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Introducere

Iarba care fuge…

Precum arta ºi literatura, dezvoltarea e un fel de a lua cunoºtinþã
de noi înºine. De a ne întreba de unde venim ºi unde ne ducem. De
aceea, ca proces practic, dar ºi ca meditaþie asupra potenþialului
unui popor, ea reprezintã o ipostazã esenþialã a culturii. Istoria ne
lumineazã trecutul. Dezvoltarea este un pariu cu viitorul. 

Ne-am obiºnuit sã discutãm dezvoltarea în termenii unor echili-
bre materiale. Foarte importante. Rãdãcinile durabile ale procesului
de care vorbim se înfig în straturile profunde ale culturii unui popor.
Învinse în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, Japonia ºi Germania au
devenit învingãtoarele perioadei Rãzboiului Rece. Ne poate vorbi
ceva mai expresiv despre fiinþa acestor popoare, despre profilul lor,
despre adâncimile lor culturale decât aceastã ridicare impresionan-
tã? SUA au strãlucit pe cerul dezvoltãrii dupã o perioadã de pro-
fundã gestaþie culturalã, în cadrul cãreia s-au ridicat universitãþile de
frunte ale lumii ºi o elitã care rivaliza cu cea europeanã. Nu încetãm
sã admirãm ridicarea Imperiului Britanic; trecem cu vederea faptul
cã în oraºul natal al lui Shakespeare, la 1570, exista grãdiniþã. Cultura
elisabetanã se ridica pe o asemenea infrastructurã educativã. 

Când vorbim despre rãdãcinile culturale ale dezvoltãrii avem cu
deosebire în vedere cultura topitã în normã socialã, cultura care ali-
menteazã seva specialã a demnitãþii, a respectului de sine, a încor-
dãrii subsumate unei izbânzi naþionale. Cultura care modeleazã
ataºamentul la idee, la valoare, ºi îl situeazã înaintea interesului ime-
diat, care modeleazã un etos naþional, cultura care reuºeºte sã facã
din evoluþia pozitivã a unei comunitãþi naþionale o credinþã laicã. 

Pe tot parcursul scrierii acestui volum1 ne-au urmãrit cuvintele
lui Fernand Braudel despre viaþa beduinilor, pãstorii deºertului,

1 Lucrarea de faþã este rodul unor lecturi ºi meditaþii întinse pe perioada
ultimilor ani. Unele din gândurile cristalizate în acest rãstimp – referitoare la
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aflaþi într-o necontenitã deplasare dupã „iarba care fuge”. Preþul
plãtit era adesea nemilos: nu este vorba numai de viaþa aflatã în per-
petuã miºcare, ci mai ales de încleºtãrile, de multe ori sângeroase,
cu triburile rivale pentru a ajunge la hrana dãtãtoare de viaþã. La
anumite intervale, ritualul trebuia luat de la capãt. Era legea supra-
vieþuirii, a dãinuirii în lumea asprã a deºertului.

Într-un anume fel, dezvoltarea poate fi asemuitã cu „iarba care
fuge” de care amintea învãþatul francez. „Asemenea unei pãsãri cãlã-
toare, ea a pãrut mai întâi îndrãgostitã de râuri ºi þãrmuri de mare”1,
apoi de þinuturi continentale compacte, a trecut Atlanticul, a fecun-
dat America ºi, astãzi, stã sã-ºi ia zborul peste Pacific pentru a poposi
în þinuturile dens populate ale Asiei. De ce a „fugit” ºi de ce conti-
nuã sã „fugã” aceastã pasãre atât de mult doritã? De ce pãrãseºte
anumite þinuturi ºi preferã altele? Dezvoltarea este asemenea unei
torþe: poposeºte acolo unde cineva arde pentru cauza sa. Torþa de
aceea este torþã, pentru cã este purtãtoare de flacãrã, de idee; ea
declanºeazã procesul evoluþiei trepidante doar acolo unde cineva
pune totul în joc pentru preluarea noii lumini ºi a noii speranþe. 

Astãzi, ca ºi acum 2000 de ani, fundamentale în declanºarea unui
nou start istoric rãmân ideea, determinarea, gândul biruitor. Karl
Haushofer ne spune cã Roma s-a nãscut într-o singurã zi din instinc-
tul de expansiune al unui trib mic, cel al latinilor, dar cu o idee
mare, aruncatã la timp peste douã civilizaþii ºi douã culturi care se
epuizaserã: cea persanã ºi cea greacã-elenistã2. În secolul XIX, Japo-
nia a fost confruntatã cu o alegere care se iveºte o datã la câteva se-
cole: sã perfecþioneze propriile instituþii ori sã declanºeze un proces

DRAGONII DEZVOLTÃRII10

prefacerile survenite într-o serie de domenii esenþiale ale dezvoltãrii contempo-
rane, cum ar fi relaþia dintre piaþã ºi stat, dintre latura socialã ºi economicã a pro-
gresului contemporan (cu accentuarea inegalitãþii sociale), impactul globalizãrii
asupra procesului de modernizare – au fost publicate în volume de sine stãtã-
toare, cum ar fi Development in Turbulent Times (Springer, 2019), Þarã fãrã proiect
(Comunicare.ro, 2019), Repatrierea puterii (Institutul European, Iaºi, 2018), Crizele
de dupã crizã. O lume fãrã busolã ºi fãrã hegemon (Litera, 2016), în diverse reviste de
specialitate ori în documentele unor sesiuni ºtiinþifice.

1 Mircea Maliþa, Zece mii de culturi, o singurã civilizaþie, Editura Nemira,
Bucureºti, 1998, p. 38.

2 Karl Haushofer, De la géopolitique, Fayard, Paris, 1986, p. 190.
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de industrializare? Elita de atunci a Japoniei a considerat cã nu pot fi
împlinite în mod temeinic ambele obiective. A ales, pentru un timp,
sã importe produse industriale ºi s-a concentrat pe modernizarea
structurii instituþionale a þãrii. Tot o idee mare, aruncatã la timp peste
procesul de devenire a arhipelagului nipon. Priviþi unde se situeazã,
astãzi, Japonia!

De aceea, atunci când vorbim despre progres ºi modernizare,
privirea trebuie sã se îndrepte în primul rând cãtre elitele unei þãri.
Dezvoltarea reprezintã mãsura fidelã a calitãþii acestei elite; nu doar a
pregãtirii ei, ci mai ales a ataºamentului, a dedicaþiei cu care vârfurile
intelectuale sunt angajate în propãºirea unei þãri sau în menþinerea
unei puteri. Criza dezvoltãrii de astãzi exprimã criza elitelor, declinul
ºi desubstanþializarea prestaþiei lor. Proces care poate fi identificat în
cel puþin douã ipostaze. În primul rând, absenþa ideilor noi, a ideilor
tip alternativã, a ideilor care creeazã perspectivã ºi genereazã spe-
ranþã. Când este vorba despre modernizare, ideea trebuie sã cuce-
reascã, sã electrizeze, sã punã în miºcare. Militantismul este, aici,
implicat. Evoluþia lumii avansate a fost confruntatã în ultimele decenii
cu probleme structurale; discursul elitelor, atunci când nu a fost justi-
ficativ, s-a situat la mare distanþã de nivelul ideilor alternativã, care sã
ofere un fãgaº diferit de înaintare. În fapt, elitele au fost mai curând
ataºate valorilor establishmentului. Au uitat, împreunã cu lumea pe
care o reprezentau, cã trebuie sã alerge dupã „iarba care fuge”.

Astãzi, „pasãrea” gingaºã a dezvoltãrii pare cã se depãrteazã de
þinuturile care au consacrat acest proces în perioada modernã. Cât
timp am lucrat la volumul de faþã, am fost urmãrit de aceastã consta-
tare tristã, care anunþã un declin. Migreazã centrul de greutate al
lumii… Cum lãsãm, cu atâta liniºte, chiar resemnare, „pasãrea” de
care vorbim sã-ºi ia zborul? Tristeþea provine ºi din simpla constatare
cã intereseazã puþinã lume ce se va întâmpla peste un deceniu.
Oamenii nu se mai ascultã nici pe ei înºiºi, nu mai ascultã nici isto-
ria. De câte ori apare acest fenomen, un proces de moarte lentã
începe sã se instaleze. 

Adevãraþii actori ai evoluþiei contemporane sunt „puterile suve-
rane”, giganþii tehnologici, cei care promoveazã cercetarea, care
stimuleazã inovaþia, care valorificã din punct de vedere comercial
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descoperirile. Ce ar însemna astãzi puterea SUA fãrã prezenþa ºi
contribuþiile unor megacompanii ca Microsoft, Apple, Google,
Amazon sau Facebook? China a înþeles acest lucru ºi a sprijinit dez-
voltarea unor giganþi autohtoni, care se apropie ca putere econo-
micã ºi tehnologicã de cei americani. Baidu, Alibaba, Tencent
reprezintã trioul tehnologic al Chinei de astãzi. Care sunt campionii
Europei în acest domeniu? Uniunea acuzã un tip de decuplare de
la tehnologiile de vârf ºi acum face eforturi de a încuraja afirmarea
unor „campioni europeni puternici”. Chiar ºi Germania, þarã preo-
cupatã de viitorul sãu, nu a fost prezentã la întâlnirea cu tehnolo-
giile moderne. Vom consacra primul capitol al volumului de faþã
Inteligenþei Artificiale, tehnologiilor emergente ºi prefacerilor spec-
taculoase pe care le vor induce în viaþa societãþii contemporane, în
structura puterii globale. Mai ales cã experienþa tulburãtoare a pan-
demiei induce tendinþa de a trece în plan secund impactul tehno-
logiilor emergente. Greºealã extrem de costisitoare!

Suntem atraºi de cursa tehnologicã „la vârf” între principalii com-
petitori globali. Uitãm sau nu luãm aminte la un adevãr fundamen-
tal: noile tehnologii – aºa cum au fãcut la timpul lor motorul cu abur
sau descoperirea electricitãþii – schimbã jocul, inaugureazã cicluri de
creºtere economicã pe termen lung. Toatã lumea este interesatã sã ocupe
o poziþie cât mai bunã în noul start istoric; în acest proces de încor-
dare, se disting câteva þãri care au fãcut din dezvoltare un adevãrat
stindard, care au sesizat cã este esenþial ca pedala modernizãrii sã fie
apãsatã acum, când se aude gongul cursei de care vorbim. Pornind
de la acest adevãr, am optat pentru titlul Dragonii dezvoltãrii. Am
putea ilustra acest titlu cu þãri precum Germania sau Singapore,
Coreea de Sud sau Polonia, China sau Nigeria, India sau Indonezia. 

Globalizarea, Marea Recesiune din 2008–2009 ºi, acum, pan-
demia. Aceste momente esenþiale ale perioadei post-Rãzboiul Rece
au evidenþiat slãbiciuni structurale ale societãþii avansate, toate
favorizând instalarea unei adevãrate boli: boala dezvoltãrii lente. Noua
suferinþã a devenit vizibilã din perioada de expansiune a globali-
zãrii, când s-a promovat o adevãratã ortodoxie a dezvoltãrii. Acest
proces fundamental a fost supus unei adevãrate interpretãri canonice,
desprins de contextul naþional ºi încadrat, am putea spune încastrat,
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rigorilor globalizãrii. Ceea ce a dus nu doar la rezultate modeste în
planul evoluþiei reale, ci ºi la o anumitã decredibilizarea a elitelor, la
diminuarea prestigiului ºi audienþei lor. Cu deosebire a elitei din
fostele state socialiste, care a inaugurat ceea ce Ivan Krastev numea
„Epoca imitaþiei”1. Acestor decredibilizãri succesive ale ideii de dez-
voltare le consacrãm capitolul al doilea al lucrãrii. 

Lanþurile de aprovizionare consacrã interdependenþele de tot
felul ºi înconjoarã globul ca niºte adevãrate centuri. Sunt trei lanþuri
importante în lumea de astãzi: lanþul monetar, dominat de dolar, cel
informaþional, dominat de giganþii tehnologici, de „puterile private
suverane”, ºi lanþul bunurilor ºi tehnologiilor, dominat pânã de curând
de americani, dar în cadrul cãruia prezenþa Chinei este din ce în ce
mai pregnantã. Ele asigurã nu doar circulaþia bunurilor, ci ºi a influ-
enþei, dacã vreþi, a controlului. Bãtãlia principalã a lumii în momentul
de faþã se dã pentru controlul acestor lanþuri ºi nu pentru libera-
lizarea comerþului, cum s-a crezut. Este o problematicã extrem de
încinsã pe care o tratãm în capitolul trei. 

Prinºi în tot felul de conflicte ºi tensiuni, riscãm sã nu mai
observãm apariþia unor contururi strategice din ce în ce mai importante
ºi, am spune, mai ameninþãtoare pe continentul euroasiatic. Puteri
semnificative ale supracontinentului – de la China la Rusia, de la
Germania la Turcia, de la India la Franþa – par cã tatoneazã noi
combinaþii de ordin geopolitic, diferite de cele de pânã acum.
Existã un freamãt deosebit pe întinderea acestui supracontinent, care pare
sã ofere unele argumente celor care vorbesc despre o „coaliþie anti-
hegemonicã”. Vom consacra un capitol de sine stãtãtor miºcãrilor
cu semnificaþie geopoliticã de pe întinderea Eurasiei, având în
vedere intensitatea ºi magnitudinea lor. Evoluþia globalã în perioada
urmãtoare va fi foarte mult influenþatã de ceea ce se întâmplã pe
supracontinentul euroasiatic. Este o nouã realitate geopoliticã pe
care am încercat sã o surprindem în subtitlul lucrãrii, Revine istoria pe
supercontinentul euroasiatic?

Iarba care fuge… 13

1 Ivan Krastev, „Democratic capitalism became synonymous with modernity”
– Ivan Krastev on the end of the Age of Imitation in Europe’s East and the
roots of a new post-populist liberalism, International Politics and Society, 13
martie 2020, https://www.ips-journal.eu/interviews/article/show/demo-
cratic-capitalism-became-synonymous-with-modernity-4151/.
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Fireºte, orice temã am discutat, gândul ne-a purtat tot spre Româ-
nia. Unde se plaseazã þara noastrã în aceste transformãri dramatice?
Momentul de reaºezare globalã de astãzi ne gãseºte extrem de ne-
pregãtiþi.. Þara noastrã este defazatã de tumultul dezvoltãrii contempo-
rane. Pare cã ne aflãm undeva la peluza planetei ºi privim, în bunã
mãsurã resemnaþi, la acest spectacol global. Nici astãzi nu avem o
strategie de dezvoltare cât de cât asumatã, în condiþiile în care stra-
tegia este elementul esenþial al dezvoltãrii. Climatul internaþional
poate fi favorabil sau nu, stimulator sau nu, dar el nu se substituie
efortului propriu; ce vrea sã facã fiecare naþiune cu ea însãºi este o
problemã care nu poate fi preluatã de nimeni altcineva. Nici mãcar
de Dumnezeu!

Martha Bibescu surprindea cu acuitate: „Românii nu ºi-au dat
niciodatã un proiect de la o generaþie la alta. Cu excepþia unirii.”
Este timpul ca românii sã înveþe sã dea din generaþie în generaþie ºi
un alt proiect, cel al dezvoltãrii. De fapt, nu este un alt proiect, ci este
proiectul complementar unirii. Pentru o þarã de dimensiunile României,
cu poziþia sa geopoliticã, nu existã proiect mai important decât dez-
voltarea. Nu este doar un proiect de prestigiu, de propãºire ºi moder-
nizare, ci unul vital chiar pentru supravieþuirea statului român. 

Paginile volumului de faþã au fost scrise având în minte un ima-
ginar „Pact cu cititorul”. În fapt, o invitaþie adresatã cititorului de a
examina împreunã aceste evoluþii. Fãrã prejudecatã ºi fãrã a încerca
sã violentãm într-un fel realitatea cu propriile opþiuni ºi credinþe.
Credem cu adevãrat cã cea mai valoroasã interpretare este cea pe
care o descoperã cititorul însuºi, sau mãcar o întrevede. Menirea
noastrã este sã punem la îndemânã date, fapte, situaþii, sã formulãm
întrebãri ºi nedumeriri, sã semnalãm perspective care sã favorizeze
dialogul cititorului cu el însuºi. Interpretãrile cele mai durabile sunt
cele nãscute în cadrul acestui dialog, de care, parcã, am uitat.

DRAGONII DEZVOLTÃRII14
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