Mesajul domnului prof.univ.dr. Gheorghe Zaman,
Membru corespondent al Academiei Române,
Președintele Asociației Generale a Economiștilor din
România
Stimaţi colegi,
Mesajul pe care doresc să-l transmit cu prilejul „Zilei
Economistului” şi „Zilei Profesorului de Economie” îşi propune să
releve, în cea mai concentrată modalitate posibilă, imperativele
actuale şi de perspectivă determinate de condiţiile interne şi externe în
care evoluează economia românească. Astfel, pledez pentru
promovarea mai puternică, mai inspirată, mai angajată profesional şi
etic a trei direcţii de acţiune definite de conceptele de creativitate,
realism şi solidaritate.
Avem nevoie de mai multă creativitate, ceea ce va conferi un
plus de consistenţă analizelor şi sintezelor pe care le elaborăm nu ca
un scop în sine, ci ca fundamentare a unor soluţii inovative menite să
deschidă căi noi de rezolvare a celor mai stringente cerinţe ale
economiei, ale societăţii româneşti, în ansamblul ei.
Aş aminti, în această ordine de idei, necesitatea imperioasă de a
consolida capitalul românesc, de a diminua semnificativ disparităţile
teritoriale, inegalităţile sociale. Fireşte, promovarea gândirii critice, a
dialogului real între diferitele curente de gândire reprezintă patul
germinativ al viziunii noastre de economişti care poate constitui
coloana vertebrală a unui autentic Proiect de Ţară.
Cu alte cuvinte, promovăm valorile, meritocraţia ca esenţă a
raţiunii de a fi a economiştilor, aşa cum s-a relevat şi la manifestarea
care a precedat această reuniune.
Realismul pentru care, de asemenea, pledez, se impune, mai mult
ca oricând, în actualul context regional şi global, ca o schimbare
semnificativă de paradigmă, mai ales în sensul profund al relaţiei
dintre micro şi macroeconomie.
Recente evenimente din apropierea noastră şi de pe tărâmuri mai
îndepărtate au demonstrat că oamenii – „talpa ţării”, cum se spunea pe
vremuri, cei aflaţi în prezent la baza piramidei sociale – sunt
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preocupaţi, înainte de toate, de problemele lor existenţiale, de propriile
buzunare, de locurile de muncă, de viitorul copiilor, de educaţie, de
sănătate, de calitatea vieţii din comunităţile în care trăiesc.
Sigur, avem nevoie de viziune, de strategii, de programe realiste,
dar acest deziderat nu va fi împlinit decât în condiţiile în care toate
demersurile noastre ştiinţifice şi de ordin practic vor porni de la
realităţi, vor fi îndreptate exclusiv spre binele semenilor noştri.
Economia reală este principalul nostru „câmp de bătălie” în
numele – nu mă sfiesc să o spun – interesului public, al interesului
naţional.
În fine, vorbesc azi şi despre solidaritatea comunităţii noastre
profesionale pentru că, în lumea de astăzi, nimeni nu te ascultă dacă
glasul tău nu este suficient de puternic, dacă nu acoperă într-o măsură
satisfăcătoare spaţiul public.
Ştim, cu toţii, cât de dificil este să pătrunzi în mass-media din
România, dar multe depind şi de noi, de percutanţa poziţiilor pe care
le susţinem, de forţa noastră de convingere, de consonanţa lor cu
adevăratele aspiraţii ale concetăţenilor noştri.
Manifestarea solidarităţii de breaslă va putea influenţa într-o
măsură tot mai mare actul decizional la nivel local şi naţional, va da
măsura profesionalismului nostru şi, totodată, a spiritului civic care ne
animă.
Dragi colegi,
Am dorit să vă împărtăşesc aceste câteva gânduri deoarece ştim să
facem deosebirea dintre festiv şi festivism. Este normal să ne bucurăm
de realizările noastre, dar, simţindu-ne angajaţi în bătălia pe care am
evocat-o, nu putem să nu ne unim capacităţile creative pentru a ne
afirma şi ca exponenţi legitimi ai Cetăţii.
Iată de ce – odată cu felicitările pentru împlinirile din acest an ale
economiştilor, ale profesorilor de economie – conducerile AGER şi
AFER vă urează, dragi colegi, să aveţi tot mai mari realizări
profesionale, împliniri personale şi în familiile dvs.
Şi, pentru că ne aflăm în preajma sărbătorii noastre naţionale, dar
și a Crăciunului şi a Anului Nou, vă urez, din toată inima,
LA MULŢI ANI!
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