
FORME FĂRĂ FOND ÎN POLITICA, ECONOMIA ŞI SOCIALUL DIN 

ROMÂNIA 

 

Motto: Omul înţelept şi plin de virtuţi doreşte întotdeauna  

ca propriul său interes să fie sacrificat pe altarul  

interesului public, al propriei sale clase ori societăţi 

(Adam Smith – „Teoria sentimentelor morale”) 

 

  Este cunoscut că teoria „Formelor fără fond” iniţiată de Titu Maiorescu, a fost 

preluată şi dezvoltată apoi de Mihai Eminescu, care prin această teorie, ca şi prin cea 

a „păturilor suprapuse”, a demonstrat a fi unul dintre primii noştri sociologi, poate în 

aceeaşi măsură de mare valoare ca şi valoarea lui poetică. 

  Neconvenabilă politicienilor ţării în deplinătatea timpului istoric trecut, opera 

sociologică a lui Eminescu a trecut neobservată până în zilele noastre, când i s-a 

redescoperit valoarea şi actualitatea (Bădescu, 2010 – „Geopolitica noului 

imperialism”). Formele fără fond arată un Eminescu cu o viziune organicistă şi 

evoluţionistă în ceea ce priveşte PROGRESUL fără acceptarea dezvoltării sociale. 

Cităm: „Se poate realiza un adevărat progres, pe care nu-l putem vedea şi nu-l 

aprobăm decât în dezvoltarea treptată şi continuă a muncii fizice şi intelectuale. Căci 

cine zice „progres” nu-l poate admite decât cu legile lui naturale, cu continuitatea lui 

treptată”.  

  Eminescu susţine, documentat, că în perioada 1848-1866 s-au copiat masiv 

formele instituţionale ale Europei Occidentale, fără a exista o corelaţie între noul 

organism politico-economico-juridic, de sorginte occidentală, şi FONDUL 

ROMÂNESC. 

  Românii nu au participat la edificarea noii civilizaţii moderne, ci doar au 

adoptat, prin copiere, o cantitate enormă de forme care cu greu se configurează în 

structuri instituţionale eficiente. Introducerea acestor multiple noi forme a avut loc 

„fără elementul moderator al tradiţiilor trecutului. În loc ca un spirit nou de muncă şi 

de iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizaţiei noastre, s-a păstrat, din 

contră, incultura şi vechiul spirit bizantin, care a intrat în formele noi ale civilizaţiei 

apusene”. 
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  Nu ceva esenţial, nu îmbunătăţirea calităţii a fost ţinta civilizaţiei noastre, ci 

menţinerea tuturor neajunsurilor vechi, îmbrăcate în reforme foarte costisitoare şi cu 

totul în disproporţie şi cu puterea de producţiune a poporului şi cu cultura lui 

intelectuală. E vorba, deci, de conţinutul lor neuronal care dă consistenţă actului de 

creaţie pornind de la resursa autohtonă adoptată şi abundentă (fondul autohton). 

  O formă neînsoţită de „fondul autohton” nu poate schimba o realitate, mai ales 

tristă, necorelată existenţei româneşti, şi ea doar o întăreşte sau o falsifică. Fondul 

este creator de societate civilizată pe lungă durată (durabilă), în timp ce forma este 

consumatoare de resurse, de idei, ştiinţă şi creaţie, pentru că îi lipseşte fondul organic 

şi neuronul ancorat în realitatea românească.  

  Istoria se repetă. Situaţia din 1848-1866 a României seamănă extrem de 

dramatic cu cea de după 2000, când României au început să i se impună forme 

exterioare, fără să se ţină cont de fondul local. 

  Sindromul formelor fără fond este o manifestare dezaxată atât a 

neoimperialismului european, dezvoltat mai ales în ultimii 15 ani, cât şi a celui 

mondial. 

  Presiunea introducerii formelor europene, cerute şi de acordul de integrare, fără 

a se ţine cont de fondul românesc, de proprietatea, respectiv identitatea şi conţinutul 

specific românesc este una din cele mai mari drame pe care le trăieşte azi România şi 

populaţia ei. Căci economia românească s-a bazat fundamental pe economia rurală, 

practicând un anumit autarhism economic, care nu convine deloc politicienilor UE, 

obişnuiţi să impună reguli pe spaţii largi, care să desfiinţeze economia tradiţională şi 

să trimită printr-un gest de globalizare, ţărănimea la supermarket. 

  Gestul neoimperialismului european este disperat. El vizează desfiinţarea 

ultimelor redute ale fondului naţional, care se află tot în zona rurală. De aici şi 

agresiunea fără margini împotriva acestui spaţiu „de conservare a fondului”. 

Imperative ca „reducerea forţei de muncă în agricultură”, „eliminarea unor tradiţii 

milenare”, „dezbinarea populaţiei”, „învrăjbirea” şi „interzicerea iubirii aproapelui” 

sunt forme ticăloase, expediate în spaţiul rural în acest scop.  

  Vindeţi-vă pământul sau cedaţi-l în arendă, faceţi cooperative conduse de 

mafioţi, pentru că aşa-zisele „camere agricole” nu se mai nasc, regionalizarea etc. 

sunt tot atâtea forme destinate a elimina fondul. Şi, uneori, această dogmă, pe fondul 

sărăciei fără margini, prinde. Am auzit deja cetăţeni ai României care spun „– Eu nu 
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mai sunt cetăţean român, sunt cetăţean european pentru că doresc să trăiesc mai 

bine!”. 

  Cetăţeanul român a ajuns să confunde proprietatea sa naţională, bogată şi 

istoric dovedită, cu forma seacă a noţiunii de „cetăţean european”, deci confundă 

forma cu fondul. 

  De ce a fost posibil acest lucru? 

  În primul rând pentru că „elitele româneşti”, şi mai ales cele politice, au permis 

o evoluţie a ţării spre această „devenire tristă” şi deplorabilă, transformând ţara într-o 

anexă imperială la nivelul de subalternizare totală. Elitele româneşti sunt considerate 

de Bădescu „elite defecte”. Două însuşiri majore au dictat comportamentul acestora şi 

anume (Berca M., Alocuţiune pentru obţinerea titlului de Dr. Honoris Causa, 

Târgovişte, 2013): 

1. Continuitatea transferului lor din sistemul comunist în cel neocomunist, existent 

astăzi în România. Acest „flux roşu” al elitelor le-au privat pe acestea de 

posibilitatea unei gândiri proprii, în interes naţional. Ca ţară aservită, 

subalternizată, nu se poate vorbi de construcţia unui sistem economic, social şi 

politic propriu. De fapt, se observă că în politică toate partidele au un 

comportament unic. Harta mentală a elitelor este redusă la a prelua sarcinile şi 

imperativele UE fără a judeca ceva, în dezinteresul populaţiei şi al ţării. În 

discursul politicienilor se observă raportarea la cele mai anacronice norme 

europene de o manieră idiocratică. Exemplu: „Aşa ne cere Uniunea Europeană, 

aşa facem, nu comentăm!”. O atitudine similară s-a constatat şi faţă de FMI, cea 

mai dură agenţie financiară, ale căror experimente în România, efectuate 

împreună cu primul politician al ţării, au împins ţara cu 50 de ani în urmă. La 

acest lucru se adaugă insultele majore adresate inclusiv elitelor – „Economie 

slabă pe cale de disoluţie” sau „Politicieni slabi, neformaţi, care pun în pericol 

democraţia”. 

2. Lipsa energiilor creatoare, abandonarea elitei tehnice şi intelectuale a ţării, care a 

fost împinsă spre exil crează vidul necesar dezagregării. Energia elitelor este 

canalizată spre interesul personal, conjugat cu interesele de grup, adeseori cuplate 

cu oligarhia politică şi economică a Centrului. Elitele „Fluxului roşu” nu pot avea 

altă comportare decât participarea la dezvoltarea economică, spirituală şi 

identitară a României. Speranţa elitelor este aceea a intrării lor în rândul 



 4 

oligarhiei occidentale, fenomen parţial rezolvat. În faţa scurtcircuitării complete a 

energiei elitelor, orice cetăţean străin vine în ţară ca stăpân care dă lecţii şi nu ca 

un egal în drepturi. 

  Cu toată starea lor de decreptitudine, elitele româneşti realizează că nu poporul 

român constituie şansa lor, ci oligarhia Centrului. De aceea acceptă totul, noile 

Cortine de Fier, vânzarea pe nimic a resurselor naţionale, inclusiv a pământurilor, 

umilirea populaţiei şi abandonarea proprietăţii naţionale. Este de subliniat că cea mai 

radicală poziţie în conservarea resurselor naturale şi a proprietăţii naţionale o are 

Ungaria, dar şi Polonia, Cehia etc. 

  Un citat din Y. Allaire şi M. Firsirotu („Black Markets and Business Blues”, 

2009) este relevant: „Cetăţenii trebuie să se simtă proprietari în propria lor ţară şi să 

fie toţi, fără excepţie, corect trataţi. Resursele naturale sunt proprietatea cetăţenilor şi 

trebuie exploatate numai şi numai în beneficiul lor”. 

  Noile forme instituţionale trimise de Bruxelles şi FMI demonstrează că noua 

oligarhie, noul neoimperialism, nu se mulţumeşte numai cu acapararea resurselor 

naturale şi a forţei de muncă. O luptă teribilă se dă acum pentru acapararea „spaţiului 

mental” al cetăţenilor.  

  Pentru aceasta, blocarea sistemului educaţional şi de sănătate par a fi 

mijloacele cele mai potrivite. Oamenii neştiutori şi bolnavi se lasă uşor manipulaţi 

mental şi, cel mai adesea, fără să simtă. Aşa s-a întâmplat cu globalizarea, 

mondializarea considerate iniţial ca surse de bunăstare, s-a demonstrat imediat că 

sunt adevărate instrumente de scurgere a resurselor de la periferie spre centru, spre 

metropole. 

  Aceasta este situaţia. Românii nu mai sunt stăpâni la ei acasă. Cu ajutorul 

profesorului Yvan Allaire (Canada) şi a conferinţei ţinute de el la Academia Română 

în 23 mai 2011, să recapitulăm starea de fapt şi eventualele soluţii: 
 

1.  Starea de fapt, dezgolirea de fond naţional a României. 

� România este înzestrată cu bogate resurse naturale şi cu pământ fertil. 

Are acces la Marea Neagră şi la Dunăre, este un tărâm de o frumuseţe 

fără egal, cu locuitori harnici şi iscusiţi. 

� Dacă aceste bunuri ar fi corect şi bine gospodărite România ar putea 

deveni o poveste de succes economic şi social. 
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� Devastată de experimentul socialism-comunismului (fluxul roşu despre 

care am vorbit), România s-a lăsat pradă deopotrivă noului distrugător, 

unul subtil cu experiment neoliberal (neoimperialism, n.a.), cu piaţa lui 

liberă, adică neîngrădită şi s-a lăsat sedusă de incantaţiile primejdioase 

ale „globalizării” şi „eficienţei pieţelor funciare” (liberalizarea fluxurilor 

de capital, n.a.). 

2.  Consecinţele au fost dintre cele mai devastatoare. 

� Băncile ţării au ajuns în mâinile străinilor. 

� Bunurile ţării au fost vândute pe nimic aşa-zişilor investitori şi 

speculanţilor străini. 

� Ţara depinde fiscal, financiar şi politic de organizaţiile internaţionale 

(FMI, BM, UE, OECD). 

� Sectorul agricol este fragil şi neperformant. 

� Bogăţia este din ce în ce mai injust împărţită. 

� Instituţiile sociale, şcoli, universităţi, spitale sunt în ruină. 

� Există un exod dureros şi destructiv al tinerilor. 

� Românii sunt tot mai descurajaţi şi mai lipsiţi de speranţă. 

� Un consumism agresiv şi strident năruieşte valorile morale. 

� O proastă reputaţie internaţională. 

� Majoritatea românilor consideră că proasta guvernare, politicile greşite 

sunt cauza acestei situaţii descurajante. Şi, am adăuga noi, importante 

acte de „trădare naţională” la cel mai înalt nivel – toate acestea au 

condus la anihilarea siguranţei naţionale a ţării. 

3. Ce ar trebui făcut? Gânduri şi propuneri modeste. 

� Transformarea României într-un Centru European de Excelenţă pentru 

agricultură ecologizată şi durabilă. Accesarea tuturor fondurilor alocate 

pentru sprijinirea sectorului agricol, sistem de bază în siguranţa ţării, 

încurajarea fermelor mici şi mijlocii, încurajarea dezvoltării 

cooperativelor, mai ales pentru faza de marketing şi distribuţie. 

� Stoparea tuturor privatizărilor întreprinderilor de stat, îmbunătăţirea şi 

modernizarea managementului şi guvernanţei lor. Stabilirea de termene 

precise pentru evaluarea activităţii lor. Utilizarea CEC-ului şi 

EximBank-ului ca pârghii ale dezvoltării economice. 
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� Adaptarea unui plan de dezvoltare dinamică, bazat pe întreprinderile 

hibride (stat + privat) pentru ca resursele naturale să fie exploatate în 

beneficiul românilor. Crearea unui fond suveran, alimentat de 

redevenţele şi profitul rezultat din exploatarea resurselor naturale. 

� Transformarea sistemului de pensii actual într-un fond public de pensii 

finanţat de stat ca angajator şi de salariaţi pe parcursul întregii perioade 

de muncă. 

� Crearea unui sistem de impozite progresive, diminuarea TVA şi 

creşterea eficienţei colectării impozitelor. Mărirea taxei pe profit atunci 

când se depăşeşte profitul tipic pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 

� Investiţii în sistemul românesc de educaţie şi sănătate. Crearea de 

oportunităţi pentru a fi reţinuţi în ţară tinerii specialişti în inginerie, 

medicină, management şi administraţie publică. 

� Investiţii în infrastructura necesară turismului. Promovarea 

internaţională a atracţiilor naturale şi culturale ale ţării. 

� O poziţie mai fermă cu FMI şi UE în privinţa reducerilor bugetare. 

Amânarea intrării în Zona Euro. 

 

  Este, fără îndoială, cel mai bun proiect de plan naţional pe care cineva ni-l 

oferă. Este un fond elaborat, care ar putea îmbrăca formele goale, sterile, fără 

conţinut ale instituţiilor româneşti. 

  Încheiem prin a preciza că singurele forme care au un fond corelat cu situaţia 

sunt cele umplute cu lipsa normalităţii, cu plinătatea dispreţului pe care FMI, UE şi 

politicienii decrepiţi şi lipsiţi de energia transformării îl oferă naţiunii. 

  Cu asemenea forme şi cu noul fond antiromânesc vom rămâne, cât vom 

rămâne, o ţară anonimă, neguvernabilă, necivilizată, aservită şi subalternizată la 

marginea neoimperialismului european. 

  Altminteri, T. Postelnicu afirma că „Fără o nouă revoluţie intelectuală şi fără 

crearea unei veritabile Şcoli Mondiale, neoimperialismul nu va dispărea, iar criza 

morală, financiară şi economică se va prelungi şi agrava”. 

  

 

Prof. Univ. Dr. Ing.Dr.H.C. MIHAI BERCA 


