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Abstract. The economic education, together with the other forms of the integral education, serves to
an uninterrupted struggle of the man with the nature and with the society from inside him, within the
micro-cosmos where he lives near by other living being, searching the ascension by means of permanent
and active adaptation to the external world requirements, as a products of the social communion feeling
In the field of the economic education also, there is a problem to put in concordance the education
system with the amount of knowledge in an almost explosive expansion. Such a problem could become
really dramatic one if the today didactic technology had not developed a process of simplification by
means of an essence transmitting and appropriating the knowledge.

n

În societate existã în mod obiectiv trebuinþe personale,
precum ºi trebuinþe comune care rezultã din faptul cã omul
este un produs al naturii ºi al societãþii, funcþionând în
aceastã dublã calitate, astfel cã planificarea strategicã este
menitã sã contribuie la satisfacerea raþionalã a ansamblului
trebuinþelor umane pe o anumitã perioadã.

1. Substanþa educaþiei economice
Procesele interne ale educaþiei economice în spiritul
planificãrii strategice þin seama de legitãþile ºi procesele
interne ale ºtiinþei. Educaþia economicã în condiþiile
actuale se formeazã ºi se dezvoltã sub influenþa directã a
evoluþiei ºtiinþei economice. Subliniem în acest sens câteva
aspecte relevante:
n
Educaþia economicã se realizeazã treptat, prin
acumulãri sistematice în domeniul cunoaºterii
ºtiinþifice. Ea þine seama de procesul istoric al
evoluþiei ºtiinþei economice, în derularea cãreia se
descoperã mereu noi principii, teorii, axiome, legi.

n

n

Astãzi, mai mult ca oricând, educaþia economicã
trebuie sã aibã în vedere faptul cã Economia, ca
ºtiinþã, acoperã întregul spectru al ºtiinþei
economice. O diviziune ce s-ar putea face este aceea
dintre: economia socialã ca ºtiinþa economicã
propriu-zisã ori purã; politica economicã sau
economia aplicatã ºi politica socialã sau cãutarea
celui mai bun sistem de distribuire a produsului
obþinut între factorii care au luat parte la activitatea
economicã.
Educaþia economicã trebuie sã se realizeze în relaþie
cu asimilarea, folosirea ºi îmbogãþirea permanentã
a cunoºtinþelor economice în succesiunea lor
istoricã. Aceasta înseamnã cã educaþia economicã
nu apare sau se dezvoltã pe loc gol, ci asimilând
raþional tot ceea ce este nou ºi avansat în ºtiinþa
economicã ºi în activitatea economicã realã.
Educaþia economicã þine seama de sensul general
al cunoaºterii ºtiinþifice, acela al trecerii de la
fenomen la esenþã, de la esenþa mai puþin profundã
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la alta mai profundã. Ea progreseazã cãtre o
cunoaºtere tot mai adâncã ºi mai cuprinzãtoare a
realitãþii economice, apropiindu-se pas cu pas de
adevãrul ºtiinþific. Educaþia economicã îºi
organizeazã procesul de la simplu la complex,
întocmai ca ºtiinþa economicã. Întotdeauna, în
primul rând au fost cercetate fenomenele economice
simple, apoi fenomenele ºi procesele economice
complexe, dinamice.
n
Educaþia economicã are în vedere faptul cã legile
naturii, societãþii ºi gândirii sunt diferite de legile
formulate de om în ºtiinþã. Acestea nu se suprapun,
deoarece omul de ºtiinþã nu creeazã legi, ci le
descoperã, le reflectã mai mult sau mai puþin fidel în
conºtiinþa sa, educaþia economicã fiind o manifestare
a conºtiinþei economice. ªtiinþa are menirea sã aducã
cunoaºterea ºtiinþificã mai aproape de original, de
realitatea care reprezintã domeniul sãu de studiu.
n
În educaþia economicã, mai mult ca oriunde,
acþioneazã confruntarea deschisã, rivalitatea
nedisimulatã dintre teorii, doctrine anterioare ºi
cele prezente. Aceasta înseamnã cã educaþia
economicã þine cont de faptul cã ºtiinþa, prin
esenþa ei, este ostilã spiritului conservator, nu
cedeazã tentaþiilor facile. De pildã, lupta dintre
teoria crepuscularã a luminii ºi teoria ondulatorie
a durat circa douã secole. La fel se întâmplã ºi în
ºtiinþa economicã.
n
Educaþia economicã reflectã interdependenþele
dintre ºtiinþele economice, care se dezvoltã
interacþional. Un asemenea aspect este tot mai important deoarece asistãm la împletirea proceselor
de diferenþiere ºi de integrare a ºtiinþei. Se reduce
progresiv demarcaþia dintre ºtiinþele deductive ºi
cele inductive, accentuându-se caracterul sinergetic
în ºtiinþa ºi educaþia economicã. Un cunoscut specialist, Rudolf Carnap, sublinia cã „Nu existã
diferite ºtiinþe, cu metode esenþial diferite sau cu
izvoare cu totul diferite de cunoaºtere, nu existã
decât ºtiinþã”. Datoritã cerinþei comunicãrii
permanente între ºtiinþe, se practicã, în prezent, tot
mai intens cercetãrile ºtiinþifice interdisciplinare în
economie, care îºi pun amprenta ºi pe educaþia
economicã.
Diversificarea, multiplicarea ºi întãrirea funcþiilor
educaþiei economice se realizeazã ºi sub influenþa relaþiilor
interacþionale mereu mai ample ale ºtiinþei economice cu
ºtiinþele naturii, cu tehnica ºi tehnologia modernã, cu
filozofia, cu arta etc. Schimbãrile calitative în cadrul unor
astfel de corelativitãþi se reflectã pregnant în îmbogãþirea
ºtiinþei ºi practicii economice cu noi concepte, noþiuni ce
trebuie incluse în educaþia economicã, pornind chiar de la
conceptul de economie cu piaþã concurenþialã ºi tranziþia
spre aceasta, adicã la capitalism.

68

Abordarea omului ºi a condiþiei umane, prin raportarea
directã ºi permanentã la realitãþile economico-sociale,
constituie o premisã metodologicã importantã pentru
cunoaºterea ºtiinþificã a multiplelor segmente calitative ºi
corelative ce trebuie sã se regãseascã în educaþia generalã
ºi în educaþia economicã a individului.
Problema conþinutului ºi formãrii educaþiei economice
a omului a constituit ºi constituie încã o temã de vii dispute la care participã nu numai economiºti, ci ºi alte
categorii de specialiºti.
Multitudinea opiniilor epistemologice privind
abordarea problematicii educaþiei economice a proliferat
mai multe definiþii ale acesteia, fiecare având avantajele
ºi, totodatã, limitele sale.
Dupã opinia noastrã, educaþia economicã reprezintã
un ansamblu de mãsuri ºi acte economice întreprinse în
mod sistematic în vederea formãrii ºi dezvoltãrii însuºirilor
intelectuale, morale ºi de justiþie, ca ºi a aptitudinilor ºi
deprinderilor oamenilor, specifice activitãþii economice
desfãºurate la toate nivelurile de agregare ale acesteia ºi în
acord cu exigenþele raþionalitãþii economice. Educaþia
economicã este o parte a valorii conservate în om, a cãrei
eficienþã se asigurã prin gestionarea corectã a circuitelor ei
multiple.
Conceptul de educaþie economicã implicã zestrea
ereditarã, nativã a omului, mediul socioeconomic în care
evolueazã individual, precum ºi calitãþile, trãsãturile
dobândite prin instrucþie, prin formarea ºcolarã ºi culturalã,
care îl deosebeºte ºi îl apropie de semenii sãi. Fiecare
individ se distinge prin acest sumum educaþional, urmãrind
în permanenþã sã probeze putinþa sa de a realiza exigenþele
acþiunii economice, prin comportamente corespunzãtoare
diferitelor situaþii, aºteptând o anumitã apreciere asupra
încordãrii voluntare a forþelor sale fizice ºi psihice.

2. Exigenþe ale planificãrii strategice
Planificarea economicã strategicã reprezintã acþiunea
raþionalã de elaborare a unor planuri sau programe de
dezvoltare a economiei la nivel naþional, regional sau zonal,
local, pe anumite sectoare sau domenii, în scopul atingerii
unor þinte economico-sociale majore. Ea este un recurs la
metode raþionale într-o lume tot mai mult influenþatã de
raritatea ºi limitarea resurselor, ceea ce se concretizeazã în
accentuarea decalajelor economice pe plan internaþional.
Este suficient doar un exemplu: în prezent Finlanda
realizeazã un PIB de circa 160 miliarde de euro, la o
populaþie de 5 milioane de locuitori, iar România
realizeazã circa 40 miliarde de euro, la o populaþie de circa
22 milioane de locuitori. Planificarea este un concept de
raþionalitate, ce exprimã un ansamblu de acþiuni coerente
prin care se urmãreºte dirijarea activitãþii economice
corespunzãtor anticipãrilor determinate ºtiinþific în cadrul
unui plan. Programele economice care þintesc

Planificarea strategicã se realizeazã din necesitatea de
a se asigura compatibilitatea ºi complementaritatea în
acþiunile agenþilor economice în condiþii concrete care
impun prezenþa statului, în anumite dimensiuni atât în
privinþa eforturilor, cât ºi a efectelor ce se înregistreazã la
nivel macroeconomic ºi la nivelul diverselor categorii de
agenþi economici. Planificarea strategicã trebuie sã respecte
cerinþele economiei de piaþã, dovedindu-se a fi o treaptã
beneficã pentru gestiunea prezenþei statului în economie
ºi pentru sporirea efectelor profitabile.
Prin planificarea economicã strategicã rolul statului se
poate realiza, în acelaºi timp, pe trei paliere:
1. determinarea rezultatelor dorite, a felului în care
acestea pot fi realizate, ca ºi a ºanselor de implicare a
agenþilor economici;
2. acþiunile de formare a resurselor necesare activitãþii
economice;
3. acþiunile de utilizare a resurselor în direcþiile
prestabilite.
Fãrã planificare tranziþia din þara noastrã este încetinitã,
favorizeazã iraþionalitatea economicã pe termen lung sau
riscã sã nu ajungã la destinaþia doritã, ci la o alta, pe care
numai hazardul o va determina.
Problemele cotidiene, deosebit de numeroase ºi dificile
ale reformei economice, afecteazã timpul necesar
reevaluãrii unor noþiuni sau concepte care au apãrut în
contextul simplificator al momentelor iniþiale
postdecembriste. Un aspect fundamental al reformei este
opoziþia dintre economia planificatã ºi economia liberã.
Susþinându-se cã acestea reprezintã douã tipuri diferite de
economie se ajunge la o tratare demodatã, chiar
contraproductivã întrucât absolutizeazã delimitarea
definitivã a diverselor tipuri de economie, ceea ce
contravine realitãþii. În evoluþia economiei nu a existat
niciodatã un anumit tip pur, absolut, ci s-a înregistrat o
miºcare spre o economie mixtã, ce caracterizeazã
dezvoltarea istoriei economiei mondiale.
Planificarea înþeleasã ca metodã de raþionalitate ºi de
echilibrare a relaþiilor economice nu poate sã defineascã
numai un anumit tip de economie, deoarece realitatea
demonstreazã cã ºi economia socialistã ºi cea capitalistã
utilizau pe scarã largã metoda planificãrii la diverse
niveluri de agregare. Ar fi o mare eroare dacã s-ar perpetua
concepþia potrivit cãreia economia liberã de piaþã ar
respinge prin esenþa sa planificarea strategicã sau dacã
s-ar absolutiza teoria cã planificarea este, în fond, ºi total
comunistã, ºi generatoare de ineficienþã economicã. Or,
realitatea demonstreazã cã multe þãri dezvoltate folosesc
cu foarte bune rezultate planificarea, instituþionalizând
la gradul cel mai ridicat teoria planificãrii sau prognozei
economice. Procedeele, metodele ºi tehnicile de
planificare sunt mult mai dezvoltate în asemenea þãri, iar
funcþiile instituþiilor de planificare ºi previziune sunt
fundamentale în elaborarea ºi înfãptuirea strategiilor
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macroeconomia ºi soluþionarea unor probleme ori situaþii
neprevãzute de interes naþional, cum ar fi crize de diverse
forme, catastrofe naturale, tensiuni internaþionale etc., sunt
în fond planuri economice, însã s-a evitat aceastã denumire
pentru a nu se confunda cu planurile folosite în economia
socialistã prerevoluþionarã.
De aceea, în literatura economicã din þara noastrã s-au
folosit ºi se mai folosesc termeni ca: previziune economicã,
anticipare economicã, predeterminare economicã º.a.
Asemenea expresii evitã termenul de planificare, socotindu-se cã el are încãrcãturã strict ideologicã ºi cã
planificarea este responsabilã de toate tarele economiei
anterioare socialiste.
Or, înþelegerea complexã ºi corectã a noþiunii de
planificare strategicã implicã genul proxim ºi diferenþa
specificã, adicã operaþiunea de determinare a elementelor
comune care s-au acumulat în timp ºi spaþiu, îmbinate cu
însuºirile proprii ale noþiunii exprimate într-un timp istoric
anumit, în condiþii social-economice concrete, delimitate
ºi periodizate ºtiinþific. Astfel, apreciem cã noþiunea sau
conceptul de planificare strategicã este o formã logicã
fundamentalã a gândirii umane care reflectã caracteristicile
generale, esenþiale ºi necesare ale fenomenelor ºi proceselor
economice, ce se deruleazã pe baza raþionalitãþii
economice. Aceasta reiese din analiza profundã a unor
probleme esenþiale din economie cum sunt:
n
compatibilitatea economiei de piaþã cu
planificarea;
n
existenþa planificãrii în þãrile cu economie de piaþã
funcþionalã dezvoltatã, modernã;
n
sistemul regulator al economiei de piaþã
contemporanã; managementul macroeconomiei de
piaþã;
n
planul ºi piaþa concurenþialã etc.
Reþinând ceea ce a acumulat cunoaºterea ºtiinþificã
economicã în acest sens, prin contribuþia unor personalitãþi
ºtiinþifice sau ºcoli economice, ajungem la aprecierea cã
noþiunea de planificare strategicã reflectã: un anumit tip
de acþiune precumpãnitor ºtiinþific; o componentã a ºtiinþei
acþiunii economice raþionale; un obiect de studiu în
formarea profesionalã a specialiºtilor pentru economie.
Totalitatea activitãþilor prin care se studiazã
alternativele de urmat ºi se alege varianta optimã reflectã
procesul de planificare. Acesta se deruleazã pe baza teoriei
planificãrii de cãtre planificator ºi se concretizeazã într-un
plan, adicã un model teoretico-aplicativ pentru un domeniu
sau altul al acþiunii umane.
În împrejurãrile în care comunismul, ca sistem, s-a
prãbuºit, termenul de planificare sau de plan nu mai trebuie
prohibit, cu atât mai mult cu cât el se foloseºte de mult în
þãrile avansate, ca Japonia, Franþa, Olanda, Belgia º.a. În
astfel de þãri, statul ºi numeroase firme folosesc de mult
timp planuri pentru diferite acþiuni economice, sociale sau
militare.
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dezvoltãrii economice. Relevantã este, în acest sens,
situaþia din Japonia, Franþa, Olanda º.a. unde instituþiile
de planificare guvernamentale desfãºoarã o activitate
foarte beneficã.
Planificarea strategicã, prin esenþa sa, respinge
voluntarismul, arbitrariul sau decizia unipersonalã,
necesitând, însã, în acelaºi timp, o gândire strategicã
ºtiinþificã bazatã pe instrumente statistice moderne, corecte
ºi cinstite, care sã consolideze economia întemeiatã pe
raþionalitate economicã pe termen lung.
În economie, planificarea vizeazã activitãþi ce se
desfãºoarã la nivel microeconomic, mezoeconomic ºi
macroeconomic. În contextul economiei de piaþã,
planificarea urmãreºte asigurarea eficienþei tot mai
ridicate a concurenþei, dezvoltarea ºi perfecþionarea
instrumentelor, tehnicilor ºi pârghiilor pentru realizarea
competiþiei pe piaþã.
Proprietatea privatã, libertatea de acþiune ºi concurenþa
fac necesarã ºi posibilã planificarea. Necesitatea de
planificare constã în imperfecþiunile mecanismului de
funcþionare a economiei de piaþã, care genereazã:
insuficienþa informaþiilor oferite de piaþã; imposibilitatea
instrumentelor pieþei de a realiza întotdeauna o alocare
optimã a resurselor; absolutizarea criteriului economic
imediat ºi direct în dauna criteriilor social-umane ºi
ecologice pe termen mediu ºi lung; cerinþa sporirii
eficienþei economice sistemice etc.
Reiese cã necesitatea planificãrii economice
strategice este determinatã de mai multe variabile cum ar
fi: caracterul conºtient al acþiunii oamenilor; apariþia,
dezvoltarea ºi structurarea diviziunii muncii; extinderea
cooperãrii între activitãþile specializate; imperativul
coordonãrii acþiunii diverºilor agenþi economici; lipsa
unei acþiuni organizate în gestionarea resurselor care
poate duce la irosirea acestora etc.
În aceste condiþii realitatea evoluþiei economiei
demonstreazã cã simpla experienþã în activitatea
economicã, deºi este importantã, totuºi devine
insuficientã la un anumit grad de complexitate ºi de
interdependenþã al acþiunilor umane. A apãrut astfel de
mult, încã înainte de cristalizarea unor principii de
comportament ale raþiunii economice umane, de
descoperirea altor invenþii ale acesteia, nevoia de
anticipare economicã, de organizare ºi desfãºurare a
acþiunii umane pe temeiul unui plan. Primele planuri
s-au folosit în sectorul militar, din nevoia de organizare
ºi desfãºurare judicioasã a luptelor armate, pe fondul
conflictelor de interese economice, teritoriale, etnice º.a.
Iniþial fãrã o bazã teoreticã bine conturatã, planul s-a
dovedit deosebit de util mai întâi la nivelul acþiunii
subiectului economic, al microeconomiei pentru
gestionarea cât mai eficientã a resurselor economice,
materiale, monetare etc.
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Pentru ghidarea raþionalã a unei entitãþi economice
(întreprindere, firmã, instituþie etc.) trebuie sã se mãsoare,
sã se calculeze ex ante efortul pe care îl presupune
activitatea economicã respectivã, precum ºi efectul util ce
urmeazã a fi obþinut. ªtiinþa economicã a demonstrat cã
activitatea la nivelul microeconomiei este fundamentatã
mai întâi pe cerinþele legii raportului numeric ºi a
proporþionalitãþii ce trebuie respectate pe tot traseul de la
conceperea activitãþii pânã la evaluarea rezultatelor ei.
Necesitatea planificãrii s-a accentuat în relaþie cu
extinderea activitãþii ºi cu sporirea complexitãþii acesteia
în cadrul entitãþilor microeconomice ºi al
interdependenþelor dintre ele la nivel macroeconomic.
Asemenea aspecte sunt sesizate de personalitãþi
proeminente din SUA, ca ºi din Europa Occidentalã.
Posibilitatea planificãrii derivã din dezvoltarea ºi
consolidarea pluralismului formelor de proprietate având
în centrul sãu proprietatea privatã.
O planificare ce face concurenþa pe piaþã mai eficientã
sub aspectul economic ºi social ecologic regleazã, împreunã
cu piaþa, sistemul economic, ce devine tot mai complex în
dinamica interdependenþelor sale crescânde.
În economia de piaþã, planificarea este posibilã în
mãsura în care: amelioreazã informaþia de care este nevoie;
reduce gradul de incertitudine; asigurã instrumentele de
gestiune ºi control în situaþiile de crizã; anticipeazã ºi
orienteazã activitãþi ºi corelaþii esenþiale pentru viitorul
concurenþei; multiplicã ºansele prin conºtientizarea
riscurilor; întregeºte mecanismele pieþei cu instrumente ºi
pârghii care desemneazã consecinþele negative ale
imperfecþiunii din jocul liber al cererii ºi ofertei.
Planificarea este o acþiune laborioasã care presupune,
în principal:
n
a decide în vederea îndrumãrii activitãþilor
economice într-o anumitã direcþie;
n
a stabili într-un document imperativ þintele
cuantificate ºi termenele la care ele trebuie
atinse;
n
a preciza sarcinile concrete ce revin diferiþilor
operatori economici ºi sociali, precum ºi mãsurile
necesare realizãrii lor;
n
a controla, a audia modul cum sunt îndeplinite toate
cele stabilite.
Planificarea economicã exprimã o soluþie modernã de
raþionalitate ex ante pentru conducerea ºtiinþificã a
economiei prin favorabilitãþi ºi restricþii, un mecanism de
reglare a activitãþilor economice ale þãrii, compatibil cu
regulile economiei concurenþiale de piaþã. Ea urmãreºte
punerea de acord în mod conºtient a activitãþilor autonome
în jurul unui proiect unificat ce se deruleazã în timp ºi în
spaþiu.
Prin planificarea economicã se asigurã factorii de
producþie necesari activitãþilor economico-sociale, pe
temeiul unei fundamentãri ºtiinþifice cu ajutorul multor

are un caracter de orientare ºi de informare ºi, de obicei,
conþine recomandãri ce ar putea fi folosite de agenþii
economice, care pot fi stimulaþi în acest sens.
Incapacitatea mecanismelor pieþei de-a aloca
întotdeauna resursele economice într-o modalitate optimã
ºi de a realiza reglarea permanentã a structurilor
economice, ecologice, tehnico-ºtiinþifice º.a. genereazã
interesul sporit pentru planificarea economicã. Caracterul
conºtient al activitãþilor economice intrã de multe ori în
dezacord cu modalitatea de reglare a diverselor fenomene
sau procese economice. Aceasta se întâmplã deoarece
conºtientizarea activitãþilor economice se concretizeazã
în proiectarea sau anticiparea acestora, ceea ce presupune
o alocare ex ante a resurselor, pe când mecanismele pure
ale pieþei realizeazã, de obicei, o evaluare ºi o alocare
realã ex-post a resurselor, ca ºi a corelaþiilor fundamentale
ale macroeconomiei. Or, elaborarea planului activitãþilor
economice pe termen lung atenueazã caracterul instabil
(eratic) al ajustãrilor sau reglãrilor realizate de
mecanismele specifice ale pieþei.
De mai multe decenii necesitatea planului ºi
planificãrii economice a trecut în proporþii sporite de
cadrul activitãþilor economice naþionale, constituind un
fenomen economico-social internaþional, global, cu multiple specificitãþi ºi caracteristici regionale, zonale,
mondiale. Planificarea ºi planul sunt folosite pe larg
pentru orientarea ºi ghidarea structurilor economice
specifice integrãrii economice internaþionale ºi
mondializãrii economiei, pentru soluþionarea problemelor
planetare ale omenirii etc.

3. Þinte ale educaþiei strategice
Trecerea la economia de piaþã concurenþial-funcþionalã
prin revigorarea dezvoltãrii economiei României are o
importantã dimensiune educativ-formativã. Înþelegem prin
aceasta cã evoluþia economiei depinde în proporþie decisivã
de coordonata educaþionalã asiguratã prin ºtiinþã, prin
cunoaºtere ºtiinþificã. De aceea, forþa de a genera, de a
conserva, de a prelucra ºi de a folosi cât mai eficient
informaþiile ºtiinþifice pentru activitatea economicã devine
fundamentul creativitãþii ºi motivãrii, iar realizarea ºi
funcþionarea mecanismelor economico-financiare
corespunzãtoare reprezintã o coordonatã esenþialã a
edificãrii economiei moderne eficiente. Puterea economicã
a unei firme sau a unei economii naþionale se evalueazã
mai mult ca oricând, înainte de toate, prin capacitatea
capitalului uman sau cultural de a inova, de a produce ºi a
realiza pe piaþa internã sau externã un efect util (produse,
servicii etc.) compatibil cu exigenþele economice ºi
culturale actuale avansate.
Deficienþele înregistrate în sistemele de formare ºi
educare se regãsesc direct în evoluþiile activitãþii
economice la toate treptele ei de agregare (micro, mezo,
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studii ºi sinteze, al calculelor tehnico-economice, al
modelelor econometrice, al prognozelor, al balanþelor ºi
altor instrumente adecvate raþionalizãrii resurselor
economice, monetare, financiare, valutare ºi umane. În
aceastã acþiune laborioasã se prelucreazã numeroase
informaþii economice, se elaboreazã multe alternative,
scenarii ºi se întocmeºte planul economic.
Generic, planul este o reprezentare dupã un anumit tip
a unui bun ce urmeazã a fi realizat ori executarea unui
proiect pentru un fenomen sau acþiune viitoare. Planul
cuprinde: obiectivele de atins; orizontul de timp; spaþiul
geografico-economic; resursele necesare; responsabilitãþile
de decizie ºi de execuþie; principalele modalitãþi de
executare a obiectivelor; efectele ce se vor obþine.
Planul se distinge de prognozã, mai întâi prin faptul cã
el reflectã voinþa decidenþilor economici. Titularii de plan
pornesc de la prognozã ºi stabilesc tabloul obiectivelor de
atins pe grade de importanþã, pe termene ºi pe spaþii
geografico-economice. Astfel, prin planificare, specialiºtii
introduc în prognozã o dimensiune normativã, adicã
judecãþi de valoare despre cum trebuie sã gândeascã ºi sã
acþioneze oamenii în economie, cu ce mijloace pentru ca
sã o transforme. În economia de piaþã concurenþialã,
planificarea ºi planul, ca rezultat al ei, sunt complemente
ale politicii economice. Planul concretizeazã opþiunile,
prioritãþile, direcþiile de evoluþie etc. ce decurg din
raporturile specifice de piaþã concurenþialã. Planul se
prezintã „ca un ansamblu raþional de macrodecizii ale
statului, tinzând cãtre echilibre concrete ºi dinamice voite,
diferite de acelea pe care economia cu pieþe foarte
imperfecte le-ar fi degajat prin funcþionarea ei spontanã”.
Planul ºi piaþa se coreleazã ca douã mecanisme de reglare
a economiei contemporane, fiecare apreciat în sine poate
îndeplini doar o funcþiune imperfectã. Combinarea
planificãrii cu planul este necesarã ºi posibilã datoritã
specificului sistemului economic real de piaþã, precum ºi
datoritã relaþiilor cu alte sisteme – social, politic, tehnicoºtiinþific, ecologic, al economiei mondiale etc.
Planul s-a folosit iniþial la nivelul macroeconomiei.
Ulterior, pe mãsurã ce activitãþile economice s-au amplificat
ºi a sporit gradul lor de complexitate ºi de risc, planificarea
ºi planul s-au intensificat la nivelul microeconomiei.
Managementul firmei are o funcþie importantã aceea de a
planifica activitãþile economice prin plan, în relaþie directã
cu dezvoltarea producþiei ºi modernizarea lor, cu sporirea
cererii de bunuri economice sub aspect cantitativ, calitativ
ºi sortimental, cu accentuarea restricþiilor în domeniul
asigurãrii resurselor economice, cu dezvoltarea investiþiilor,
cu extinderea relaþiilor economice internaþionale etc.
Cu cât planificarea respectã mai bine exigenþele
economiei de piaþã concurenþiale, cu atât efectele ei benefice sporesc. Planificarea nu implicã însã obligativitatea
agenþilor economici pentru a parcurge un anumit traseu
economic ori de a abandona libertatea lor de acþiune. Ea
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macro, mondo). În acest context, specialiºtii preocupaþi de
problematica revigorãrii dezvoltãrii economice formuleazã
tot mai intens întrebãri cardinale de genul:
n
educaþia poate sã constituie o cale de impulsionare
a dezvoltãrii economiei româneºti?
n
forþa de muncã este pregãtitã suficient pentru a
realiza obiectivele complexe ale restructurãrii cerute
de actuala etapã de evoluþie internã ºi
internaþionalã?
Asemenea întrebãri genereazã þinte sau provocãri
strategice importante pentru procesul formãrii educaþiei
economice a capitalului uman, în scopul perceperii corecte
a obiectivelor dezvoltãrii economico-sociale pe termen
lung. Or, în acest sens nu existã reþele universale sau modele
general-valabile pe care sã le folosim.
A. Educaþia economicã se realizeazã prin multiple
modalitãþi ºi acþiuni compatibile cu esenþa ei. Între acestea
se înscrie învãþãmântul de toate gradele, care trebuie sã fie
în centrul reformãrii mecanismelor de formare ºi educare,
ca ºi a celor de dezvoltare a capacitãþii de reciclare perpetuã
a forþei de muncã, în acord cu exigenþele progresului economic, tehnico-ºtiinþific, ecologic ºi managerial.
Apreciem cã o asemenea þintã se poate realiza în
structurile actuale ale învãþãmântului prin îmbunãtãþiri
curriculare, vizând accentuarea preocupãrilor factorilor de
decizie de a introduce anumite discipline specifice instruirii
în domeniul planificãrii strategice, precum ºi îmbunãtãþirea
unor module în cadrul disciplinelor economice sau tehnico-economice existente.
Pentru aceasta este esenþial ca predarea ºtiinþei
economice, în toate formele sale, sã se bazeze pe informaþii
autentice actuale, pe imaginaþie, perspicacitate, pe
cunoaºterea modului în care funcþioneazã o economie
normalã, eficientã, a proceselor ºi fenomenelor curente, pe
un simþ înalt al perspectivei ºi pe tehnicile adecvate de
analizã ºi sintezã economicã. La fel ca tehnicienii buni
care pot depista ce defecte are un motor complex pentru cã
ºtiu cum funcþioneazã acesta într-o stare normalã, ºi
economiºtii buni pot rezolva problemele complicate din
economie numai dacã au imaginea clarã asupra modului
în care funcþioneazã un sistem economic atunci când îºi
îndeplineºte menirea în condiþiile optime ale planificãrii
strategice.
B. În învãþãmântul universitar economic se pot forma
specialiºtii în spiritul planificãrii strategice nu neapãrat în
cadrul unei specializãri anumite, ci în interiorul structurilor
curriculare general acceptate. Condiþia primordialã este
însã aceea a calitãþii ºi însuºirii cunoºtinþelor într-o manierã
elevatã modernã ºi cu eficienþã formativã autenticã. În
prezent, de pildã, în fundamentarea deciziilor
macroeconomice, economistul guvernamental se confruntã
cu o presiune puternicã ce provine din aceea cã prea mulþi
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oameni spun cã ºtiu cum trebuie rezolvate problemele
economice ale tranziþiei. Dupã opinia acestora, problemele
sunt simple, iar singurul obstacol în calea depãºirii
dificultãþilor ar fi „lipsa bunelor intenþii”. Viaþa
demonstreazã, însã, cã rãspunsurile economistului
guvernamental la diferite probleme ale reformei economice,
sub forma „Nu este bine aºa”, se bazeazã pe aprecierea cã
realismul nu este neapãrat conservatorism, chiar dacã uneori
pare a fi aºa ceva, el este ºtiinþã ºi luciditate. Tocmai de
aceea, J.M. Keynes afirma cã economiºtii sunt „deþinãtorii
posibilitãþii civilizaþiei” ºi atât. Acest lucru este de reþinut
tocmai pentru cã alocarea eficientã a resurselor limitate
mãreºte aria posibilitãþilor, dar nu garanteazã progresul
civilizaþiei. „O funcþionare linã ºi bine conturatã a societãþii
– sublinia Paul Hayne – conferã indivizilor mai multe ºanse
de a alege, ea nu garanteazã, însã, cã ei vor alege bine.
Modul economic de gândire, în special în democraþie, este
o importantã mãsurã pregãtitoare, ºi nimic altceva”.
În asemenea condiþii, învãþãmântul universitar economic trebuie sã pregãteascã specialiºti cu profil larg, care
sã aibã capacitatea profesionalã sã aleagã ºi sã acþioneze
în contextul unor interdependenþe specifice concurenþei
pieþei libere ºi, totodatã, sã se poatã adapta relativ uºor la
schimbãrile din economie. Aceºti economiºti pregãtiþi
pentru domeniile planificãrii strategice sunt în mãsurã sã
înþeleagã felul în care funcþioneazã economia la toate
nivelurile de agregare (microeconomic, macroeconomic,
mondoeconomic) ºi sã contribuie la promovarea celor mai
bune strategii ºi decizii guvernamentale.
Aceºti specialiºti numiþi de Saburo Okita economiºti
guvernamentali pot fi pregãtiþi în termenii Economiei
generale deoarece „este mai avantajos a modela generaliºti,
cu o bunã pregãtire în operaþiile unui minister, decât a
recicla specialiºti în economie. Atât în domeniul particular, cât ºi în serviciul guvernamental, noul angajat nu va
face o anumitã muncã, ci va deveni o parte integrantã a
organizaþiei, pe durata carierei sale”.
C. O þintã importantã a educaþiei în spiritul planificãrii
strategice o reprezintã costul acesteia. În toatã lumea
procesul de educaþie iniþialã ºi permanentã înregistreazã
o tendinþã crescãtoare, justificatã într-o anumitã proporþie
prin cheltuielile materiale, de documentare, de transmitere
a informaþiilor cu ajutorul echipamentelor informatice,
ca ºi de plata formatorilor. Dar, în ultimele douã decenii,
mai ales în þãrile aflate în tranziþie, aceste costuri au
devenit deosebit de mari. Bugetul public acoperã în
proporþie redusã eforturile educaþionale, concomitent cu
creºterea alertã a eforturilor personale ale populaþiei.
Taxele de ºcolarizare în învãþãmântul public, taxele foarte
mari din învãþãmântul particular, taxele pentru formele
de perfecþionare postuniversitarã etc. influenþeazã
nefavorabil educaþia atât de necesarã pentru individ ºi
societate.

D. În perspectiva macroeconomiei, unde apar milioane
de interdependenþe, economistul, pentru a se putea
descurca, are nevoie ºi de o teorie armonioasã coerentã,
întrucât aceasta îl învaþã cum sunt corelate mãrimile
economice, cum se compatibilizeazã fluxurile în circuite
economice sintetice. „Nimeni nu poate analiza problemele
economice fãrã ceva teorie deoarece faptele ºi realitãþile
sunt prea încurcate pentru a se sistematiza singure; ele nu
se potrivesc pur ºi simplu”. Dacã minimalizãm teoria
economicã ajungem la o situaþie similarã cu aceea din
muzicã, unde s-ar pretinde ca o persoanã cu har muzical sã
poatã, fãrã noþiuni de teorie ºi solfegiu, de contrapunct ºi
armonie etc., sã interpreteze un concert de Bach,
Beethoven, Brahms, Enescu sau Pascal Bentoiu. Ar fi absurd.
E. Formarea în spiritul planificãrii strategice implicã
însuºirea logicã ºi cronologicã, în discipline de studiu
autonome sau în cadrul unor module complementare la
discipline existente, a fundamentelor planificãrii
strategice (stat–strategie–politica economicã; prognozã–
planificare–plan; economia sistemicã–domeniul
planificãrii strategice; comportamentele economice
agregate; alternativele de dezvoltare etc.). Pornind de la
asemenea fundamente se impune însuºirea în continuare
a cunoºtinþelor referitoare la metode ºi tehnici de
planificare; metodologii de elaborare a planurilor de
dezvoltare; modalitãþi de evaluare a rezultatelor
macroeconomice ºi indicatori specifici etc.
În acest fel, planificarea devine un instrument important de instruire a specialiºtilor ºi, totodatã, de educare a
acestora în domeniul acomodãrii ºi reconcilierii diverselor
categorii de interese economice, al captãrii semnalelor

pieþei concurenþiale ºi includerii acestora în planuri
adecvate, adicã sã planifice împreunã cu forþele pieþei, ºi
nu împotriva acestora.
F. Specialistul în planificare trebuie sã aibã o pregãtire
complexã, îmbinând în profesia sa atât cunoºtinþele despre
funcþionarea economiei pe verticala ºi pe orizontala ei,
precum ºi cunoºtinþe tehnice, ecologice, juridice,
manageriale, de eticã ºi echitate etc.
Aceastã îmbinare, absolut necesarã, exprimã de fapt o
tendinþã importantã ce se contureazã în economia
mondialã, ºi anume cã economia, tehnica ºi ecologia
îmbracã tot mai mult un caracter universal, global, în timp
ce cultura ºi factorii sociali continuã sã exprime identitatea
localã ºi regionalã. „Deoarece cultura tradiþionalã
acþioneazã în sensul pãstrãrii trãsãturilor sociale existente,
este imperios necesar ca dezvoltarea sã fie compatibilã cu
particularitãþile sociale ºi culturale fundamentale”. Astfel,
specialistul înþelege cã economia de piaþã liberã, cu
mecanismele ei, este superioarã economiei de comandã,
dar cã nici aceste mecanisme nu sunt infailibile.
G. Educaþia economicã în spiritul planificãrii, ºi nu
numai, presupune multiple ºi importante forme începând
cu învãþãmântul. Deºi din titulatura ministerului nostru
lipseºte obiectul de bazã – „învãþãmânt”, totuºi aici se
plãmãdeºte cu responsabilitate soarta generaþiilor viitoare
de specialiºti. Cultura generalã, cartea în principal, cu
multiplele ei consacrãri de sute, de mii de ani, moralitatea,
ºi justiþia socialã contribuie la formarea temeinicã a tinerilor
ºi la perfecþionarea permanentã a tuturor membrilor
societãþii. Educaþia este astfel un esenþial act ºtiinþific ºi
act de culturã, care trebuie sã fie ºi un scut protector în faþa
agresivitãþii imposturii ºi imoralitãþii, promovate uneori,
din pãcate, prin scris ºi audio-vizual, ajungându-se la
butada „Bãdãrãnia atacã România”.
Specialistul educat venereazã pânã la senectute, cu
preþuire ºi gratitudine pe cei care slujesc ºcoala, pe cei care
i-au sãdit în cuget ºi simþire darurile vieþii cinstite,
creºtineºti. Pasiunea pentru educaþie prin învãþãmânt ºi
culturã este cu atât mai acutã într-o perioadã în care unii
dintre noi se închinã la viþelul de aur, uitând cã avem ºi un
suflet care, bietul de el, trebuie ºi el hrãnit, fãrã sã uitãm cã
„omul nu trãieºte numai cu pâine”.
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Faþã de aceastã situaþie se impune o strategie
educaþionalã coerentã, care sã armonizeze toate
potenþialitãþile materiale, monetare, financiare, valutare ºi
umane care sã fie dirijate raþional spre cuprinderea unui
numãr sporit de oameni în sistemul de formare ºi
perfecþionare, mai accesibil folosite în þara noastrã. În acest
sens, ideea reducerii duratei de instruire în cadrul unei
forme preuniversitare sau universitare nu ni se pare a fi o
soluþie viabilã pe termen lung, întrucât aceasta ar avea
unele avantaje monetare doar pe termen scurt.
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