţia altor unităţi de măsură valorică
raportate nu la costul resurselor şi muncii, nici la
dinamica negocierilor, nici la cererea mai mult sau
mai puţin reală, şi nici la trebuinţele concrete sau
false ale oamenilor. Noile unităţi de măsură se
bazează pe creativitatea încorporată (indicele de
originalitate), pe aptitudinea de a oferi satisfacţii
adaptate şi pe (începând cu faza a 8-a) capacitatea
de a determina/oferi împliniri personale clientului;
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 centrarea pe procese privind calitatea vieţii, a

mediului; pe o morală superioară în cadrul
schimburilor și mai ales a atitudinii faţă de valorile
sistemului economic; axarea pe un nou tip de
utilitate integratoare, care se fundamentează pe
dezvoltare, ca principiu de bază, şi pe viziunea
holografică în calitate de câmp de acţiune (adică
toate lucrurile, procesele, valorile etc. sunt
văzute/înţelese unele prin altele şi unele pentru
altele);
 diferenţa dintre instrumente şi procese se
estompează; acestea devin una şi aceeaşi realitate;
la fel se procedează şi în situaţia raportului dintre
lucruri, energie, satisfacţii şi împliniri: toate
acestea se convertesc în unitatea de măsură
universală a resursei necesare dezvoltării;
 procesele nu se desfăşoară la întâmplare şi
nici nu sunt lăsate la latitudinea firmelor; de fapt
chiar acestea din urmă îşi schimbă fundamental
atât aspectul cât şi modul de funcţionare, devenind
ele însele organizaţii cu vocaţie universalistă, în
sensul în care obiectul lor de activitate va cuprinde
o serie întreagă de domenii altă dată străine
(educaţia, asistenţa socială şi medicală, divertismentul
şi relaxarea, evoluţia personală a fiinţei umane
etc.); organizaţiile de afaceri sunt mai mult ca
oricând în istoria lor anterioară, organizaţii
umane, astfel încât nu se diferenţiază fundamental
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de celelalte grupuri sociale; distincţia producătorconsumator este estompată; aceste două tabere
fac corp comun în slujba obiectivului universal al
dezvoltării/ evoluţiei vieţii.
De aceea atât organizaţiile, cât şi oamenii
individuali, indiferent ce rol joacă (sunt organizaţii
de afaceri, politice, academice, sindicale, patronale
etc.) conştientizează necesitatea de a urma împreună
şi într-o acţiune sinergică acest deziderat al
dezvoltării universale a comunităţii, fapt ce nu se
poate realiza decât printr-o planificare adecvată a
obiectivelor, strategiilor, resurselor etc. Deci un
întreg management comunitar la care iau parte în
egală măsură toţi actorii sociali. De aceea
planificarea nu are nimic de-a face cu
impunerea din afară, cu constrângerea, sau
alte asemenea practici. Ea derivă ca o
necesitate vitală din chiar dorinţa actorilor
comunitari de a evolua, deopotrivă individual,
organizaţional şi ca societate în ansamblu.
Planificarea însă nu reuşeşte într-o societate
decât dacă oamenii se coagulează în jurul unei cauze
comune ce poate fi transmisă peste timp, peste
generaţii; dacă, apoi această cauză duce la progresul
tuturor şi al fiecăruia în parte şi în final dacă fiecare
membru al respectivei comunităţi este suficient de
evoluat pentru a înţelege în profunzime sensul cauzei
şi a putea să se dedice în totalitate acesteia (fapt ce
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ar putea solicita pentru început anumite sacrificii
personale, limitări sau autoconstrângeri ale drepturilor,
resurselor, satisfacţiilor individuale).
Planificarea nu este o formă de sistem, ci
reprezintă o versiune de manifestare a sistemului
economic, posibilă cel puţin teoretic în oricare
dintre etapele evoluţiei acestuia, dar care devine
obligatorie în etapele 8 şi 95.
9. Economia dezvoltării universale

(a comunităţii şi individului) prin
gestiunea fluxului de resurse
(economia universală a resurselor)
Parcurgând complexul proces al dezvoltării,
sistemul economic ajunge în etapa finală: a
universalităţii sale. Desigur nu orice sistem
economic reuşeşte acest maraton către himalaia
existenţei şi dezvoltării proprii; aşa cum am văzut
în secţiunile anterioare, multe dintre ele au toate
şansele ca la praguri, sau, chiar la simpla trecere
între nivele să basculeze către retardare sau chiar
către desfiinţare ori scoatere pur şi simplu de pe
scena istoriei.

Pentru alte detalii privind procesele şi viziunea ce fundamentează
această etapă a economiei împlinirilor, a se vedea mai jos secţiunea
dedicată stadiului uman.
5
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Destinul sistemului economic, după cum ştim
deja, este strâns legat de cel al fiinţei umane; de
aici şi caracterul conjunctural al evoluţiei
economiei, în sensul în care, pe de o parte aceasta
depinde de evoluţia fiinţei umane înseşi (în afara
căreia nu se poate realiza) şi pe de alta este
imperios necesar ca sistemul economic să aibă
înţelepciunea de a sprijini activ şi din toate puterile
această evoluţie. Pentru a ajunge la nivelul
maxim al dezvoltării sale, sistemul economic
trebuie să fi asistat mai înainte (şi să fi
contribuit activ, după cum spuneam) la
atingerea unui nivel de înaltă conştiinţă şi
trăire a fiinţei umane. Iar acest aspect este
necesar pe de altă parte a se realiza nu
sporadic, la nivel individual, ci în masă, ca o
stare generală a întregii societăţi.
Dar o societate în care fiecare fiinţă umană are
aceeaşi stare de realizare a rostului său existenţial,
devine, dintr-o alăturare de indivizi mai mult sau
mai puţin organizată prin legi şi impuneri exterioare,
o comunitate de conştiinţe care, într-un efort
sinergic, vâslesc la unison în aceeaşi direcţie a
dezvoltării vieţii şi fiinţei spre standarde superioare.
Pentru comunitate valorile de căpătâi sunt:
efortul personal, sinergia coparticipărilor,
simbioza acţiunilor, dăruirea totală faţă de
scopul comun care este acelaşi cu cel individual.
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Cu toţii, membri comunităţii înţeleg că se află pe
aceeaşi corabie şi că au aceeaşi călătorie de realizat,
spre o destinaţie comună. Nu se pune problema
competiţiei, ci a complementarităţii: fiecare este
deţinătorul unor capacităţi personale cu care poate
să contribuie la bunul mers al corabiei. De aceea
misiunea societăţii este să plaseze omul potrivit
la locul potrivit, iar misiunea omului e de a se
perfecţiona pe sine cât mai mult, în măsură a fi
cât mai eficient în acea poziţie, ca membru al
echipajului. Toate rolurile sunt egale, deopotrivă al
căpitanului şi al bucătarului. Fiecare rol fiind
absolut necesar pentru existenţa şi realizarea
misiunii întregii corăbii.
Dar în această etapă avansată în evoluţia
societăţii, (aşa cum am văzut până aici) celelalte
sisteme, rămânând cu mult în urma progresului,
fie au fost scoase de pe scena istoriei, fie au fost
supuse unei reformări radicale. Sistemul economic
fiind singurul deopotrivă cu vocaţie universalistă,
dar şi cu o evoluţie constantă ce a ţinut în mod
perpetuu pasul cu dezvoltarea fiinţei umane, va fi
cel mandatat de istorie şi omenire cu sarcina
coordonării celorlalte sisteme acceptate a juca roluri
în gestiunea binelui comunitar. El va deveni în felul
acesta un suprasistem, care într-o mare măsură va
îngloba structurile şi funcţiile celorlalte sisteme
sociale.
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Dar şi sistemul economic va suferi marcante
transformări, între care la loc de frunte se vor afla
şi cele de mai jos.
 Scopul principal al sistemului va deveni
dezvoltarea comunitară armonizată. Accentul
se mută de la împlinirea umană individuală la
dezvoltarea comunitară armonizată (iar împlinirea
se realizează în subsidiar şi natural, în mod
automat); comunitatea este percepută ca parte a
unei ordini cosmice mai vaste, ca celulă în
organismul Universului, având în acest sens
sarcina de a evolua cât mai pregnant şi de a
contribui prin propriile eforturi la dezvoltarea
întregului organism. Societatea umană va prelua
sarcini de dezvoltare ale altor specii şi regnuri
asumându-şi în acest sens un rol tot mai activ, de
creator şi modelator al vieţii, dar într-o totală
claritate de conştiinţă şi responsabilitate adecvată.
Fiinţa umană va fi depăşit deja demult limitele
egoului personal, astfel încât orice individualitate,
cu trăsăturile şi valenţele sale de unicitate va fi
chemată să pună mai presus de ea comunitatea; iar
acest lucru se va realiza din proprie conştiinţă, ca o
cerinţă interioară şi o cale pentru evoluţia proprie a
individului. Comunitatea umană va fi înglobat în
structura şi conştiinţa sa celelalte specii conlocuitoare
ale ecosistemului terestru. Aşa cum astăzi mulţi
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dintre oameni convieţuiesc cu anumite specii de
animale, pe care le consideră membri cu drepturi
depline (evident, potrivit cu necesităţile naturale
ale speciei) ai familiei, tot astfel în etapa aici în
discuţie, toate speciile vor fi privite ca egale cu
oamenii şi chiar mai mult, căci în funcţie de nivelul
de evoluţie al omenirii, ei îi va reveni totodată
sarcina de a veghea la buna dezvoltare a membrilor
mai mici ai acestei comunităţi. În acelaşi timp şi
alte categorii de fiinţe vor intra în contact şi
cooperare cu specia umană, iar conştiinţa
planetară (care astăzi începe deja să prindă contur)
se va ridica la standarde de universalitate, pentru
a cuprinde şi alte procese privind evoluţia la nivel
cosmic, procese care în prezent sunt străine
(cunoaşterii şi înţelegerii) celei mai mari majorităţi
a omenirii.
 Instrumentele de schimb ale sistemului
economic vor suferi un salt evolutiv marcant.
Pentru a înţelege acest lucru este necesar în
primul rând să ne amintim că în etapa discutată,
fiecare individ, şi întreaga societate, sunt deja
stabilizate în starea de percepţie a vieţii ca un flux
continuu de procese, în care materia şi spiritul,
fiinţa şi forma, şi orice dualitate, sunt demult
depăşite. Contrariile sunt unificate în armonia
sinergiei universale a transformărilor perpetue;
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întregul se re-creează în mod permanent prin
acţiunea părţilor şi fiecare parte este la rândul ei o
re-creaţie mereu nouă a întregului. Toate lucrurile
din universul cunoscut şi accesibil fiinţei umane
sunt utile şi au partea lor de contribuţie la acest
mare proces de creaţie cosmică. Sarcina omului este
ca, respectând condiţia naturală a fiecăruia, să îi
găsească locul cel mai potrivit în acest mare
ansamblu evolutiv de dezvoltare a tuturor părţilor
unele prin altele. În acest context, orice valoare, fie
ea materială, energetică, afectivă, intelectuală sau
chiar stările de conştiinţă morală, ori satisfacţiile
sau împlinirile personale, devin deopotrivă utile
evoluţiei, dacă sunt corect plasate şi armonizate în
acest mare ansamblu în acelaşi timp social şi cosmic.
Omul părăseşte prim-planul interesului economiei
ca sistem; binele universal înţeles în sens nedual,
ci ca proces de evoluţie continuă, este acum
urmărit; toate procesele de creare, transfer şi
investire de resurse vor fi canalizate în această
direcţie a evoluţiei cosmice. De aceea orice lucru
este util, orice lucru este valoros, orice lucru (în
sensul generic) este o resursă necesară dezvoltării
la nivel cosmic. Această atitudine defineşte noul
instrument de acţiune al sistemului economic: şi
anume resursele universal convertibile.
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 Managementul de flux ca proces. În baza
viziunii prezentate anterior, şi pe fondul preluării
funcţiilor aferente celorlalte sisteme, dar mai ales
funcţia de manager la nivel general al comunităţii,
sistemul economic va utiliza ca proces principal de
gestiune a resurselor universal convertibile ceea ce
noi am denumit cu altă ocazie „managementul de
flux”. Acest proces presupune că, pe de o parte
toate lucrurile care interferează cu existenţa
umană sunt utile evoluţiei fiinţei umane (şi nu
numai), iar pe de altă parte că universul
(forţele modelatoare ale evoluţiei vieţii la nivel
cosmic) procesează de o aşa natură aceste
resurse încât nimic să nu lipsească, dar nici
să nu fie în surplus. Este, dacă vrem, întocmai
precum un uriaş joc de puzzle, în care fiecare piesă
are locul ei cel mai potrivit şi absolut necesar
armoniei întregului. În acest sens, misiunea
sistemului economic este să recunoască în primul
rând acest mare joc (prin accesarea legilor cosmice
ale evoluţiei şi armonizarea cu acestea), apoi să
recunoască fiecare piesă (fiinţele din regnul uman
sau din alte specii; apoi sentimente, bunuri, idei,
energie etc. – în sensul anterior precizat: resurse
universale) şi să le aloce după criterii bine
determinate, armonizate cu aceste legi de ordine
superioară. Iar acest proces se va desfăşura fără
încetare, ca o curgere continuă de viaţă şi fiinţă în
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deplină simbioză deopotrivă între om şi celelalte
fiinţe, între comunitate şi ordinea cosmică, dar şi
în interiorul fiecărei fiinţe umane în parte. Întreg
acest ansamblu de manifestări poartă numele de
management de flux, adică strategii şi acţiuni
eficiente de optimizare a fluxului de resurse
universale de o aşa manieră încât evoluţia
omului şi a celorlalte fiinţe conlocuitoare ale
ecosistemului planetar să se realizeze conform
standardelor şi dezideratelor unei ordini
superioare, de nivel cosmic. Managementul de
flux va lua astfel locul procesului principal şi
definitoriu prin tradiţie pentru sistemul economic:
tranzacţionarea/ punerea în circulaţie a valorilor.
 Caracterul administrativ şi de gestiune
comunitară universală. Pentru realizarea proceselor
deloc facile (şi în starea actuală de evoluţie a
omenirii poate chiar puţin inteligibile/ credibile)
prezentate la punctul anterior, deci pentru
realizarea misiunii sale specifice de tranzacţionare
a valorilor (care în această etapă am văzut că ia o
formă cu totul nouă, anume de armonizare
sinergică într-un flux coordonat după principii de
cea mai înaltă clasă, adică specifice ordinii
cosmice), sistemul economic va suferi o nouă
schimbare la faţă. Prin definiţie, economia, chiar şi
în etapa extrem de evoluată a nivelului opt, al
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împlinirilor, s-a preocupat de realităţi bine
determinate, limitate ca sferă de cuprindere la o
parte mai mare sau mai mică din scena vieţii
sociale (fie că au fost resursele material-energetice,
schimburile de valori abstracte, crearea de
satisfacţii sau împliniri pentru fiinţa umană, aşa
cum am arătat pe parcursul volumului). Acum a
venit însă momentul ca sistemul să preia în
sarcină întreg ansamblul comunitar; în
calitate deopotrivă de manager al celorlalte
sisteme păstrate de societate, dar şi în calitate
de gestionar al fluxului de resurse universale,
sistemul economic va trebui să ajungă în
fiecare sector al comunităţii şi să ia în calcul
fiecare necesitate a acesteia. Iată de ce el se va
reforma ca structură funcţională, împrumutând o
mare parte din mecanismele operaţionale (desigur
revizuite şi avansate evolutiv) de la ceea ce astăzi
numim sistem administrativ. Or, sistemul
administrativ este cel însărcinat tocmai cu procese
precum: calitatea vieţii, distribuţia binelui la
fiecare membru al comunităţii, evoluţia individului
şi a comunităţii etc. Vedem astfel, că prin acest
proces, sistemul economic asemeni unui om care
se dezvoltă din faza de adolescent în cea de părinte
matur, îşi va schimba sfera de interese: de la
centrarea pe fiinţa umană şi pe asigurarea
împlinirii individuale (specifice nivelului opt, când
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se considera că un om împlinit asigură automat
evoluţia ansamblului comunitar), acum accentul
se mută pe comunitate, înţeleasă nu numai ca
simbioză între oameni şi alte fiinţe, ci şi ca celulă
într-o ordine mult mai vastă. Procesele deci nu mai
pot fi lăsate să decurgă de la sine; evoluţia nu se
mai realizează de jos în sus, în sensul că un om
dezvoltat va duce automat la dezvoltarea
ansamblului. Nu. Acum evoluţia se derulează
după norme de ordin mai înalt; prima dată avem
direcţiile mari – gândeşte sistemul – înspre care
trebuie să ne îndreptăm, şi abia apoi realizăm
planurile particulare pentru om, comunitate sau
simbioza dintre aceasta şi ordinea cosmică.
Sistemul economic devine acum prospectiv
universal; adică priveşte dinspre necesităţile
viitoare ale evoluţiei cosmice şi dinspre universal,
înspre îndatoririle prezente şi spre situaţiile
particulare existente în comunitate. Astfel încât
respectarea ordinii cosmice şi dezvoltarea comunitară,
devin priorităţi înaintea dezvoltării umane şi a
împlinirii personale a fiinţei umane. (Deşi la prima
vedere pot părea oarecum utopice sau bizare
aceste aspecte, să ne gândim totuşi că ele nu sunt
nici pure teorii şi nici măcar construcţii inedite,
originale; toate marile civilizaţii din vechime au
fost structurate pornindu-se de sus în jos, de la
imperativele unor ordini de nivel cosmic, pentru a
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se coborî apoi spre sisteme mai mici – ecosistemul
terestru, societatea umană, familia şi viaţa
individuală – proiectându-se norme, cadre, stiluri
de viaţă deopotrivă holografice, sistemice, monadice –
după modelul realităţilor cosmice – dar şi armonizate
unele cu altele).
 Economia planificată. Acest context face
întru totul naturală şi necesară planificarea
centralizată (cum o numim în prezent), adică o etapă
dezvoltată a managementului prin obiective, aplicat
la nivelul întregii comunităţi. Aşa cum astăzi o firmă
îşi stabileşte anumite strategii pe termene determinate
ţinând cont de o serie întreagă de factori, deopotrivă
externi şi interni, iar această planificare o dată
definitivată şi aprobată devine obligatorie pentru tot
personalul şi structurile interne ale companiei, tot
astfel în etapa discutată aici, sistemul economic,
ţinând cont deopotrivă de direcţiile cosmice ale
evoluţiei vieţii, dar şi de necesităţile particulare ale
comunităţii compuse din oameni şi ceilalţi membri ai
ecosistemului planetar, va stabili planuri strategice şi
le va aplica în deplin consens comunitar. Şi întocmai
cum astăzi un astfel de proces reprezintă nu doar un
lucru perceput ca normal şi natural, ci chiar o
obligaţie managerială şi o garanţie a succesului
companiei/ firmei, tot aşa în viitorul despre care
vorbim, procesul planificării centralizate la nivelul
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întregii societăţi, va fi perceput ca o stare firească de
lucruri, naturală, necesară şi obligatorie pentru
asigurarea dezvoltării comunitare.
*
Toate aceste transformări ale sistemului economic,
trebuie înţelese prin prisma şi a altor modificări
operate în corpul şi funcţiile societăţii umane,
şi de asemenea în mentalitatea colectivă şi
conştiinţa individuală. Unele dintre acestea au
fost amintite până acum sau vor fi tratate în
continuare. Într-o sinteză enumerativă printre ele
se află şi următoarele.
 Evoluţia conceptului de proprietate (fundamentul economiei şi al societăţii umane în
majoritatea etapelor de evoluţie a acestora) până la
desfiinţarea şi transformarea sa într-o realitate
superioară (cum vom arăta într-un capitol următor).
 Desfiinţarea sistemului educaţional (primul

ale cărui funcţii au fost preluate de către sistemul
economic) şi transformarea educaţiei într-un proces
absolut individual şi nesistemic, sprijinit mai întâi
de sistemul economic, iar mai apoi de întreaga
arhitectură comunitară.
 Desfiinţarea sistemului militar pe fondul

unei evoluţii de conştiinţă socială şi individuală,
dar şi al transformărilor marcante pe care le vor
suferi valorile ce stau la baza sistemului economic.
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(Prin forţa armelor se pot acapara resurse materialenergetice, dar valorile superioare precum: creativitatea,
sentimentele, satisfacţiile individuale sau împlinirea
personală nici nu se pot dărui, nici nu se pot cuceri
prin mecanismele acestui sistem; odată cu evoluţia
comunităţii spre nivelele piramidale care solicită
aceste valori, armatele îşi vor găsi sfârşitul în
istoria civilizaţiei umane).
 Desfiinţarea sistemului religios, pe fondul

emancipării fiinţei umane şi al unificării dintre
fragmentele de procese evolutive numite astăzi:
ştiinţă, religie, artă etc. Va exista un singur proces
complex, axat pe dezvoltarea umană, sub egida
(tutela) a ceea ce astăzi numim pedagogie. La
început va constitui un sistem în sine (educaţie
paideică, în sensul antic, al dobândirii înţelepciunii
de a fi şi a evolua ca fiinţă în ansamblul ordinii
cosmice), iar mai târziu, aşa cum spuneam,
sistemul se va metamorfoza printr-un proces de
interiorizare la nivelul fiecărei fiinţe umane. Nu va
mai exista ca sistem exterior, ci ca o stare de
conştiinţă, o practică şi un stil de viaţă personalizat.
 Desfiinţarea sistemului politic pe fondul

ridicării nivelului
socială, al căderii
concepţii şi stiluri
(prin desfiinţarea

de conştiinţă individuală şi
barierelor sociale (adică între
de a fi ale oamenilor), militare
armatelor) şi economice, prin
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accederea economiei la resursele de nivel superior
celor material-energetice şi care nu pot avea nici
graniţe, nici state, nici guvernanţi. Totuşi vor
exista structuri de gestiune socială, care nu vor
avea nimic în comun cu principiile şi formele
actuale. Ele se vor baza pe ceea ce astăzi numim
meritocraţie, adică pe capacităţi ale fiinţelor umane
de a gestiona fluxuri complexe de resurse înspre
crearea de valoare adăugată la binele individului şi
comunităţii. Dezvoltarea umană şi dezvoltarea
comunitară vor fi cele două feţe ale monedei ce
trebuie să arate la fel de strălucitoare. Aceasta va
fi sarcina de viaţă (dată prin naştere şi durând
toată viaţa, aşa cum astăzi au preoţii sau călugării,
de exemplu) a unor fiinţe umane evoluate (aflate
acum în creştere progresivă, ca număr în cadrul
societăţii) şi care se vor sprijini pe ansamblul de
intrumente oferite de sistemul economic.
 Pe fondul progreselor înregistrate, încă din

etape anterioare celei în discuţie, multe sisteme
şi instituţii astăzi încă obişnuite (comune, dar
deja în derivă) vor fi fost depăşite şi abandonate.
Printre ele enumerăm aici doar cu titlu de exemplu
(întrucât nu fac obiectul volumului nostru): familia
(şi tot ansamblul aferent ei), procrearea prin
formele biologice ale împerecherii, relaţiile sociale
(rudenie, vecinătate, prietenie, colegialitate etc.);
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drepturile omului; toate raporturile născute din
relaţia omului cu sistemele abandonate, desfiinţate
sau reformate amintite până în acest punct al
materialului nostru.
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Măsura comună între obiectele schimbate
este exact nevoia pe care noi o avem unii de
alţii, care salvează viaţa socială.
Aristotel
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CAPITOLUL III
STADII, PRAGURI, TRANZITE ÎN EVOLUŢIA
SISTEMULUI ECONOMIC
Singurele revoluţii autentice sunt acelea care reînnoiesc
credinţele fundamentale ale unui popor.
Gustave le Bon

1. Stadiile6
Toate sistemele economice parcurg (cel puţin
potenţial, dacă reuşesc să evolueze suficient fără a fi
scoase de pe scena istoriei) patru stadii de dezvoltare
şi trei praguri majore în tranziţia de la un stadiu la
altul după cum vom arăta în continuare. Aceste
stadii sunt marcate în primul rând de limitele
calitative definite prin praguri (în fapt momente de
maturare, de metamorfozare) precum şi de procesele
şi instrumentele utilizate pe parcursul nivelelor
cuprinse în fiecare dintre acestea.
A. Stadiul I: Material
Include nivelele de evoluţie piramidală 1-4 definitorii
pentru sistemul economic în acest stadiu fiind
următoarele aspecte:

6

A se vedea şi Anexa I care poziţionează grafic stadiile şi pragurile
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 economia are ca misiune satisfacerea nevoilor
umane individuale
 obiectul sistemului economic îl constituie
prelucrarea materiei şi energiei; alte forme de
resurse (sănătatea, creativitatea, inteligenţa şi
inventivitatea, dezvoltarea umană, cunoaşterea
etc.) sunt considerate secundare şi de multe ori
lăsate în sarcina altor sisteme (politic, educaţional,
administrativ, medical, de asistenţă socială etc.);
ele nu au încă o valoare reală convertibilă şi
suficient de atractivă spre a fi integrată fluxului de
tranzacţii economice
 fundamentul proceselor economice îl constituie
lucrurile, tot ceea ce are o formă, un trup în lumea
fizică, sau orice poate constitui un factor pentru
producerea acestora (materia primă de exemplu
sau energia)
 esenţa şi miezul proceselor economice sunt
date de mecanismele de producţie şi schimb,
sectoarele de bază fiind industria (inclusiv
manufacturile), agricultura, comerţul şi transporturile
 ca instrumente de schimb se utilizează produsul
în sine (tranzacţia numindu-se „troc”), moneda şi
echivalentul acesteia în hârtie; hârtiile de bancă;
instrumentele de schimb au ele însele obiectivitate
materială.
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 constituie etapa de creştere şi dezvoltare
primară a sistemului premergătoare maturităţii ce
va fi atinsă la finele acestui stadiu. Economia
împrumută strategii, instrumente, concepte şi
metode din alte ştiinţe şi din diverse alte sisteme
sociale, în special din cel militar, cu care
colaborează cel mai mult. Sursele de bogăţie şi
pieţele de desfacere se obţin şi se menţin prin
puterea sistemului militar sau prin metode
împrumutate de la acesta. Chiar şi în condiţiile în
care în societate sistemul politic legiferează
raporturi superioare de tratare a oamenilor,
totdeauna puterea sistemului militar a fost cea
care a deschis drum bogăţiei şi a protejat-o
(desigur pentru clasa dominantă).

B. Stadiul II: Simbolic
Stadiul simbolic are definitoriu descoperirea
noţiunii de valoare abstractă, valoare în sine,
independentă de lucrurile care constituie suporturi
purtătoare, sau forme de manifestare ale acesteia.
Dar valorile desprinse de lucruri nu pot fi create în
mod direct de către acestea şi nici înmagazinate/
întrupate în ele. Lucrurile constituie infrastructura
şi eventual instrumentul aflat la dispoziţia
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adevăratului creator care este omul. Aşadar acest
stadiu se va caracteriza prin:
 continuarea misiunii de a satisface nevoi

proprii individului; însă accentul se mută de la
nevoia în sine, la satisfacţie în general ca stare
universală, ce se obţine din sinergia actualizării
unor multiple trebuinţe
 obiectul sistemului economic devine mai complex;

în principal este utilizat simbolul ca instrument
de satisfacere a necesităţilor; dar în afară de
crearea, prelucrarea şi tranzacţionarea simbolurilor,
rămâne de importanţă majoră prelucrarea energiei
şi materiei, tocmai întrucât aceasta constituie
suportul purtător, ce trebuie adaptat special
pentru transmiterea simbolului sau a satisfacţiei
 procesele de producţie şi schimb rămân

esenţiale, însă în contextul mutaţiei accentului de la
materie la simbol, de la lucruri la semnificaţii; de
aceea înseşi procesele transferurilor se vor abstractiza,
eliberându-se tot mai mult deopotrivă de conotaţiile
şi de suporturile materiale; accentul se mută pe
producerea şi schimbul de cunoaştere şi servicii
(producătoare de satisfacţii)
 instrumentele

de schimb păstrează încă
tradiţiile celor vechi, dar tot mai mult câştigă teren
cele aparţinătoare şi specifice acestui stadiu:
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instrumentele abstracte, intelectuale, bazate
pe informaţii şi pe ficţiuni. Tranzacţiile bursiere,
operaţiunile bancare prin internet sau telefon sunt
numai câteva exemple.
 proprietatea se îndepărtează tot mai mult

de titularul ei; la început este înstrăinat obiectul
(prin inventarea acţiunilor) dar rămâne titlul
juridic la titularul-proprietar. Mai târziu însă
inclusiv acest titlu se dematerializează, de o aşa
manieră încât până şi conceptul de proprietate
devine unul fictiv, abstract (de exemplu
acţiunile înscrise în registre electronice ce se
tranzacţionează neîntrerupt la bursă şi schimbă
titularii de câteva ori într-o zi). Practic o fabrică, o
fermă, un hotel sau o întreagă industrie îşi
schimbă zilnic de atâtea ori şi cu o aşa rapiditate
proprietarii, încât devine foarte greu ca cineva să
poată determina cu certitudine cui aparţine, fără a
opri acest flux de transferuri. Din acest motiv
realităţile concrete (din categoria celor enumerate)
tind să devină un fel de proprietate a sistemului în
sine, sau chiar mai mult, să transforme
proprietatea într-un proces, în timp ce
proprietarul devine posesorul unei duble ficţiuni:
dreptul de a deţine ceva, pe de o parte şi acest ceva
care nu reprezintă mai mult decât un proces de
înregistrări electronice repetate (a se vedea în acest
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sens şi opinia exprimată de Alvin Toffler în
lucrările sale). Toate acestea s-au transformat în
simboluri; oamenii posedă simboluri şi totodată
realităţile materiale nu mai sunt deţinute/ controlate
de oameni, ci tot de procese de asemenea simbolice.
Acesta este rezultatul principal care marchează
trecerea primului prag, cel al abstractizării.
 miezul

proceselor economice nu mai este
reprezentat de producţie şi schimb, ci de gândirea
strategică şi de imagine. Cunoaşterea ca resursă
primordială nu poate fi gestionată decât cu
instrumentul logicii umane, al raţiunii şi cu
derivatul său aplicativ managementul strategic. În
acelaşi timp satisfacţia (după cum am arătat) fiind o
trăire complexă ce nu ţine neapărat de o trebuinţă
sau alta, ci de ambianţă, context, cosmetică, nu
poate fi atinsă decât prin conceperea unei imagini
performante. Omul este întâi de toate o fiinţă
contemplativă, iar calitatea satisfacţiei este dată de
posibilitatea ce i se oferă de a contempla lucrurile,
evenimentele, fiinţele – în general elementele mediului
său existenţial. Inclusiv pe sine ca parte a acestui
mediu.
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C. Stadiul III: Uman
Numele acestui stadiu este dat de faptul că tot
mai mult economia se orientează spre om, spre
individ şi devenirea sa. Aşa cum am arătat în
capitolele anterioare, sistemul economic este
singurul în măsură să sprijine fiinţa umană în
demersul acesteia de a se emancipa în societate;
toate celelalte sisteme se întorc împotriva omului
atunci când acesta doreşte să le adapteze la noile
sale necesităţi evolutive. Singură economia, prin
intermediul unităţii/celulei sale structurale şi
funcţionale – firma, compania – are aptitudinea şi
flexibilitatea necesară de a sluji fiinţa umană în
mod adaptat la cerinţele sale în continuă evoluţie
spre performanţe tot mai înalte. Odată cu
mutaţia de paradigmă intervenită la trecerea
pragului doi (cea de la valori abstracte, la om
ca valoare în sine), economia va lucra pe tot
parcursul acestei etape cu omul, şi pentru om.
Trăsăturile marcante ale stadiului sunt date de
următoarele aspecte:
 misiunea
sistemului economic operează
translaţia de la acoperirea nevoilor sociale şi
satisfacerea individualităţii umane, la investirea
în dezvoltarea şi valorificarea potenţialului
acesteia; în acest mod sistemul economic trece în
sfera de activitate a altor sisteme sociale rămase
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desuete sau chiar ostile fiinţei umane: educaţional,
medical, de protecţie socială, administrativ şi chiar
politic;
 obiectul

principal de activitate urmează
această schimbare de misiune şi se modifică, de la
valorile abstracte şi simboluri, la valori concrete
ale fiinţei umane individuale; omul însuşi este
valorificat în noua sa calitate de creator de
noi simboluri superioare întrucât întruchipează
valoarea adăugată a fiinţei sale prin procesul
creativităţii personale
 fundamentul proceselor economice este dat de

creativitate şi cooperare; creativitatea este la
origine o formă de producţie evoluată. Prima formă
de producţie a fost aproape în totalitate naturală:
economia bazată pe culesul roadelor naturii; apoi
omul a început să intervină tot mai mult şi să îşi
lase propria amprentă, pe măsură ce sistemul
economic evolua; astfel agricultura a devenit întro proporţie tot mai accentuată rodul muncii lui
alături de factorii naturali, proporţional cu
capacitatea personală de a înţelege şi utiliza legile
de transformare a proceselor vieţii; industria în
schimb a urmat calea inversă: de la proces
preponderent determinat de intervenţia umană,
evoluează spre aspecte tot mai apropiate de legile
naturale, pe măsură ce fiinţa umană înseşi câştigă
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şi dezvoltă conştiinţa ecologică. De asemenea,
cooperarea este şi ea o versiune mult îmbunătăţită a
vechiului proces de schimb, dar care are acum un
alt substrat: schimbul clasic urmărea interesele
individuale ale participanţilor; cooperarea urmăreşte
numai în subsidiar şi foarte îndepărtat acest lucru;
scopul cooperării îl reprezintă asocierea resurselor,
eforturilor şi potenţialului (creativitate, capacitate etc.)
pentru a produce noi realităţi utile altora. Schimbul
viza individul şi interesul; cooperarea urmăreşte
sinergia şi dăruirea/ împărtăşirea
 instrumentele de lucru ale sistemului încep a

se diferenţia tot mai semnificativ de perioadele
anterioare. În primul rând dispar toate instrumentele
materiale. Susţinută şi de progresul tehnologic,
abstractizarea tranzacţiilor atinge un grad înalt de
informatizare astfel încât cea mai mare parte din
procesul de instrumentare devine electronic. Dar
tot acum iau naştere şi alte instrumente, fără
precedent. Acestea reprezintă noi unităţi de măsură
care se raportează în funcţie de calitatea şi
cantitatea de creativitate umană încorporată
de un produs sau serviciu, dar şi unităţi de măsură
valorificând aptitudinea unui lucru/serviciu de a
contribui la realizarea împlinirii personale de
către utilizator/ client. Nu ştim cum se vor numi
aceste noi instrumente; dar acest lucru contează
141

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

extrem de puţin în momentul de faţă. Important
este că ele dau curs transformărilor radicale, de
esenţă pe care le parcurge sistemul economic
începând cu stadiul uman şi care vor atinge
apogeul în stadiul următor, cel al universalităţii.
 proprietatea iese de pe scena vieţii sociale

în general şi a vieţii economice în special; acest
lucru este determinat în primul rând de o evoluţie
marcantă a conştiinţei individuale şi comunitare a
membrilor societăţii; ei înţeleg faptul că atât
fiinţele, cât şi lucrurile, procesele, fenomenele (etc.)
sunt numai fragmente de realitate într-o devenire
continuă în universul mare al existenţei; omul
însuşi este doar unul dintre elementele acestei
deveniri alături de celelalte. Toate elementele
interacţionează în baza unor legi superioare ale
sinergiei cosmice şi acum fiinţa umană este în
măsură să le înţeleagă şi să le aplice conformânduse lor, adică (într-un limbaj utilizat de marile
civilizaţii din vechime) să se poziţioneze în armonie
cu marele curent al evoluţiei vieţii. Multe
concepte/ paradigme se schimbă din acest
moment în societate, în ştiinţă şi desigur în
economie. Apar noi modele explicative ale
interacţiunilor între participanţii la procesele
economice care iau în calcul şi alte forţe de
ordin cosmic, natural, psihologic precum şi
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complexitatea deschisă a efectelor-cauze produse
în mod continuu de acţiunile tuturor acestor
categorii de forţe. Procesele sunt percepute nu
linear, ci într-o curgere continuă; se începe
operarea cu conceptul de flux universal, ce va fi
dezvoltat în stadiul imediat următor. Echilibrul nu
mai este căutat în realităţi statice, ci în dinamica
permanentă a evenimentelor, în desfăşurarea
acestora independent de timp şi spaţiu în sfere
conceptuale noi, numite câmpuri de acţiunepercepţie; pentru că inclusiv aceste două
concepte tind a se contopi tot mai mult până la a
deveni de nedeosebit.
 chiar dacă o mare parte din bunuri şi resurse

continuă să aparţină sferei material-energetice,
totuşi cele mai multe dintre tranzacţii, concepte şi
modalităţi de interacţiune în cadrul sistemului
economic, şi între acestea şi alte sisteme sociale,
îmbracă forme total dematerializate, care tind
a se confunda cu subiectivitatea umană, cu
spiritualitatea şi fenomenele conexe. Pentru
prima dată în istoria sa omenirea va avea
posibilitatea să conceapă valoarea unui sentiment
în economie, să lucreze cu preţul ideilor sau să dea
conotaţie economică speranţelor. Cu adevărat în
acest moment al evoluţiei sale putem spune că
economia a devenit umană în esenţă.
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D. Stadiul IV: Universal
 stadiul universal începe cu nivelul al nouălea

de evoluţie a sistemului economic şi considerăm că
se limitează la acesta. Faptul se datorează în
special evoluţiei întregului ansamblu social,
întrucât pentru stadii de dezvoltare ce depăşesc
nivelul nouă nu mai putem vorbi de sisteme
diferite în cadrul comunităţii universale (acea
comunitate deopotrivă umană, ecologică şi
cosmică), ci numai de procese care, într-o sinergie
a manifestărilor în simbioză perfectă atât internă
cât şi externă, cosmică, depăşesc momentan
puterea noastră umană de înţelegere şi acceptare.
 nivelul

al nouălea descoperă sistemului
economic misiunea de a fi managerul societăţii
în ansamblu, de a gestiona resursele şi procesele,
interacţiunile dintre celelalte sisteme precum şi
sinergia acestor manifestări. Este o misiune de top,
întrucât sarcina finală o reprezintă dezvoltarea
comunitară, care include totodată şi dezvoltarea
umană, dar vizează deopotrivă celelalte specii
participante la simbioza comunitară şi mai ales
cunoaşterea şi respectarea legilor universale prin
armonizarea cu fluxurile cosmice ale vieţii.
 instrumentele

principale de lucru sunt
managementul de flux, planificarea strategică
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a proceselor comunitare, şi resursele universal
convertibile.
 este de la sine înţeles că vechile concepte ce

păstrau simboluri sau conţinuturi materiale sunt
cu totul de domeniul trecutului. Moneda,
proprietatea, bunurile şi serviciile în sine,
dispar ca rol în aprecierea valorică. Chiar şi
satisfacţiile devin umbre reci şi neagreate de
raportare conceptuală; de cele mai multe ori
sistemul chiar evită utilizarea acestora în cadrul
tranzacţiilor tratându-le ca antiprogresiste.
2. Pragurile
Pragurile sunt momente de vârf ale procesului
de transformare, adică acele puncte care
marchează şi fac evidentă trecerea de la un
stadiu la altul, de la o stare inferioară la cea
imediat superioară ca nivel de evoluţie. Noi
trebuie să reţinem însă că nimic în univers nu se
produce prin salturi sau dintr-o dată, ci toate
procesele se derulează treptat, gradual, astfel încât
germenii oricărei transformări pot fi întâlniţi în orice
sistem cu mult înainte ca acesta să îşi schimbe
starea sa existenţială.
Procesul este asemănător conceperii fetusului
uman: chiar dacă încep să îi apară organe şi părţi
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structurale ale corpului cu luni înainte, de abia
după naştere este numit copil, până atunci
întreaga gamă de procese derulate purtând numele
de fetus. Până la urmă şi tocmai în virtutea acestui
principiu al transformărilor treptate, de multe ori
graniţele sunt relative, oscilând într-un sens sau
altul; dar cu toate acestea, cel puţin sub aspect
ştiinţific şi didactic ele se arată a fi deosebit de utile
pentru că permit (printre altele) „decuparea”
procesului continuu al dezvoltării în fragmente
mai uşor de analizat şi de înţeles tocmai prin
raportarea lor unele la altele.
A. Pragul I: Abstractizarea
 realizează tranzitul de la economia palpabilului

şi concretului, la cea a abstractului şi valorizării
simbolice
 reprezintă examenul de maturitate al oricărui

sistem economic, el fiind trecut numai după ce
etapa de echilibru s-a reuşit a fi atinsă de către
sistem pe o treaptă superioară celei a economiei de
consum, indiferent dacă acest lucru se realizează
din prima încercare sau ca revenire după o cădere;
 sub aspect ştiinţific considerăm că abia după

tranziţia acestui prag putem vorbi de un sistem
economic propriu-zis, în primul rând datorită
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faptului că în primele 4 etape ale evoluţiei sistemul
economic lăsa în afara sferei lui de interes şi
aplicaţie prea multe elemente definitorii pentru
ceea ce trebuie să fie şi să facă o economie în
calitate de participant la sinergia dezvoltării
organismului social;
 un alt motiv în sprijinul afirmaţiei de mai sus îl

constituie şi faptul că abia pe nivelul 5 sistemul
economic descoperă noţiunea de valoare în sine,
independent de lucrurile care o întruchipează; iar
acest aspect este posibil întrucât abia la acest stadiu
al dezvoltării, deopotrivă individul şi societatea pot
avea înţelegerea conceptului de valoare. Aşa cum
democraţiile nu au putut lua naştere până la (şi în
afara) apariţiei constituţiilor moderne, tot astfel
economia nu poate exista (decât în germene) ca sistem
matur decât odată cu utilizarea simbolului şi valorii
drept concepte fundamentale.

B. Pragul II: Interiorizarea
 prezentă la graniţa dintre nivelele 6 şi 7,

interiorizarea realizează trecerea de la lumea
exterioară la cea interioară, deopotrivă privite ca
teren (piaţă) de acţiune a economiei, cât şi ca
mediu de obţinere a resurselor.
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 lumea interioară este reprezentată de două

dimensiuni: universul psihic individual al fiinţei
umane, pe de o parte şi respectiv ansamblul
raporturilor complexe ce se stabilesc între oameni
în cadrul societăţii. Altfel spus, din acest punct,
economia îşi asumă tot mai mult acţiuni şi
realizări (inclusiv instrumente şi procese) care în
definiţiile clasice ale şcolii, precum şi în etape
anterioare de dezvoltare a societăţii, aparţineau
altor domenii: politic, administrativ, educaţional,
asistenţă socială, ecologie etc.
 tot acum operează o a doua mutaţie de

paradigmă în fundamentul economiei: prima a fost
cea de la materie şi energie la valori şi simboluri;
acum se trece de la acestea din urmă la potenţialul
şi aptitudinile umane
 un alt transfer marcant şi specific acestui

prag este acela de la axarea pe nevoile personale
ale fiinţei umane (de la „a obţine” pentru sine) la
centrarea pe nevoile celuilalt şi adaptarea la aceste
nevoi (a produce/crea şi a dărui într-un mod
specific)
 şi în final vom observa şi aspectul psihologic

al tranziţiei pragului interiorizării: satisfacţia este
un element temporar, perisabil şi exterior/ superficial
al sistemului psihic; împlinirea în schimb se
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raportează chiar la natura fiinţei-în-sine şi
marchează treptele ascendente pe scara evoluţiei;
de aceea o dată cu pragul al doilea, economia
participă activ la dezvoltarea umană: satisfacţiile
doar cosmetizează şi dau farmec existenţei, pe
când împlinirile sunt adevăratul motor al evoluţiei
individuale.
C. Pragul III: Universalizarea
 marchează cel de-al doilea punct de maturizare

al sistemului economic, metaforic exprimat acesta
fiind momentul de trecere în starea de iluminare,
de dobândire a înţelepciunii finale, apogeul
devenirii conform misiunii ca sistem;
 se caracterizează printr-o nouă mutaţie de

paradigmă de la dualism la monismul holografic:
materia şi spiritul, fiinţa şi lucrurile, lumea
exterioară şi subiectivitatea interioară sunt feţele
aceleiaşi realităţi.
 această nouă viziune unificatoare şi universalistă

este liantul care integrează şi armonizează toate
elementele componente ale mediului existenţial
(individual şi social) fie ele cu formă (lucruri,
fenomene) fără formă (sentimente, trăiri, gânduri,
procese etc.) reuşind să găsească deopotrivă
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limbajul universal de comunicare cât şi unitatea
universală de convertire: aceasta se numeşte
resursă universală şi la ea se raportează toate
câte sunt în interacţiune în universul populat de
oameni: cosmos, natură, societate, cultură etc etc.
Totul are un preţ, totul are o valoare, totul are
o semnificaţie, totul este tratat simbolic şi mai
ales orice element din acest univers creat de
interferenţa atâtor lumi este o resursă
necesară dezvoltării omului şi comunităţii.
Sarcina sistemului economic este tocmai aceea de
a manageria procesele de producţie şi transfer a
resursei păstrând armonia Marelui Întreg din care
face parte societatea umană.
 trecerea pragului universalizării aduce în scenă

instrumentul principal de lucru: managementul de
flux, care, deşi nu este unic şi exclusiv dedicat
sistemului economic (aplicându-se prin raportare
la societate şi deci fiind obligatoriu de utilizat de
către toate celelalte sisteme), totuşi, revine economiei
sarcina de a fi deopotrivă deschizătoare de drum,
lider şi coordonator în acest proces.
 fiind singurul dintre toate sistemele sociale

care au abordat o plajă atât de largă de realităţi (de
la materie la fiinţă) din chiar interiorul lor (spre
deosebire de politică de exemplu care lucrează din
afară) şi mai ales fiind singurul sistem care are
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vocaţia parcurgerii integrale a procesului dezvoltării
piramidale (ceea ce înseamnă formarea completă),
sistemul economic câştigă deopotrivă capacitatea
de a fi universal, dar şi misiunea de a coordona şi
mai târziu de a absorbi toate celelalte sisteme întrun ansamblu armonic de acţiune sinergică pentru
progresul comunităţii.
 astfel pragul al treilea este şi momentul

marcant al întâlnirii dintre dezvoltarea umană
şi dezvoltarea comunitară într-o atitudine de
unificare ca părţi constituente ale aceluiaşi
întreg: evoluţia/ progresul comunităţii.
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În căutarea autonomiei şi a unui grad sporit
de libertate, indivizii îşi concep tot mai mult
viaţa profesională ca pe o succesiune de
acţiuni sau misiuni pe lângă diferiţi angajatori
şi nu ca pe derularea unei cariere lineare,
bazate pe o singură profesiune, meserie,
specializare la sânul unei firme mame.
Tiberiu Brăileanu
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CAPITOLUL IV
TRĂSĂTURI ALE SISTEMULUI ECONOMIC
Am cugetat şi am ajuns la concluzia că teoria ştiinţelor
economice se bazează pe premise false.
George Soros

1. Vocaţia de universalitate

Vocaţia de universalitate este aptitudinea unui
sistem (indiferent de natura acestuia) de a evolua
de o aşa manieră încât, fără să realizeze salturi
peste etapele dezvoltării, reuşeşte să ajungă la
nivelul la care realitatea se prezintă într-o viziune
integratoare; contrariile nici nu se resping, nici nu
se atrag, ci formează cele două jumătăţi ale
simbiozei active; particularul şi generalul se
contopesc în unitate, iar mişcarea şi repaosul se
transformă într-un singur flux în continuă
devenire. Universalitatea reprezintă etapa de vârf de
acordare a propriei ordini interne a sistemului cu
ordinea exterioară ce gestionează devenirea acestui
flux. Practic orice discontinuitate este de domeniul
trecutului, interior şi exterior, subiectiv şi obiectiv,
numenal şi fenomenal devenind atribute identice
pentru a descrie deopotrivă partea şi întregul din
care prima nu se mai poate decât imagina ca
distinctă, însă nu şi manifesta astfel.
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Universalitatea în cazul sistemului economic
se exprimă ca armonizare simbiotică a factorilor
materiali cu cei umani, a descoperirii şi
valorificării la nivel superior (adică primordial)
a altor categorii de resurse (timpul, afectivitatea,
împlinirea umană, dezvoltarea comunitară,
managementul de flux etc.) care devin în felul
acesta general convertibile unele în altele. Deşi
esenţa sistemului economic – aceea de a produce
resurse şi a realiza schimburile între actorii sociali –
distribuţia deci – rămâne neschimbată, convertibilitatea
generală a tuturor categoriilor de resurse face ca
universalitatea sistemului să se impună asupra
tuturor celorlalte sisteme sociale; universalitate în
cazul acesta este echivalent cu guvernarea şi cu
accelerarea procesului de transformări sociale în
sensul dezvoltării comunitare.
2. Centrarea pe fiinţa umană, pe

trebuinţele acesteia
Aşa cum am avut ocazia să arătăm pe parcursul
volumului de faţă, dintre toate sistemele sociale cel
economic este cel mai dependent, în esenţa sa, de
om ca membru al comunităţii. Chiar dacă în
majoritatea stadiilor dezvoltării sale, sistemul
economic (până la nivelul al şaptelea) utilizează în
cea mai mare măsură ca principală resursă pe
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aceea aparţinătoare (într-o formă sau alta) universului
material-energetic-cognitiv, totuşi misiunea, obiectivele
şi finalitatea proceselor interne ale economiei
vizează nevoi (individuale sau de grup) ale
fiinţei umane. În afara acestei finalităţi sistemul
îşi pierde sensul de a fi. Începând cu nivelul 7 al
utilizării creativităţii şi potenţialului uman ca
resurse principale, relaţia dintre economie şi om
trece într-o etapă ce o va determina să strângă tot
mai mult de-acum încolo legătura de substanţă cu
înseşi esenţa şi condiţia fiinţei umane. Economia
se interiorizează (a se revedea determinantele
pragului al doilea), la început, gestionând nu
numai realitatea înconjurătoare a mediului
existenţial, ci – şi tot spre buna dezvoltare a fiinţei
umane – pătrunzând şi în universul psihic al
acesteia (prin preluarea rolurilor altor sisteme
sociale ce nu au reuşit să progreseze) pentru ca
mai apoi, după ce a trecut de nivelul 8 al finalizării
misiunii sale de vârf în ceea ce priveşte evoluţia
omului (asigurarea progresului universal al
acestuia prin realizarea împlinirii de sine),
economia să se reîntoarcă la mediul exterior, la
comunitatea simbiotică dintre fiinţele umane
(acum desigur, altele superior dezvoltate) şi
procesele naturale, pentru a prelua funcţia
principală de manager al proceselor de dezvoltare
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comunitară în armonie cu cele ale naturii şi
cosmosului.
Ca o paranteză, precizăm în acest context că
singura civilizaţie care a reuşit să edifice un astfel
de sistem (întrucât sistemele cresc pe solul fertil al
civilizaţiei – cum am mai arătat – şi dezvoltarea lor
depinde în mare măsură şi de alţi factori sociali) a
fost complexul civilizaţiei chineze (îi spunem astfel
întrucât valorile acesteia au fost împărtășite şi
implementate de mai multe popoare şi civilizaţii
secundare în decursul istoriei).
3. Aptitudinea dezvoltării interne proprii

(autoprogresul)
Dintre toate sistemele sociale, economia are
probabil cea mai favorabilă conjunctură pentru aşi prepara în bucătăria internă reţeta propriei
dezvoltări, beneficiind de un ansamblu vast şi
complex de ingrediente. Astfel, de la materie la
psihic, de la politici la legislaţie, de la factori
culturali la procese şi mecanisme industriale
cam toate realităţile importante pentru viaţa
comunitară îşi dau întâlnire în piaţa mare a
sistemului economic. Indiferent că raportul
combinaţiei acestor realităţi variază în funcţie de
evoluţia înseşi a economiei (aşa cum am văzut
printr-o tot mai accentuată mutaţie dinspre
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materie spre spirit, dinspre exterior spre interior şi
dinspre palpabil spre abstract şi sufletesc) ele se
regăsesc în fiecare etapă. Şi întrucât deasupra
tuturor acestora se află în permanenţă un
management guvernat de oameni (spre deosebire
de alte sisteme care sunt guvernate de mecanisme
birocratice – politica, administraţia – de concepţii
sociale sau ştiinţifice – asistenţa socială, medicina,
sistemul militar etc.), iar oamenii sunt acele fiinţe
sensibile în general şi în mod special la nevoile lor
proprii, iată cum se creează în felul acesta reţeta
ideală pentru schimbare.
Omul aflat el însuşi în continuă devenire
progresistă (evoluţie) are astfel deopotrivă pârghiile
puterii şi resursele lumii necesare pentru a
determina evoluţia sistemului economic în sensul
dorit. Omul devine astfel agentul catalizator al
evoluţiei sistemului din chiar interiorul acestuia.
(Alte sisteme cum ar fi cel politic, sau administrativ,
militar, cultural etc. se schimbă de cele mai multe
ori din afară, prin revoluţii, printr-o putere
externă. Conservatorismul şi formalismul acestora
face ca orice agent de evoluţie, chiar născut în
interiorul sistemului să fie supus strivirii sau în cel
mai bun caz externalizării.)
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4. Sistem de relaţie (de legătură) şi de

coordonare
Orice organism structurat sistemic are o ordine
internă care gestionează deopotrivă relaţia dintre
sistemele constituente, dar şi supraveghează
repartiţia şi îndeplinirea funcţiilor proprii fiecăruia,
într-o simbioză sinergică cu celelalte în scopul
bunei dezvoltări a întregului sistem. Aşadar regula
generală este că fiecare organ intern trebuie să fie
specializat în a face ceva anume, iar deasupra
tuturor se află un alt sistem sau organ care
coordonează raporturile dintre aceste funcţii şi
manifestări. Aşa sunt constituite organismele vii,
aşa este şi comunitatea pe care acestea o
formează, în cazul oamenilor societatea. În cadrul
organismului social, sistemul economic joacă
rolul de creier, de organ de relaţie şi
coordonare. Desigur că acest rol nu va fi evident
în primele etape de dezvoltare a societăţii; alte
sisteme precum politic, militar sau administrativ
îşi vor revendica întâietatea. Dar pe măsură ce
societatea evoluează spre standarde şi nivele
superioare de dezvoltare, sistemul economic (ce
parcurge propria sa evoluţie concomitent, fiind
obligat în acest sens de legăturile sale intime cu
omul-membru al organismului social) îşi va face
tot mai mult simţită prezenţa în calitatea sa
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managerială, intensitatea procesului fiind dublată
de rămânerea în urmă a celorlalte sisteme care
până atunci deţinuseră controlul. Chiar mai mult
decât atât, procesul istoric natural de evoluţie a
unei comunităţi (în cadrul căreia se realizează – şi
în strânsă relaţie cu aceasta – evoluţia înseşi a
sistemului economic) determină ca pe nivelele 8 şi
9 respectiva comunitate să ajungă în etapa de
planificare centralizată a proceselor propriei
dezvoltări.
Această situaţie impune ca la guvernare să fie
plasat un sistem care să aibă deopotrivă
instrumentele manageriale, tehnicile de decizie şi
planificare, experienţa organizării, investirii şi
gestiunii resurselor, larga plajă de lucru deopotrivă
cu materie, energie, fiinţe umane, procese şi
fenomene naturale etc. Or singurul sistem cu o
astfel de vocaţie universalistă este desigur cel
economic. Societatea înseşi orientându-se spre
căutarea şi investirea a ceea ce am putea numi
înţelepciunea necesară progresului, va alege nu
numai oamenii cei mai evoluaţi pentru a le
încredinţa roluri cheie în procesele dezvoltării
comunitare, dar ca o garanţie a acesteia, va pune
în centrul acestui proces sistemul economic în
vederea gestionării, coordonării şi conducerii
tuturor raporturilor dintre celelalte sisteme şi
membri individuali ai societăţii.
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5. Posedă cea mai mare varietate şi cel mai

larg spectru de realităţi sociale implicate
Complexitatea deosebită a sistemului economic
derivă din mai multe categorii de împrejurări,
datorate atât specificului acestuia cât mai ales
condiţiilor impuse de mediul şi procesele sale
evolutive. În primul rând, ne reamintim că prin
definiţie sistemul economic are ca misiune să
proceseze în folosul omului energii, produse,
servicii, satisfacţii, împliniri; deci o gamă largă
de realităţi, mergând din lumea materiei şi energiei
până în cea a valorilor abstracte, subiective,
sufleteşti şi spirituale.
Apoi, sistemul economic, dată fiind relaţia sa
extrem de strânsă cu fiinţa umană, este
obligat să ţină pasul cu evoluţia înseşi a
umanităţii, ceea ce duce le o revizuire periodică
a întregului set de valori, de metode şi
procedee, de tehnici şi instrumente de lucru,
aşa cum am văzut pe parcursul volumului de faţă,
trecând prin numeroase stadii, etape şi cicluri.
Dacă la toate acestea mai adăugăm şi diversitatea
pieţelor de desfacere determinată de varietatea
tipurilor umane, a nivelelor de evoluţie şi a
complexităţii de nevoi, avem o panoramă a marii
diversităţi de realităţi pe scena cărora sistemul
economic este chemat să joace roluri multiple.
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Dintre toate sistemele sociale, din nou trebuie
să observăm că sistemul economic este de
departe cel mai supus solicitărilor de adaptare
perpetuă la realităţile în continuă schimbare,
fapt de asemenea remarcabil; şi desigur şansele şi
succesul acestui proces este dat în primul rând de
faptul că acest tip de sistem este singurul care
nu se poate centraliza; puterea şi coordonarea/
conducerea sa nu au cum să intre pe făgaşe
înguste. Este într-atât de legat de libertate şi
evoluţie încât orice îngrădire din afară nu poate
duce decât la două situaţii: fie sufocarea
sistemului (şi astfel scoaterea sa de pe scena
istoriei – se întâmplă mai ales cu acele sisteme care
cad pradă dictaturilor politice sau militare), fie
acesta preia iniţiativa şi printr-un act revoluţionar
se eliberează de sub eventualul pericol al
centralizării venit fie din partea altor sisteme
sociale (din exterior, deci) sau din partea unor
factori interni (de exemplu companii care cresc
prea mult, politici de asocieri monopoliste, tactici
de manipulare sau jefuire a pieţelor – în special în
domeniul resurselor energetice şi al tranzacţiilor
financiare la bursă).
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6. Posedă cea mai largă independenţă faţă

de toate celelalte sisteme sociale
Societatea este astfel constituită ca organism
compus dintr-o serie de sisteme aflate într-o
strânsă legătură deopotrivă structurală cât şi
funcţională (sistemul politic, administrativ, militar,
educaţional, juridic etc.). Legătura dintre acestea
este într-atât de strâns determinată prin chiar
constituţia internă (modul cum au fost create)
încât niciunul nu poate exista şi funcţiona separat
de celelalte; corpul social este astfel întru totul
asemănător organismului uman ce nu poate trăi
fără organele sale vitale. Putem asemăna organismul
social unui lanţ: oricare dintre verigi s-ar rupe,
întreg lanţul se destramă.
Un singur sistem face însă excepţie: sistemul
economic. Acesta, datorită complexităţii structurii
interne şi a bogăţiei elementelor şi proceselor
constituente, practic are aptitudinea de a
funcţiona ca sistem în sine, în afară şi izolat
de celelalte sisteme ale societăţii. Desigur că
un mare avantaj (decisiv am spune noi) îl
constituie calitatea acestuia de a încorpora
două elemente cheie: resursele şi oamenii. Aşa
cum am mai arătat, acestea sunt responsabile de
asemenea şi pentru vocaţia sa de universalitate,
iar în contextul discuţiei de faţă este necesar să
164

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

observăm că, în fapt, orice sistem evoluează cu
atât mai uşor şi mai repede cu cât este mai liber,
mai independent; este şi motivul pentru care
celelalte sisteme, beneficiind de acest „viciu”
structural, de a fi concepute unele prin altele şi
pentru altele, nu pot evolua decât împreună,
aspect ce le face să rămână mereu în urma
progresului înregistrat de societate şi deci să fie
supuse fie transformărilor de esenţă (revoluţii
interne) fie eliminărilor de pe scena vieţii sociale.
7. Are cea mai largă deschidere spre influenţe

venite din diverse alte domenii şi sfere de
interes social
Ţine de specificul organizării sistemice a
proceselor existenţiale (indiferent de nivel şi
realitate: biologică, socială, politico-administrativă
etc.) faptul ca o structură sistemică, cu cât este
mai complexă cu atât să tindă la o dezvoltare mai
amplă deopotrivă pe verticală (evoluţie) cât şi pe
orizontală (dezvoltare), prin înglobarea altor valori
şi a elementelor de noutate. Practic progresul se
realizează pe două căi principale: prin procesarea
internă de noi valori (creativitate) sau prin
asimilare externă (achiziţie). De cele mai multe ori
ambele procese se produc concomitent în variate
proporţii, de la sistem la sistem şi de la nivel de
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dezvoltare la altul. Însă în esenţă regula se
păstrează independent de gradul de evoluţie a
sistemului şi anume această necesitate, această
„foame” de noi valori pe care le asimilează din
mediul extern, fie prin schimb fie prin cucerire de
la alte sisteme. Cu cât este mai evoluat un sistem,
însă, cu atât dorinţa lui de progres şi deci nevoia
de noi valori, este mai acută. Iată de ce spunem
despre sistemele evoluate în general şi despre
sistemul economic în special că sunt sisteme
deschise; deschise schimburilor şi asimilării de noi
elemente.
Mai mult decât atât, aşa cum am arătat, spre
deosebire de celelalte sisteme sociale, cel economic
este întru-totul legat şi condiţionat de om şi
dezvoltarea acestuia, astfel încât, dacă sisteme
precum cel politic, juridic sau administrativ îşi pot
permite rămâneri în urmă şi închistări în propriile
valori, deci o atitudine refractară la înnoiri,
dimpotrivă sistemul economic este forţat de
înseşi structura sa existenţială de a procesa
în mod continuu noi elemente, noi valori. În
acest sens, dacă pentru orice sistem din lumea
naturii, prin exercitarea repetată a unei funcţii se
creează şi organul specializat, putem afirma că
sistemul economic este, în schimb, el însuşi, în
întregime un organ specializat să proceseze,
asimileze şi dezvolte noul. Aceasta se datorează
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în principal complexităţii de realităţi în care
activează sistemul precum şi faptului că sistemul
economic nu este atât o structură cât un complex
de procese adaptate (şi în continuă re-adaptare)
fiecare la realitatea în care acţionează (fie
materială, energetică, de servicii, de satisfacţii, de
tehnologii şi divertisment etc.). În acest fel
funcţionarea şi nevoia de adaptare la condiţiile de
mediu a determinat sistemul economic să devină
capabil a procesa aproape orice elemente externe
venite dinspre orice orizont al realităţii, dar
deopotrivă să şi stimuleze producerea/crearea
unora noi în structura sa internă. Sistemul
economic este astfel cel mai deschis influenţelor şi
transformării, progresului, evoluţiei.
8. Flexibilitate

Flexibilitatea reprezintă o calitate de prim ordin
pentru orice sistem care este supus unor
transformări repetate, şi mai ales prin procese
privind interacţiunea continuă cu factori din
mediul exterior. Pe de altă parte, ţine de esenţa
proceselor pe care le promovează sistemul
economic – şi anume negocierea, fie ea a resurselor,
valorilor, pieţelor etc. – această atitudine de a fi
maleabil, adaptabil, de a avea capacitatea de a
„lăsa de la sine”.
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Flexibilitatea
înseamnă
totodată
şi
compromisuri sinergice de adaptare şi
conlucrare cu noile valori întâlnite în mediile
de acţiune precum şi capacitatea de a le
asimila, de a le găsi un loc în interiorul
propriului sistem sau cel puţin de a colabora
în beneficiul comun al progresului. Pe de altă
parte, flexibilitatea mai presupune şi capacitatea
de a întâmpina cu succes pericolele şi
atacurile din partea altor sisteme în cadrul
raporturilor sociale, sau chiar din partea valorilor
interne proprii; o structură rigidă prezintă
totdeauna riscul deformării sau ruperii; una
flexibilă se adaptează şi după trecerea evenimentului
are toate şansele să revină la forma şi ordinea
proprie de valori.
9. Capacitate ridicată de asimilare a

elementelor de noutate intrate în sistem
Capacitatea de asimilare este o calitate imediat
conexă flexibilităţii şi deschiderii şi de asemenea
un pilon de bază al progresului. Asimilarea
presupune fie preluarea unor valori superioare
şi integrarea acestora în interiorul propriului
sistem, prin acordarea de funcţii şi roluri
proprii acestora (fapt care le determină să
reprezinte adevărate locomotive ale progresului)
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fie prelucrarea acestor valori, dacă nu sunt
suficient de adaptate sau dimpotrivă dacă
sunt nocive. Vedem deci că asimilarea are
totodată şi o funcţie sanogenă, de dizolvare a
elementelor cu risc pentru valorile şi standardele
sistemului.
Asimilarea mai reprezintă totodată şi un
veritabil instrument de luptă fără arme şi fără
suferinţă, prin aceea că preia valori sau porţiuni
de sisteme ori funcţii (de exemplu, funcţii ale
sistemului educaţional) şi reuşeşte să le integreze
şi dezvolte la nivele la care sistemul propriu
acestora nu mai reuşea să o facă. Asimilarea
devine astfel o funcţie a progresului atât pentru
sistemul economic, precum şi pentru alte sisteme
asupra cărora se manifestă. Cele mai multe dintre
funcţiile preluate şi asimilate de către sistemul
economic aparţin sferei politice, educaţionale şi
administrative, iar sub acest ultim aspect în
special funcţiile privind calitatea vieţii umane şi
naturale.

169

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

170

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

Pe măsura creşterii dimensiunilor marilor firme de
afaceri, proprietatea privată îşi pierde din importanţa
socială, la fel şi clasa proprietarilor.
J. K Galbraith
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CAPITOLUL V
ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA CONCEPTULUI
DE PROPRIETATE
Conceptele nu trebuie definite, ele trebuie explicate.
George Soros

1. Noţiunea şi trăsăturile specifice proprietăţii
Una dintre realităţile considerate fundamentale
pentru sistemul economic şi cu longevitatea cea
mai extinsă în istorie, o constituie proprietatea.
Deşi a diferit ca modalitate de percepţie de la un
sistem la altul şi de la o civilizaţie la alta, totuşi în
esenţă, conceptul a fost utilizat în mare la fel, adică
stăpânirea exercitată de fiinţa umană asupra
realităţilor necesare satisfacerii trebuinţelor
personale. Această definiţie – mult mai largă decât
şi-ar permite să cuprindă un manual de ştiinţe
juridice sau administrative – încearcă să ne
orienteze spre fundamentele conceptului şi mai
ales să înţelegem pe de o parte de ce existenţa sa
este într-atât de îndelungată, iar pe de alta, de ce
tocmai unii dintre cei mai mari reformatori ai lumii
noastre, care dealtfel au adus comunităţii umane
lucruri de o deosebită valoare pentru progresul ei,
au contestat – şi încă în modul cel mai vehement –
173

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

proprietatea ca proces în întregime, sau doar
anumite forme ale acesteia (proprietatea asupra
oamenilor, sau a altor fiinţe, proprietatea asupra
bunurilor, sau proprietatea asupra creaţiilor
proprii, asupra descoperirilor sau invenţiilor etc.).
În primul rând este imperios necesar să
observăm că destinul proprietăţii este strâns
condiţionat de două categorii de factori istorici:
primul este cel al evoluţiei vieţii planetare în
general sub aspect istoric, iar cel de-al doilea este
dat de evoluţia înseşi a fiinţei umane şi a
comunităţii. Aceste două curente, dacă ar fi să le
numim astfel, ale dezvoltării vieţii umane, nu se
suprapun şi, deşi interferează şi se condiţionează
reciproc pe anumite coordonate, totuşi fiecare îşi
urmează cursul propriu. Din combinaţiile dintre
ele au luat naştere o serie întreagă de realităţi
definitorii pentru civilizaţiile lumii de-a lungul
timpului şi pentru tot ceea ce s-a numit creaţie sau
transformare, progres sau decădere. Astfel, deşi
dezvoltarea fiinţei umane a atins nivele de vârf în
civilizaţii precum cea greco-romană, persană sau
indiană, totuşi exista sclavie ca fenomen istoric
planetar independent deci de gradul de elevare al
unei comunităţi sau al unei întregi culturi. Şi
viceversa, astăzi în civilizaţia occidentalizată nu
mai există sub aspect social sclavie; dimpotrivă tot
mai multe categorii de fiinţe tind să dobândească
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recunoaşterea egală a drepturilor la viaţă; şi totuşi,
ca civilizaţie şi chiar ca nivel individual de
emancipare a persoanei, suntem departe de
standardele atinse de civilizaţiile amintite.
Proprietatea a avut propriul ei destin trasat de
mâna nevăzută a istoriei, dar care a urmat o
ascensiune continuă a transformărilor, cu un curs
logic, presărat ici şi colo cu interferenţe dinspre
cele două curente amintite, care au acţionat fie în
calitate de catalizatori, grăbind procesul de
transformare, fie în calitate de agenţi de frânare
pentru ca procesele metabolice petrecute în sânul
acestei realităţi complexe să reuşească a se realiza
integral.
Naşterea realităţii numite actualmente proprietate
a coincis la modul concret cu primele etape de
autoconştientizare a fiinţei umane, cu stadiul
primitiv al gintei şi respectiv tribului. Desigur că şi
animalele superioare au un concept mai clar sau
mai vag despre teritoriul asupra căruia se întinde
puterea individuală: în cazul masculilor (în general
la toate speciile), al femelelor (dacă au rol de lideri
– în situaţia leoaicelor de exemplu sau a albinelor)
sau al clanurilor (lupii ori suricatele). Considerăm,
însă, că nu putem lua în discuţie noţiunea de
proprietate pentru alte categorii de fiinţe decât
oamenii, iar la aceştia numai între anumite limite
ale evoluţiei lor individuale, cum se va arăta în
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continuare, întrucât nu sunt îndeplinite toate
condiţiile necesare sudării unei legături de tip
special – conştientizat – între identitatea
fiinţei şi realitatea exterioară. Dintre aceste
condiţii, principale ni se par a fi următoarele:
 în forma sa proprietatea este necesar să
cuprindă elemente bine definite, determinate
cel puţin prin gen dacă nu individual (acest
lucru este în funcţie de nivelul evolutiv al
societăţii), să poată fi „palpate” cu oricare dintre
simţurile fiinţei umane sau conceptualizate (mai
ales în stadiile superioare de evoluţie a omului
când acesta poate să interiorizeze şi re-creeze
mental realităţi mai satisfăcătoare decât cele
exterioare).
 sub aspectul scopului proprietatea este
necesar să fie utilă şi adaptată la satisfacerea
necesităţilor fundamentale ale fiinţei umane,
potrivit gradului acesteia de dezvoltare (de aici
derivă şi valorizarea diferită a lucrurilor pe
parcursul evoluţiei societăţii, mutaţia oscilând
dinspre material şi imobil spre abstract, spiritual
şi flexibil, sau universal convertibil). Deci în esenţa
sa (dincolo de formalismul actelor juridice şi
administrative ale diverselor epoci) proprietate este
numai ceea ce omul utilizează spre a produce noi
bunuri, servicii, satisfacţii sau împliniri. De acest
aspect au ţinut cont întotdeauna în istorie
176

Aurelian Burcu

*

Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice

conducătorii înţelepţi, fie că a fost vorba de
organizarea şi motivarea popoarelor, armatelor, a
unor comunităţi restrânse sau a angajaţilor dintro companie modernă.
 proprietatea are nevoie, de asemenea, să
creeze legături trainice cu partea afectivă,
sentimentală, sensibilă a fiinţei umane. Fie că
aceasta se realizează printr-o pasiune personală
(derivată din natura proprie: este cazul tuturor
hobby-urilor), fie că se transmite prin tradiţie şi
educaţie (patriotismul, legătura faţă de pământ,
teritoriu, anumite bunuri sau valori, anumite
sisteme de gândire sau stiluri de viaţă etc.), ea
trebuie să prindă rădăcini în sufletul omului luat
individual. Nu se poate impune din afară, ci
această legătură trebuie crescută din sămânţa
pusă chiar la fundamentul valorilor intime ale
persoanei.
 proprietatea trebuie să fie suficient de
specifică (prin forma şi instrumentele de
manifestare) pentru a asigura fiinţei umane în
principal sentimentul de putere (în afară de
satisfacerea celorlalte trebuinţe fundamentale aşa
cum am amintit deja). Puterea este cea care,
pentru majoritatea nivelelor de dezvoltare a fiinţei
umane (şi a comunităţii în ansamblu) pe scara
piramidei trebuinţelor, defineşte, asigură, dezvoltă
şi manifestă rolul şi rostul fiinţei în mediul
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existenţial, edifică şi afirmă un sens al vieţii.
(Pentru detalii recomandăm volumul nostru
„Universul intern al puterii”, Fundaţia Mercur, 2006)
 proprietatea reprezintă catalizatorul,
liantul şi fundamentul relaţiilor sociale care
constituie grupurile de bază ale comunităţii,
în funcţie de nivelul de dezvoltare al acesteia:
familie, trib, naţiune, stat, imperiu. Legătura este
asigurată deopotrivă printr-un mediu comun, prin
instrumentul de transmitere a valorilor comune,
dar şi prin conferirea unui statut, al unei identităţi
(deopotrivă a individului şi a grupului) şi de aici a
unei puteri prin raportare la alte grupuri sociale
(state, clanuri, familii, companii sau conglomerate
etc.)
 proprietatea este necesar în cele din
urmă, să fie accesibilă utilizării personale şi
directe de către deţinătorul ei. Chiar dacă
anumite forme administrative şi politice de
organizare a comunităţilor umane prevăd în
legislaţiile lor existenţa proprietăţii statului asupra
anumitor tipuri de bunuri sau resurse (cum ar fi
cele naturale sau patrimoniul cultural) considerăm
că aceasta este numai o ficţiune juridică. Nu
putem vorbi de proprietate în sensul autentic, ci
numai de o convenţie prin care, juridic, persoana
umană a împuternicit o altă entitate (administrativă)
să administreze acele bunuri, dar în fapt
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gestionarul real este tocmai adevăratul proprietar,
pentru că aşa cum sunt statuate majoritatea
prevederilor legislative, atât în republicile moderne
cât şi în cetăţile antice, individul nu are nici
dreptul de fapt, nici puterea şi nici accesul la uzul
acestei proprietăţi; nu poate decide asupra formei,
funcţiilor şi modului de exploatare şi nici nu poate
modifica mecanismele care l-au pus în această
situaţie. În spatele sloganurilor despre binefacerile
mecanismelor democraţiei în fapt se ascunde un alt
tip de tiranie: aceea a numărului, a desconsiderării
individului şi necesităţilor personale, a înstrăinării
omului de chiar puterea pe care i-ar conferi-o
proprietatea dacă ar avea acces direct şi real la
aceasta.
2. Etape în evoluţia conceptului de proprietate
Proprietatea în calitate de realitate conceptuală,
a urmat un curs ascendent al dezvoltării aflat în
strânsă corelaţie cu evoluţia comunităţii umane pe
care o deservea. Mai exact, ea s-a transformat
odată cu ascensiunea individului şi comunităţii pe
nivelele grilei piramidale a trebuinţelor fundamentale.
În acelaşi timp însă şi legătura naturală dintre om
şi proprietate a suferit transformări de situaţie
marcante, adaptându-se neîncetat modificărilor de
percepţie şi conştiinţă a valorilor agreate de fiinţa
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umană. Stadiile de evoluţie ale conceptului de
proprietate nu se suprapun însă peste cele ale
piramidei şi nici nu coincid cu etapele evoluţiei
comunitare; de asemenea nu se încadrează întru
totul nici în etapele de evoluţie ale economiei ca
sistem. Acest lucru se datorează caracterului
aparte al proprietăţii şi statutului său deosebit în
cadrul dezvoltării comunitare. În toate etapele de
evoluţie ale omului şi comunităţii până la nivelul
al şaptelea precum şi pentru toate fazele dezvoltării
sistemului economic, până la cea de economie a
împlinirilor, proprietatea a îndeplinit roluri şi
funcţii esenţiale în cadrul acestora, între care,
printre cele mai importante se numără:
- factor de echilibru, stabilitate şi agent al
conservării (deci opusă progresului)
- instrument de tranzacţionare între grupuri,
organizaţii, state, imperii (economice, juridice,
de putere, etc.)
- mediu pentru intermedierea şi catalizarea
schimburilor socio-umane (sociale, culturale,
afective etc.)
- sursă primordială de statut social şi sens al
identităţii
- resursă pentru actualizarea majorităţii necesităţilor
umane individuale şi comunitare.
Acestea constituie motivaţiile principale pentru
care conceptul proprietăţii pe de o parte s-a păstrat
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în epoci de evoluţie a omului şi a sistemului
economic total diferite unele faţă de altele, dar şi
pentru, pe de altă parte, viteza redusă a propriei
sale dezvoltări.
În ceea ce priveşte etapele acestei evoluţii, considerăm
că am putea delimita următoarele zone de distincţii
marcante.
1. Proprietatea devălmaşă a unei comunităţi

restrânse şi închise (familie, trib, gintă) –
corespunde stadiului primar de dezvoltare a fiinţei
umane, în care inexistenţa unei identităţi
personale bine definite face imposibilă conturarea
unei sfere de bunuri, interese, servicii, deci a unui
mediu absolut individual de exercitare a puterii
proprii. Eul individual nu se distinge din masa
colectivă; el se exprimă, trăieşte, se dezvoltă şi
realizează marea majoritate a funcţiilor existenţiale
prin intermediul grupului; un fel de suflet colectiv
este purtătorul identităţii tuturor membrilor
comunităţii; cea mai mare virtute a individului este
să rămână cât mai fidel, cât mai armonizat cu
pulsaţiile şi valorile acestui suflet colectiv. Orice
diferenţiere, oricât de mică este privită ca
dăunătoare şi eretică, deci sancţionată. Din acest
motiv proprietatea este şi trebuie să rămână a
tuturor şi a niciunuia; în fapt proprietatea
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reprezintă un fel de avatar al acestui suflet-grup,
membrilor comunităţii revenindu-le numai sarcina
gestionării sale spre binele colectiv.
Dar acest bine nu poate fi decis de membrii
înşişi: el este statuat prin tradiţiile începuturilor de
voinţa supremă a sufletului colectiv, păstrat şi
venerat cu sfinţenie prin legi nescrise (ritualuri
stricte) şi reamintit prin vocea trimişilor ori de câte
ori grupul sau anumiţi membri manifestă tendinţe
de abatere, considerate anarhiste. Fructul proprietăţii
nu este dat nici plăcerii omului, nici consumului de
obstinenţă; el respectă măsura şi rostul stabilit prin
tradiţii şi legi sacre şi se plasează dincolo de bine şi
de rău (fiind şi de necontestat), dar şi dincolo
deopotrivă de fiinţa umană şi de comunitatea în
ansamblu. Pentru că deopotrivă acestea cât şi
proprietatea fac parte din sufletul mai mare al
naturii şi nu se diferenţiază deloc prin statutul lor
de cel al arborilor, mărilor sau vântului de
miazănoapte. Toate sunt doar variate manifestări
ale aceleiaşi esenţe transcendente, care (în această
etapă a dezvoltării) nu-i este dat omului să o
cunoască. Conştienţa sa şi conştienţa animalului
sunt apropiate ca responsabilitate individuală, cu
deosebirea că, dacă la animal instinctul este cel
care îi dictează comportamentele corecte, la om
tradiţia înţeleasă şi împărtăşită (adică agreată,
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aleasă şi urmată prin propria voinţă) reprezintă
factorul de decizie şi unitatea de măsură.
Problema însă care se pune este că voinţa nu
slujeşte încă individualităţii (aşa cum se va
întâmpla în etapele ulterioare) şi nici comunităţii
(fiindcă omul nu poate decide în afara tradiţiei).
Din aceste considerente pe de o parte, spre
deosebire de animalele organizate social, omul are
conceptul de proprietate, iar pe de alta, tot din
aceleaşi motive nu poate percepe proprietatea ca
ceva diferit de sensul transcendent/ sacru al
existenţei, deci ca ceva posibil de apropriat de către
fiinţa umană individuală.
2. Proprietatea individuală a unei persoane

în coexistenţă cu proprietatea personală
inclusă a altor indivizi, sau grupuri (seniorul
pe domeniul căruia se aflau subproprietarii
concesionari cum le-am spune astăzi; moşierul
care avea în proprietate sclavii sau şerbii, iar
aceştia deţineau în propria lor persoană sau în
familie proprietatea asupra bunurilor de uz
personal, ori casnic, după caz). Coincide cu
momentul în evoluţia unei societăţi de emancipare
a unora dintre membrii acesteia, prin accesul la o
cantitate mai mare de resurse şi de putere. Aceştia
deţin monopolul asupra tuturor categoriilor de
bunuri şi servicii, de la cele materiale, la cele
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culturale şi spirituale. Restul societăţii este
fragmentată în diverse grupuri şi deţinătoare ale
unor roluri şi funcţii ce variază după timp şi loc pe
scena istoriei. Clasa conducătoare îşi asumă
principalele roluri în consumul resurselor şi
satisfacţiilor, chiar dacă producătorii sunt şi rămân
celelalte clase componente ale comunităţii.
Proprietatea urmează îndeaproape concepţiile
sociale şi de aceea se cumulează în folosul fiinţelor
considerate superioare (cu sânge albastru). Clasele
de jos au doar drepturi restrânse la proprietate,
echivalente diferenţelor statutare dintre ele:
oameni liberi, şerbi, sclavi, paria, etc. (Aceste
drepturi sunt necesare şi limitate la subzistenţa în
folosul muncii prestate pentru clasele superioare;
sistemul este asemănător în termeni moderni
sacrificiului pe care exploatatorul unei maşini
trebuie să-l facă din resursele proprii pentru
întreţinerea şi funcţionarea maşinii potrivit cu
profilul tehnic al acesteia).
Justificarea morală şi juridică păstrează încă
explicaţiile şi chiar ritualurile vechilor tradiţii din
etapa anterioară de evoluţie, dar adaugă practici
novatoare. Astfel proprietatea este sacră şi a fost
încredinţată de zei clasei superioare căreia i s-au dat
în grijă şi celelalte clase incapabile să existe prin ele
însele. De aceea proprietatea se va transmite numai
în cadrul acestei caste, dar inovaţia este că se poate
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lua şi de la alte popoare sau triburi, fiind la fel de
morală şi legală uzurparea drepturilor acestora, dacă
puterea lor militară nu a fost capabilă să se opună.
Dacă zeii acţionează prin mintea şi sufletul oamenilor,
de ce nu ar lucra tot astfel şi prin virtutea braţului şi
spadei lor. Deci o bătălie pierdută ce se lasă cu
deposedarea de avuţii a celui învins nu poate fi decât
voinţa supremă a divinităţii şi niciun pământean,
nici măcar din clasele conducătoare (singurele care
au dreptul la decizii, la opinii şi guvernare) nu se va
împotrivi acesteia. Astfel sistemul militar devine
principalul scut al celui economic, iar
proprietatea mai mult ca oricând în trecutul
sau viitorul evoluţiei umanităţii va constitui
deopotrivă fundamentul puterii şi legitimitatea
acesteia.
Acel principe, regat sau imperiu care posedă mai
multe resurse materiale şi energetice, mai mulţi
sclavi şi populaţii lucrătoare, îşi va permite să deţină
şi o armată pe măsură, fapt ce îi va asigura în
continuare dezvoltarea prin acapararea a şi mai
multor resurse; şi spirala continuă. Desigur aceste
două elemente – sistemul economic şi cel militar –
prin ele însele nu sunt suficiente pentru asigurarea
tuturor mecanismelor de funcţionare a structurilor
sociale şi mai ales de permanentizare a puterii (mai
trebuie luat în calcul cel educaţional, adresat
elitelor, desigur, cel administrativ, cel politic etc.).
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Dar fără sistemul militar şi fără proprietate nu ar
exista organizare socială în această etapă a omenirii.
3. Proprietatea

individuală şi unică a
persoanei, total liberă şi independentă. Acest
concept de proprietate este mai bine cunoscut şi
universal răspândit în civilizaţia occidentală odată
cu Revoluţia Franceză, cel puţin ca şi concept
teoretic, deşi sub variate forme şi arie de
cuprindere a fost prezent şi în alte civilizaţii din
vechime sau în alte epoci istorice ale civilizaţiei
occidentale (de exemplu în perioada feudală, în
anumite state, până şi ţăranii foşti şerbi primeau
în masă drepturi, libertăţi şi proprietate dacă
prestau servicii supreme pentru guvernare, între
care, de exemplu, respingerea cotropitorilor).
Proprietatea, aşa cum o cunoaştem noi astăzi sa manifestat însă numai odată cu emanciparea
totală a fiinţei umane de sub puterea altor sisteme
sociale. Începând cu Iluminismul francez şi
continuând transformările în secolele următoare,
proprietatea a cunoscut deopotrivă o dezvoltare
fără precedent în conţinut cât şi un fenomen de
distribuţie aproape planetară, la nivelul tuturor
categoriilor sociale, mai ales după căderea
ultimelor imperii, o dată cu jumătatea secolului
XX. Dacă în alte timpuri proprietatea se limita
asupra resurselor materiale şi energetice, asupra
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bunurilor vii (sclavii şi animalele) şi asupra
titlurilor aristocratice, începând cu momentul
amintit, proprietatea a înglobat sub titulatura de
drepturi şi libertăţi fundamentale o serie întreagă de
realităţi, de la materie la spirit şi de la universul
fiziologic la cel al sentimentelor şi ideilor. Astfel
drepturile de autor asupra creaţiei intelectuale sau
artistice, libertatea de conştiinţă, dreptul asupra
vieţii personale, intimitatea, calitatea vieţii,
familia, protecţia sentimentelor şi ideilor proprii
etc. reprezintă elemente-cadru care toate împreună
definesc puterea pe care fiinţa umană, membru al
comunităţii contemporane, o are atât asupra
dezvoltării sale cât şi în raport cu mediul existenţial.
Este adevărat că încă se mai folosesc pe ici pe
colo armatele pentru exercitarea proprietăţii şi
transmiterea puterii. Dar tot atât de adevărat este
că omenirea se îndreaptă cu paşi repezi spre
alte tipuri de mecanisme şi procese de
distribuţie şi manifestare a puterii, care se
bazează tot mai puţin pe forţa sistemului
militar şi tot mai mult pe esenţa sistemului
economic: şi anume proprietatea. Gradul de
individualizare al persoanei umane atinge cota
maximă în această etapă. Procesul trece de aici
încolo spre responsabilizare şi autoconştientizare.
Omul se caută, se descoperă, se cunoaște pe sine
şi înţelege că beneficiază de puteri proprii multiple
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care, exercitate în mod corespunzător, înţelept, îi
pot asigura actualizarea tuturor trebuinţelor
necesare dezvoltării personale. Tot acum, datorită
gradului de maturizare atins, descoperă o nouă
ordine în universul cognoscibil, o ordine ce
armonizează toate elementele componente ale
lumii într-un efort de colaborare sinergică şi
reciproc avantajoasă. Totul este astfel conceput în
univers încât fiecare lucru să fie intim condiţionat
în dezvoltarea lui de toate celelalte cu care
interacţionează.
Nu există progres real şi durabil decât
împreună; acesta este mesajul pe care fiinţa
umană contemporană începe a-l descifra.
Omul tinde din acest motiv să reproducă/
aplice principiile acestei ordini cosmice şi la
arhitectura realităţilor edificate prin propriul
efort în lumea sa socială. Primul şi cel mai
sensibil dintre sistemele care vor răspunde acestei
schimbări de paradigmă, va fi (din motivele arătate
pe parcursul volumului de faţă) chiar sistemul
economic. Asocierea va deveni legea de căpătâi a
lumii afacerilor; tratarea holistică a proceselor
economice, a fluctuaţiilor şi transferurilor pe
pieţe, va fi regula de aur a succesului.
Transferarea de puteri dinspre conducere spre
angajaţi şi descentralizarea responsabilităţilor,
implicarea personală afectivă şi creatoare a
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angajatului, precum şi exercitarea formelor
superioare de proprietate (afectivă, intelectuală,
asupra serviciilor şi creativităţii, a împlinirilor etc.)
vor constitui noile coordonate ale progresului.
Omenirea, sistemul economic şi proprietatea ca
fundament al acestuia, sunt pregătite pentru o
nouă etapă în evoluţia lor.
4. Proprietatea individuală şi unică/liberă

coexistând cu proprietatea comună a întregii
comunităţi. Ne aflăm în perioada de metamorfozare
de primă mână a proprietăţii. Această transformare
va opera mai întâi asupra formei, pentru ca, mai
târziu, în stadiul al şaselea, aşa cum se va arăta
mai jos, să se extindă asupra conţinutului propriuzis. Urmând îndeaproape o serie de procese ce se
produc treptat în comunitate – între care apariţia
conştienţei de sine şi a celei manifestate asupra
valorilor superioare ale umanităţii; responsabilizarea
ecologică şi privind starea de bine a altor categorii
de fiinţe, nevoia de autodezvoltare a omului,
înţelegerea complexităţii holografice a universului în
care trăim ca specie – proprietatea se redeschide
către comunitate. Acest lucru se petrece prin
două supape de transformare: prima este dată de
conştientizarea unor valori care depăşesc prin
semnificaţia şi importanţa lor universală interesele
şi binele individului, adresându-se comunităţii
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umane în ansamblu, sau unor grupuri mai largi de
fiinţe. Astfel sunt resursele naturale, viaţa
anumitor categorii de fiinţe, echilibrul ecologic,
standardul de calitate a existenţei etc.
A doua supapă de deschidere a proprietăţii către
cei mulţi, este reprezentată de complexitatea
proceselor sociale – economice, politice, strategice,
socio-umane etc. – ce nu mai permit actorilor
singulari să acţioneze în mod eficient şi profitabil
pentru ei înşişi. Fie că este vorba de cucerirea unor
noi pieţe sau de investiţia în tehnologii de
garantare a siguranţei clienţilor, de sisteme pentru
depoluarea mediului ori de simpla exploatare a
unor resurse, actorii de pe scena afacerilor înţeleg
că numai împreună se pot obţine deopotrivă
succese şi satisfacţii. Aceasta cu atât mai mult cu
cât însuşi conceptul de afacere de succes se
transformă radical sub impulsul (şi presiunile)
realităţilor sociale. Astfel afacerea este necesar
să ofere satisfacţii şi beneficii nu numai
proprietarilor, ci şi partenerilor, clienţilor,
comunităţii în ansamblu.
Nu se mai pune problema cine câştigă şi cine
pierde; dimpotrivă: dacă oricare dintre participanţi
(fie şi colaterali, cum ar fi un furnizor, sau un alt
membru al comunităţii, ori elemente de mediu
ecologic) pierde, afacerea este considerată neviabilă,
falsă, periculoasă pentru sistemul social. Afacerea –
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celula de bază a sistemului economic şi tot mai
mult celula de bază a dezvoltării comunitare, cum
am arătat în volumul de faţă – este percepută
asemeni unui copac: creşte pe solul comunitar şi
îşi trage resursele existenţiale din acesta; astfel
încât are în primul rând datoria de a dărui înapoi
solului o parte din bogăţia ei; cu cât solul va fi mai
bogat, cu atât afacerea va progresa mai mult; şi
viceversa.
Asocierea în afaceri şi responsabilitatea
socială a companiei sunt elemente-cheie ce
modelează inclusiv percepţia asupra conceptului
de proprietate. Pornind de la bunurile de interes
local (imaşurile şi iazurile săteşti), mai apoi
naţionale (resursele naturale de pe teritoriul unui
stat) şi mai târziu globale (patrimoniul ecologic,
cultural, spiritual al planetei), omul percepe tot
mai accentuat (şi în cadrul unor sfere din ce în ce
mai largi de cuprindere) necesitatea de a renunţa
la interesul personal imediat, pentru un bine
universal de durată, care se răsfrânge inclusiv
asupra sa însuşi.
Este motivul pentru care în această etapă
coexistă două forme ale proprietăţii: cea comună şi
universală, cu cea privată, individuală. În prima
categorie sunt incluse valori conştientizate ca
esenţiale pentru binele colectivităţii, în cea de-a
doua individul îşi păstrează alte seturi de valori
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care, fie sunt strict necesare bunei dezvoltări
personale, fie nu se ridică la nivelul de a satisface
nevoi universale.
5. Proprietatea colectivă unică, a întregii

comunităţi umane, dar exercitată sub tutela şi
răspunderea fiecărei persoane.
Această etapă în evoluţia conceptului de
proprietate coincide cu o mutaţie marcantă în
conştiinţa individului şi societăţii. În primul rând
efectul acestei mutaţii va fi determinat de acţiunea
trebuinţelor de identitate aferente nivelului al
optulea al piramidei. Acestea vor crea o deschidere
fără precedent înspre perceperea universului ca un
flux al interacţiunii sinergice şi continue între
actorii prezenţi pe scena existenţei. Înseşi această
scenă se lărgeşte şi dinamizează concomitent,
cuprinzând deopotrivă fiinţele vii, procesele şi
fenomenele, de la universuri subatomice şi până la
cele intergalactice şi de la lumile ce pot fi percepute
prin diverse căi, până la cele doar imaginate ca
posibile. Fiinţa umană individuală şi colectivitatea
în întregul ei realizează importanţa armonizării
eforturilor şi manifestărilor, deopotrivă ale
actorilor acestei vaste scene între ei, precum şi cu
normele care gestionează ordini superioare de
existenţă, din care aceştia fac parte.
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Concepte precum sinergie, armonizare, acţiune
coroborată, creativitate şi împărtăşire, dezvoltare
multilaterală, complexitate deschisă, flux,
organizare sistemică (etc.) sunt elemente cheie
ce descriu, toate, procesele sociale, sau cel
puţin efortul omului de a adapta aceste procese la
standardele cerute de organizarea superioară a
sferelor din care societatea umană se conştientizează
acum ca parte constituentă. În acest context de
mentalitate, simţire şi trăire, fiecare reprezentant
al societăţii înţelege că ansamblul formelor de
manifestare a vieţii este asemeni unei mari familii,
în care orice membru, mai înainte de a avea
drepturi personale, are sarcini şi responsabilităţi
pentru întreaga familie şi în special pentru
membrii acesteia mai mici.
De aici conştiinţa ecologică de protecţie şi
dezvoltare a celorlalte fiinţe, de aici conştiinţa
responsabilităţii individuale şi colective pentru
persoanele neajutorate (indiferent de motivul
acestei stări); de aici şi datoria întregii colectivităţi
umane pentru calitatea superioară a vieţii tuturor
membrilor ei şi pentru dreapta repartiţie a
resurselor în spiritul egalităţii ca fiinţe. Şi
subsecvent acestei stări de spirit, omul percepe
totodată aceste resurse (bunuri, materii prime,
energie, chiar şi satisfacţii şi împliniri) ca
aparţinând mai degrabă vieţii, ca fenomen în
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ansamblu, decât lui însuşi ca entitate particulară, şi
că, întrucât starea de bine a unui organism
depinde de binele fiecărei celule în parte, nu pot
exista rupturi sau discontinuităţi nici în
organismul social, nici în cel larg, ecologic, din
care face parte specia umană.
De aceea conceptul de proprietate privată nu
mai poate reprezenta decât o frână în calea
progresului. Chiar sfera privatului (dincolo de
proprietate, cuprinzând interese, stări de spirit,
satisfacţii individuale, o stare de bine personală)
este tot mai mult percepută cu ochi critici şi
considerată la limita imoralităţii. Nu poate să-i fie
bine cuiva dacă altcineva suferă; aceasta o
spune noua viziune creată prin unificarea
ştiinţei cu filosofia, cu religia, cu înţelepciunea,
cu toate acele foste fragmente ale spiritului
uman ce au evoluat separat în ultimele sute de
ani de civilizaţie. În baza acestei optici
proprietatea suferă a doua metamorfoză ca
structură, pentru că ea este percepută ca
principalul instrument şi mijloc de realizare a
binelui comun.
Întrucât umanitatea se percepe acum pe sine ca o
familie armonioasă, integrând chiar multiple
segmente ale altor specii luate individual (viitorul a
ceea ce reprezintă astăzi animalele de companie, dar
şi cele de utilitate gospodărească, de exemplu) şi
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cum în nicio familie corect alcătuită, deşi munceşte
fiecare membru, nu are dreptul de a-şi face el partea
după cum consideră, ci toate resurele se
repartizează în funcţie de necesităţile de bună
dezvoltare şi potrivit naturii individuale ale fiecărui
reprezentant, la fel şi în situaţia comunităţii umane
se va aplica principiul iluminist „de la fiecare
după posibilităţi, fiecăruia după necesităţi”.
Dar subliniem încă odată pentru a evita orice
confuzie cu slogane asemănătoare vehiculate în
societăţile socialiste, însă doar la nivel de doctrine
(adică vorbe). În momentul istoric tratat aici (şi care
se va petrece într-un viitor mai îndepărtat),
umanitatea în întregime (sau cea mai mare parte) se
va fi ridicat deopotrivă la înţelegerea filosoficoteologică a acestui deziderat, cât şi (mai ales) la
trăirea lui cu toată puterea fiinţei, de aici derivând şi
dorinţa devenită necesitate individuală de a-l pune
în practică. Astăzi nicio mamă (autentică) nu se va
îndestula pe ea înseşi, mai înainte de a satisface
binele copilului său. În viitor, întreaga umanitate va
vibra la acest nivel de conştientizare: starea de
împlinire personală a individului se va naşte nu
din ceea ce acesta este sau are/posedă, ci din
ceea ce poate să dăruiască celorlalte fiinţe,
precum şi din împlinirea şi fericirea acestora.
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6. Disoluţia conceptului clasic de proprietate

şi realizarea identităţii dintre obiect şi subiect.
Acesta este momentul final al procesului de
disoluţie a conceptului de proprietate, proces
început încă din etapa anterioară. O dată cu
lărgirea şi aprofundarea câmpului de trăire a
realităţii ca un flux continuu de viaţă şi de fiinţă,
omenirea în ansamblu şi fiecare individ se vor
percepe tot mai mult ca celule ale organismului
superior numit generic şi simbolic „Viaţa în
devenire universală”, şi tot mai intens vor depune
eforturi pentru armonizarea conduitei individuale
şi colective cu ordinea cosmică superioară de
gestiune a proceselor realităţii. Desigur că întreg
ansamblul de raporturi sociale va fi restructurat;
instituţiile aşa cum le percepem noi astăzi vor fi
fost de mult date uitării. Toate dualităţile se vor fi
unificat, iar contrariile îşi vor fi găsit echilibrul
dinamic în fluxul evolutiv al sinergiei în devenire.
Percepţia umană asupra sensului valorilor va fi
profund modificată faţă de ceea ce suntem
obişnuiţi în prezent să apreciem. Omul însuşi nu
va avea o semnificaţie mai mare în ordinea întregului
cosmic decât arborii, florile sau fenomenele
naturii. Toate acestea sunt la fel de valoroase şi
necesare evoluţiei. Omul va fi trecut prin faza
deposedării chiar de sine însuşi într-un elan
transcendental de contopire cu Întregul. În
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aceste condiţii, nimic nu mai există ca entitate
pentru om sau pentru satisfacerea necesităţilor
egoului său, întrucât tocmai acest ego a fost
metamorfozat într-o atitudine de compasiune
universală.
La acest stadiu – deocamdată destul de îndepărtat
în evoluţia umanităţii – vor dispărea deci chiar
fundamentele şi mecanismele care fac diferenţa pe
de o parte între om şi realitate, iar pe de alta fac
posibile toate procesele (acum considerate normale,
dar atunci degradante) de canalizare a resurselor
către o fiinţă umană distinctă, individualizată. Chiar
şi împlinirea personală prin asigurarea concomitentă
a împlinirii şi altor fiinţe va fi depăşită ca şi atitudine
de viaţă; principii superioare vor face omul să se
raporteze nu la fiinţe – percepute de-acum ca simple
forme fluctuante ale aceleiaşi Esenţe evolutive – ci la
Fluxurile cosmice şi Ordinile pe care acestea le
descriu în evoluţie.
De aceea rudenia sa cu piatra sau cu norii îi va
apărea acum nu numai în elanul poetic sau mistic
(aşa cum simţeau Blaga ori Stănescu), ci în
claritatea explicaţiei profund ştiinţifice. Conştiinţa
individuală se va fi ridicat deja spre izvoarele
unităţii tuturor formelor şi se va raporta numai la
sensul şi originile Esenţei Universale.
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9.

Manual de formare managerială: performanţa
managerială; dezvoltarea şi perfecţionarea
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profesională a managerului - col. autori,
Institutul Delphy, 2005
10. Manual de formare managerială: experienţa

managerială; evaluarea şi antrenarea competenţelor managerului - col. autori, Institutul
Delphy, 2005
11. Medii şi structuri-suport pentru iniţiative

antreprenoriale. Incubatorul de afaceri al
Centrului Artemis – A. Burcu & col; Fundaţia
Mercur, 2005
12. Universul intern al puterii – Azir; Fundaţia

Mercur, 2006
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Anexa I: Piramida trebuinţelor fundamentale
(preluată din volumul nostru: “Piramida Trebuinţelor Umane
Fundamentale”, Fundaţia Mercur 2002)
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Anexa II: Diagrama procesului de evoluţie a sistemelor economice

4

- materie şi energie
- producţie şi schimb

Stadiul 1
Material

P2

P3

5

6

- valori abstracte şi simboluri
- strategii şi imagine

Stadiul 2
Simbolic

9. Resurse universale

universalizare

7. Creativitate
8. Împliniri

1. Necesitate
2. Utilitate
3. Consum
4. Echilibru

P1

1

interiorizare
5. Cunoaştere/ informaţie
6. Servicii/ satisfacţii

abstractizare

7

8

- potenţialul şi valoarea umană
- creativitate şi cooperare

Stadiul 3
Uman

9
- materie, fiinţă, unitate
- integrare şi armonizare

Stadiul 4
Universal

