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Rezumat 

 

Știința economică – nota bene: știință socială –, invocată în cadre naționale sau în relații 

internaționale, continuă să fie, în ciuda faptului că debordează și de postdicții, și de predicții 

(bine-cunoscute exigențe canonice de științificitate), o agora, mai degrabă, a contradicțiilor: atât 

intra- (unele) doctrine / ideologii / teorii, cât și inter- (mulți) doctrinari / ideologi / teoreticieni. 

Diferențele de opinii vin din modurile de axiomatizare, din seturile de valori, din circumstanțele 

socioculturale personale (de timp și de spațiu). Pluralismul rămâne un „lux” în științele naturale. 

Testându-și rutinier ipoteze, „verificabile” sau „falsificabile”, fizica, chimia, biologia etc. 

produc enunțuri finale, valorificate tehnologic. Aici nu este loc de greșeală cu privire la legități. 

Se consideră admisibile doar marje infinitezimale de eroare la partea de implementare a lor. 

Bunăoară, lansarea unei rachete asumă total „legea conservării impulsului”; apoi acuratețea 

calculelor face diferența (între viață și moarte). Și diferențele între judecățile (nu doar calculele) 

economice – adevărat vs. fals! – au consecințe. Sunt, poate, silențioase, dar nu mai puțin severe. 

Apelând la o analogie cu „naturalele”, economia încă pare o știință în proces de „terraformare”, 

în care există zone consolidate, dar și areale fluide, prezentate însă adesea ca zone consolidate. 

Una dintre multele astfel de zone fals-tranșate este cea care are în vedere principiul (superior) 

ordonator al relațiilor interumane și, totodată, al configurației (optime) a sistemului societal. 

După milenii de reflecție filosofică „generică” (și abia câteva secole de gândire economică 

„genuină”), s-a ajuns la un moment de bilanț, la un soi de verdict final al înțelepciunii istoriei. 

Piața (prin proprietate privată) ordonează raritatea resurselor; asta până când eșuează, și atunci 

statul (reglementatorul public) reface ordinea: de fapt, cine, pentru cine și în baza a ce decide? 

Vizând înavuțirea și/sau visând la justiție socială, oamenii pendulează: între piețe și state, între 

jurisdicții naționale și, finalmente, între principii (aici nu atât științific, cât mai ales oportunist). 

Dar indiferent de alegerile făcute, există acolo un (singur) adevăr științific care ne poate informa 

și îndruma acțiunile: adesea refutabil sofistic sau relativizabil sofisticat in situ, el „este” in rem. 

Meta-ideea tezei de abilitare este pusă sub zodia comparatismului, ca mod legitim de acreditare 

a judecăților economice – atât în ordine teoretică, cât și în ordine istorică / aplicativă / practică. 

„Economia comparată” reprezintă o sintagmă populară, fiind aflată într-o continuă prefacere a 

uneltelor și primenire a temelor. Economia comparată tradițională, ivită din dezbaterea 

calculului economic în socialism (anii 1930), s-a dedicat studierii cadrelor în care planul sau 
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piața livrează mai multă eficiență. „Noua economie comparată”, consacrată după momentul 

1989, al căderii regimurilor socialiste, s-a setat pe explicarea performanțelor inegale ale 

„modelelor de capitalism” experimentate de diferitele țări. Fiecare economie capitalistă are un 

mix de instituții și publice, și private, servind selectării liderilor politici, rezolvării disputelor 

de proprietate, (re)distribuirii bogăției, guvernării firmelor. Ceea ce nu a reușit, opinez, rămâne 

punctarea neechivocă a faptului că exercitarea coerciției dincolo de forțarea respectului pentru 

libertate și proprietate și demo(net)izarea auto-reglementării contractualiste sunt nesustenabile. 

Consider că există o superioritate absolută, iar nu relativ(izabil)ă, a soluțiilor sociale voluntare 

(sau, în dihotomia oppenheimeriană, „mijloacele economice” sunt superioare celor „politice”). 

Firește, ele trebuie apărate strict de o ordine publică de drept care nu creează îndreptățiri 

artificiale, ci întărește ordinea naturală a proprietății private și a contractelor legitim încheiate. 

Lucrarea de față nu are însă naivitatea de a încerca să aclame/declame definitiv, irevocabil și 

executoriu un astfel de verdict într-o speță care se judecă de epoci, ci are o miză mai modestă. 

Mai degrabă, ea își propune să atragă atenția că există o perspectivă consecutivă și concatenată 

privitoare la sensul „economiei comparate”: în primul rând, există un comparatism la nivel de 

perspective epistemologice și metodologice; în al doilea rând, aceasta aduce nuanțări la nivel 

de comparabilitate a instituțiilor/politicilor; în al treilea rând, aceasta conduce la o revizitare 

a concluziilor analizelor comparate din teren. Prezenta lucrare punctează trei domenii în care 

comparatismul multi-nivel este util: mediul corporatist, sectorul cultural și economia circulară. 

Teza de abilitare are o structură triadică: (I) sunt evaluate acumulările didactice și de cercetare; 

(II) sunt etalate exercițiile de economie comparată; (III) sunt estimate dezvoltările profesionale. 

O relevantă teză de abilitare este mai mult decât un act administrativ sau o expoziție de merite; 

reprezintă și un testimonial abreviat al unui crez intelectual întemeiat și pe aceste convingeri: 

(1) înainte de orice analogii (de fapt, multe paralogii) mecanice și metrice, economia rămâne 

studiul omului ca agent, nu ca atom, ca persoană în societate, nu ca particulă într-o substanță; 

(2) economia este o știință socială și cu unitate, și cu unicitate, dacă îi arbitr(aj)ăm paradigmele 

și îi vedem totodată atât complementaritatea, cât și nesubstituibilitatea cu alte științe sociale; 

(3) economia este vădit logică (anume mono-logică, nu poli-logică) și nu depinde în judecățile 

ei bine articulate de cultura, clasa, genul sau rasa nici ale investigatorului, nici ale investigaților; 

(4) economia este aceeași în și între națiuni, iar legitățile schimburilor și schimbărilor naționale 

și internaționale sunt aceleași și presupun doar evidențierea de costuri (de tranzacție) specifice; 
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(5) economia nu poate fi decât neschimbată în esența epistemică și deși științele tind către 

progres, fac asta și prin recuperarea adevărurilor din trecut, nu doar prin simplul fapt al noutății. 

Partea I – intitulată „Acumulările științifice în didactica și cercetarea economiei comparate, 

orientate spre studiul relațiilor internaționale” – surprinde „majoratul” meu ca economist 

(după 18 ani în mediul universitar). În prezent, în calitate de conferențiar universitar doctor la 

Departamentul de REI, Facultatea de REI, ASE București, susțin cursurile Economie mondială, 

Antreprenoriat în afaceri internaționale (licență), Economie comparată, Diplomație politică și 

practici consulare și Relații internaționale: teorie și politici (masterat), toate acestea bogate în 

exerciții comparate multi-nivel. Totodată, în ipostaza de cercetător, am (co)semnat, în calitate 

de autor și (în majoritate) de prim autor, peste 100 de lucrări prezentate și publicate la nivel 

național și internațional, dintre care 15 indexate Web of Science, și am primit prestigioase 

premii din partea comunității profesionale, fiind și editorul reputatei reviste OEconomica și 

recenzor al altor jurnale de gen. Ca jurnalist, de peste două decenii, am scris în jur de 1000 de 

articole, multiplu laureate, fiind și pasionat artizan de publicații (The Market for Ideas și altele). 

Partea a II-a – intitulată „Binomul piață-stat din economia comparată, analizat în mediul 

corporatist, în sectorul cultural și în economia circulară” – decupează din setul de preocupări 

științifice, exersate didactic și în cercetare, trei dintre cele mai rafinate elaborate în materie. 

Analiza mediului corporatist surprinde relațiile distorsionate în urma redesignului instituțional 

de la piață spre stat între varii stakeholderi din mediul intern și extern al corporației, clarificând, 

pe același aliniament, convergența dintre profitabilitate și responsabilitate socială corporativă. 

Analiza economiei culturale aduce cu sine o pledoarie originală în favoarea libertății economice 

de expresie culturală, explicând că sustenabilitatea reală a patrimoniului spiritual nu se poate 

edifica decât pe o infrastructură solidă a proprietății private asupra resurselor materiale critice. 

Analiza economiei circulare atrage atenția asupra iluziei de sustenabilizare a economiei venită 

pe filiera intervenționismului etatist, colectivist-corectivist, arătând că doritele comportamente 

de reducere-reutilizare-reciclare implementate într-un cadru instituțional forțat sunt butaforice. 

Partea a III-a – intitulată „Cariera universitară și dezvoltările spre economia comparată a 

inegalităților, a tehnologiilor și a cuceririi cosmosului” – prelungește firul reflecțiilor științifice 

realizate sub spectrul rodat al economiei comparate (și al analizei instituționale, proprietariene), 

combinând valorificările pe linie didactică cu cele vizând extinderea orizonturilor de cercetare. 

Componenta didactică are în vedere reconstruirea disciplinei Economie comparată potrivit 

palierelor anterior menționate, depășind perspectiva împământenită, găsirea de noi modalități 
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de cointeresare a studenților în cercetarea științifică (intrată pe un trend descendent) și de forme 

inovatoare de screening și signalling a individualității studenților (de de-masificare a predării). 

Componenta de cercetare urmărește atât rafinări intradisciplinare, cât și ralieri interdisciplinare 

în studiul unor zone mai puțin frecventate, cum ar fi inegalitățile de putere/avuție, rezonanțele 

surprinse între sectoarele cultural-creative și revoluțiile industriale sau explorarea și exploatarea 

spațiului cosmic, noua frontieră deopotrivă a antreprenoriatului privat și a guvernanței publice. 

Sunt conștient că (nu doar) în știință ce s-a spus este mereu mai puțin decât ce poate și merită 

spus. Și că ține de fiecare să adauge o moleculă utilă la picătura știută din oceanul cunoașterii. 

 


