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Dragi colegi și parteneri, sti ați i vitați,  
Doamnelor și domnilor, 
Am deosebita plă ere și onoare de a vă adresa cuvântul de deschidere, în calitate de gazdă, 
manager de proiect și reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.  
Suntem, în momentul de față, pe cale să de ară  lu rările o feri ței i ter ațio ale Measuring 
Development in Turbulent Ti es , un moment important din cadrul proiectului Starea Națiu ii. 
Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice , proiect fi a țat 
prin POCA și gestionat de Guvernul României prin intermediul Secretariatului General al 
Guvernului, Departamentul pentru Strategii Guvernamentale, în parteneriat cu Ș oala Națio ală 
de Studii Politice și Administrative.  

 



Zilele acestea, în cadrul lu rărilor o feri ței noastre, se va discuta mult, în detaliu și aplicat, despre 
proiect și despre temele pe care acesta le propune.  
În cele ce ur ează aș dori să s hi ă  puți  optica și să a ordă  câteva dimensiuni ese țiale. Să 
vorbim despre viziune. Despre strategie. Despre ce ne dorim de la acest proiect, nu numai pentru noi, cei 
de față, ci mai general, pentru România și, implicit, pentru Uniunea Europea ă. Per iteți-mi ca, 
parafrazându-l pe Rimbaud, să subliniez de ce acest proiect este vizionar, atinge necunoscutul și 
i ve tează un limbaj absolut nou pentru ad i istrația ro â eas ă. 
România a împlinit anul acesta 10 ani de la momentul aderării la Uniunea Europea ă fiind, după cum 
ști  cu toții, una dintre ultimele țări care au aderat la acest concept economic, social și geografic al 
vremurilor noastre. Din acest motiv, dar nu numai, România are de recuperat decalaje semnificative în 
raport cu celelalte țări ale UE.  
Proiectul pe care îl coordonez din partea Guvernului României, își dorește să fa ă parte din acest efort de 
o verge ță a României în domeniile legate de dezvoltare, competitivitate, tehnologie, capital sau 
fu țio area legii.  



În plus, doamnelor și domnilor, sti ați i vitați, România are nevoie și și-a propus să ai ă o voce disti tă 
pe scena europea ă. Fiecare stat î ear ă să ai ă o propunere strategi ă, o te ă ese țială, i porta tă 
pentru prezentul și, mai ales, pentru viitorul Uniunii Europene: Germania propune competitivitatea și 
responsabilitatea fis ală; Grecia ridi ă problema e igrației; Spania pe cea a dreptății și e hității sociale; 
Suedia reiterează necesitatea î rădă i ării în societate a tolera ței și a egalității de gen; Polonia ne 
propune să refle tă  asupra diverge țelor dintre vechea și noua Europă și a egalității dintre Statele 
Membre; Fra ța se axează pe tema politicii externe și a agriculturii; Olanda revine la ceea ce o sideră 
drept definitoriu pentru valorile europene, și anume multiculturalismul.  
Nu î sea ă eapărat ă aceste teme de dis uție ating un consens. Nu î sea ă ă din dis uții rezultă 
eapărat soluții. Din o tră, multe din aceste teme stârnesc puternice controverse, pasiuni și diverge țe 

semnificative de opinie. Dar î săși aceste pasiuni puternice ne arată ă avem de-a face cu teme 
importante, strategice, care definesc prezentul și, mai ales, viitorul Europei.  



Lista de teme puternice, strategice, e țio ată mai sus, evident ă nu este exhaustivă, ci doar ilustrativă.  
Iată ă ajungem, astfel, la una dintre marile î tre ări care stră ate, în momentul de față, societatea 
ro â eas ă, opinia pu li ă lo ală. Care este tema de dis uție prin care România contribuie la acest nobil 
concert de idei european? Care este ără ida supli e tară pe care venim să o punem la a eastă 
o stru ție privind prezentul, dar, mai ales, viitorul Europei? 

România propune un nou model de gândire, unul vizionar, care să fa ă față provo ărilor actuale, tot 

mai complexe și mai intense, o ouă modalitate de a ăsura u ăstarea și de a folosi resursele 

disponibile în mod eficient. 

În ultimele secole modernitatea a introdus, din ce în ce mai mult, în discursul public evaluarea so ietății 
pe ază de cifre, de indicatori. Care sunt scopurile unei so ietăți? Ce e bine, deci demn de atins? Ce e 
rău, deci demn de evitat? Și, adiacent, cum putem cuantifica aceste scopuri, să le tra sfor ă  în 
numere, să construim indicatori pe baza ărora să ăsură  gradul de atingere a acestor scopuri?  

 



Statul modern al secolului XX, din ce în ce mai eficient, din ce în ce mai rațio al și mai centralizat, a dus la 
construirea unui sistem oficial de indicatori statistici care a pus în centrul logicii sale dezvoltarea 
e o o i ă.  
În o se i ță, marea majoritate a indicatorilor refle tă ăsurări economice. Fie la nivel de proces, de 
o ți ere a plus-valorii, fie la nivel de rezultate, de fi alități sociale, atinse pe baza respectivei plus-valori.  
Unii dintre a ești indicatori economici au ajuns încet să intre și în vorbirea ure tă, în mentalul colectiv: 
vestitul PIB, cel pe baza ăruia se jude ă succesul, respectiv eșe ul ad i istrației publice centrale; 
i flația; rata dobânzii; șo ajul; deficitul comercial; nivelul de i vestiții publice; i vestițiile străi e directe; 
masa o etară; ponderea sectorului terțiar; costul edu ației pe cap de elev; u ărul de i igra ți, 
respectiv e igra ți; rata atalității și a ortalității; reșterea e o o i ă.  
Sistemul de indicatori oficiali este în mare ăsură o refle ție a so ietății în care trăi , iar valorile 
so ietății se regăses  în indicatorii des utilizați.  
 



Cât timp o societate valorizează acumularea de bunuri și satisfacerea nevoilor etățe ilor în contextul 
penuriei (scarcity), cu atât indicatorii predo i a ți în folosi ța so ietății vor fi dintre cei care ua tifi ă 
resursele materiale, produ ția de plus-valoare, acumularea de bunuri, dezvoltarea e o o i ă, 
dezvoltarea so ială î țeleasă drept reștere a alității vieții.  
Societatea se s hi ă. În multe dintre țările dezvoltate, acumularea de resurse de-a lungul mai multor 
ge erații, după marile o flagrații mondiale, și-a fă ut din ce în ce mai temeinic efectul, producând 
niveluri de u ăstare nemaiîntâlnite pâ ă acum, niveluri de u ăstare ce au dus la s hi ări 
semnificative ale valorilor sociale.  
Avem de-a face cu o î treagă redefinire a utilităților, atât la nivel de resurse, cât și de procese sociale. 
Avem două dire ții de schimbare. Pe de o parte, resursele materiale sunt ceva mai puți  valorizate decât 
în cazul ge erațiilor anterioare, fă â du-se trecerea spre o societate post- aterialistă în care serviciile și 
experie țele de viață apătă din ce în ce mai ultă i porta ță. Pe de altă parte, avem de-a face cu o 
nevoie din ce în ce mai puter i ă a etățe ilor de a-și face auzită vocea, de a contribui în mod direct la 
viața Cetății, de a participa direct la mecanismele de evaluare și distribuire a resurselor, atât materiale, 
cât și simbolice.  

 



Suntem o știe ți ă subiectul este provocator. De asemenea, suntem o știe ți ă reziste ța în fața s hi ării 
este puter i ă. Omul este o fii ță supusă o iș ui ței, spune proverbul.  
Din fericire, s-au fă ut o sea ă de pași în a eastă privi ță, atât la nivel de țări, cât și de i stituții i ter ațio ale. 
Italia are de ceva timp un proiect experimental în a eastă privi ță, la nivelul i stituțiilor statistice oficiale. Găsi  
asemenea a ordări experimentale atât în Marea Britanie, cât și în Spania.  
La nivel supra- ațio al, OECD este una din i stituțiile i ter ațio ale care pledează de buni ani pentru a eastă 
revizuire a indicatorilor statistici. Multe dintre aceste proiecte ți  cont, da ă nu chiar s-au inspirat, din Human 
Development Index, unul dintre cele mai vizibile proiecte în acest sens. Social Progress Imperative este un alt 
proiect demn de luat în sea ă în acest sens.  
Nu în ultimul rând, la Eurostat, divizia ofi ială de statisti ă a Uniunii Europene, de zece ani, au fost fă uți pași 
semnificativi în a eastă privi ță, atât la nivel de dis uții metodologice, cât și la nivel de idei preliminare de 
implementare ad i istrativă a acestor î u ătățiri.  
 



Treptat, toate aceste eforturi au etichetate, în mod sugestiv: „Dincolo de PIB . Din ce în ce mai multe 
e tități care au de-a face cu sistemele de indicatori statistici oficiali dis ută despre nevoia de a face pasul 
succesiv ăsurării resurselor materiale, ătre includerea ăsurărilor de per epție în sistemele de 
indicatori statistici oficiali.   
Despre asta este vorba în proiectul „Starea Națiu ii . Despre o propunere de adaptare a sistemului de 
indicatori oficiali pentru a ți e cont de noile nevoi ale so ietății, de noile scopuri pe care aceasta și le 
dorește atinse.  
Proiectul „Starea Națiu ii  este util în două privi țe. În primul rând, poate ajuta Uniunea Europea ă să 
transforme viitorul în prezent, să o știe tizeze și să accepte noile valori care încep să infiltreze 
so ietățile occidentale ale aflue ței și să le ia în sea ă, să le ăsoare și să le încorporeze într-un sistem 
mai valid și mai inclusiv de indicatori statistici oficiali, conform curentului puternic venit dinspre tot mai 
multe i stituții importante.  

 



În al doilea rând, poate contribui la dezbaterea dintre țările vechii Europe și ale noii Europe: o ouă 
Europă, î ă aflată sub nevoia i perioasă a dezvoltării, a oder ității, în care PIB-ul și reșterea 
e o o i ă joa ă un rol central, respectiv o veche Europă care, încet-încet, începe să discute despre 
sustenabilitatea unei reșteri economice continue.  
În numele Secretariatului General al Guvernului României, vă ulțu es  pentru preze ța 
du eavoastră aici și îmi exprim spera ța ă acest eveniment va constitui, de asemenea, un prilej de 
dezvoltare a unui parteneriat puternic și fructuos cu Guvernul României.  
În încheiere, aș dori să vă asigur de determinarea oastră în a asigura extinderea  
proiectului „Starea Națiu ii  la nivel de proiect pilot la nivel european, pentru a include componentele 
de indicatori subiectivi și de ăsurare a resurselor simbolice la nivelul practicilor oficiale europene. În 
acest sens beneficiem de toată susți erea e esară pentru a trece la ur ătorul nivelul, cel european.  
  
Vă ulțu es  pentru ră dare și ate ție! 
 



 

www.starea-natiunii.ro  

 

Contact: info@starea-natiunii.ro  
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