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Pluralismul cultural devine din ce în ce mai
mult o caracteristică a societăţilor dar în acelaşi
timp şi un răspuns absolut normal la fenomenul
globalizării, tot mai accentuat în prezent.
Întrebarea care se naşte este dacă în acest
caz globalizarea ar putea marca adevăratul
început al căutării, şi evident al găsirii unui
model de dezvoltare şi creştere economică bazat
pe diferenţe sau influenţe culturale.
Ca atare, ceea ce ar trebui făcut este ca
fiecare ţară să-şi stabilească (definească)
propriul model de capitalism şi democraţie şi, în
acelaşi timp să nu ignore faptul că viitorul este
puternic influenţat de trecut.
Pe de altă parte evoluţia din ultimii ani a
ţărilor în curs de dezvoltare argumentează incă o
dată faptul că societăţile au propriul lor model
de dezvoltare; fiecare societate are propriile
structuri sociale şi politice şi mai ales propriile
valori culturale, iar rolul statului şi al politicilor
naţionale evoluează în strânsă legătură cu
acestea.

Câteva lămuriri conceptuale
Pentru a pune în evidenţă o corelaţie între
cele două fenomene, cultură-creştere economică,
trebuie să aducem câteva lămuriri asupra
acestora.
Cultura priveşte influenţele exercitate de
totalitatea “produselor spirituale”. În sens larg,
cultura include, pe de o parte, toate creaţiile

artistice şi descoperirile ştiinţifice sau toate
activităţile care produc, antrenează şi răspândesc
informaţii, date şi cunoştinţe.
Daniel Chirot consideră incluse aici
«codurile sau schiţele» de dezvoltare a
sistemelor sociale. Culturile intrepretează pentru
noi lucrurile înconjurătoare, le dau un nume,
sens şi ne permit să le exprimăm. Limbile
străine, religiile, ştiinţa, arta, noţiunile de bine şi
de rău, explicaţiile date sensului vieţii, toate
acestea fac parte din sistemul cultural al unei
societăţi [2].
Dar ceea ce trebuie înteles nu constă în ce
anume înseamnă cultura ci cum anume folosesc
oamenii acest termen în decursul contemporan.
Este general valabil faptul că termenul de
cultură are semnificaţii diferite în diverse
tradiţii, astfel încât putem vorbi de existenţa
culturilor distincte, specifice.
În sumum, cultura cuprinde şi oferă în
acelaşi timp, moduri de perceptie şi gândire
(cum văd oamenii lumea), stiluri de
comportament uman, criterii de evaluare, o bază
identitară (religie, etnie), un mod de comunicare
(artă, limbă, idei) o bază de segmentare a
societăţii şi nu în ultimul rând, un sistem de
producţie şi consum.
Aceste elemente sunt cu atât mai
importante pentru noua ordine culturală
mondială cu cât cultura în sine devine o bază a
puterii în relaţiile înternaţionale.
Creşterea economică este definită ca o
sporire a rezultatelor unui sistem economic
naţional într-o anumită perioadă de timp.
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Rezultatele economice sunt măsurate în Produs
Naţional Brut (real sau potenţial, pe ansamblu
sau pe locuitor) sau cu Produsul Intern Brut,
acesta din urmă fiind mai frecvent folosit în
evidenţele statistice.
Concepţia
tradiţională
identifică
dezvoltarea cu creşterea economică susţinută. In
timp cele două concepte s-au diferenţiat, acesta
din urmă fiind considerat mai mult decât progres
economic, deoarece nu reprezintă doar un
fenomen economic. Pe lângă îmbunătăţirile
privind veniturile şi Produsul Intern Brut,
dezvoltarea economică implică schimbări
radicale în structurile instituţionale, sociale şi
administrative, ca şi în atitudinea populaţiei, iar
uneori chiar în obiceiuri şi credinţe[6, 37].
Cercetările privind creşterea economică
tratează influenţele culturale ale unei societăţi
ca fiind foarte importante pentru performanţele
ei economice. Dar diferenţele dintre capacităţile
şi atitudinea agenţilor economici de a
întreprinde nu pot fi explicate numai pe seama
inegalităţilor datorate cunoaşterii ştiinţifice şi
artistice.
In acelaşi timp societăţile pot să semene
sau să difere între ele în funcţie de interacţiunile
care există între acestea, care nu pot să genereze
o cultură comună, dar care pot facilita transferul
de tehnici, invenţii şi practici de la o societate la
alta.
Ca urmare, dezvoltarea economică poate fi
analizată din două unghiuri distincte:
- pe de o parte ca un proces de creştere
economică, o creştere rapidă şi susţinută a
producţiei, productivităţii şi venitului pe
cap de locuitor ;
- pe de altă parte ca un proces ce sporeşte
libertatea oamenilor de a se preocupa
pentru mai bine şi de a continua oricare ar
fi motivul.
Rolul culturii este diferit în cele două
sensuri date dezvoltării. Faptul că se
accentuează creşterea economică, dă culturii un
rol pur instrumental, ea putând ajuta sau frâna
creşterea economică. In această analiză cultura
nu vine ca un plus de valoare ci ca un suport
definitoriu la creşterea şi suţinerea progresului
economic. Semnificativ este faptul că totuşi
cultura se poate constitui ca un agent al
dezvoltării şi ca un promotor sau impediment al
creşterii economice ci ca bază socială a
finalităţii, mai ales atunci când dezvoltarea
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Diferenţele culturale şi natura acestora
Succesul material, industrial şi nu în
ultimul rând cel economic al vestului s-a bazat
în mod cert pe conjunctura geografică, istorică
şi culturală: avantajul natural geografic a dat
acestor părţi de lume, în special Europei
Occidentale, un avantaj economic. Mai mult,
etica protestantă, spiritul capitalist al
întreprinzătorilor, spiritul de economisire
puritan, individualismul şi fără doar şi poate
revoluţia industrială au stat la baza ascensiunii
capitalismului.
Dezvoltarea mult mai lentă a estului este
văzută drept reversul dezvoltării vestului,
considerându-se chiar ca fiind determinată mai
mult de factori externi decât interni şi de
evaluarea acestor societăţi la standardele
culturilor dominante.
Obiceiurile, tradiţiile şi structurile sociale
tradiţionale sunt adesea interpretate ca obstacole
în calea dezvoltării. De fapt ele se pot constitui
în baze latente pentru realizările ştiintifice ale
omenirii.
In timp ce întoarcerea la trecut nu este nici
posibilă şi nici de dorit, dialogul şi coexistenţa
culturilor este posibilă, ştiut fiind faptul că
fiecare cultură are ceva de învăţat de la celelalte
şi se poate îmbogăţi pe sine însăşi cu noi
«descoperiri».
Transformarea, şi într-un sens mai larg,
ajungerea din urmă a vestului implică şi
schimbări de ordin cultural.
Primul aspect se referă la diferenţele
culturale istorice dintre lumea occidentală şi
Europa de Est, mai exact la caracteristicile
distinctive ale Occidentului, şi care, diferiţi
cercetători le-au identificat ca fiind instituţiilecheie, practicile şi convingerile oamenilor,
considerate apoi drept baza civilizaţiei
occidentale.
Dar caracteristicile de mai sus nu implică
faptul că ele au fost dintotdeauna prezente în
societatea occidentală sau că nici una dintre
aceste caracteristici nu a apărut în alte
civilizaţii, ci modul în care s-au combinat au dat
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occidentului o notă distinctivă şi totodată
posibilitatea să se modernizeze pe el însuşi şi
lumea întreagă.
Pentru detaliere, se poate folosi o separaţie
în cadrul condiţiilor culturale pe baza criteriului
permeabilităţilor schimbărilor, astfel:
- componente cu caracter de perenitate care
conferă
identitate
indivizilor
şi
comunităţilor
(credinţe
religioase,
obiceiuri, norme morale, mituri fondatoare,
cultura eroilor, educaţia informală în
familie şi comunităţi restrânse etc.);
- componente aflate în schimbare, mai mult
sau mai puţin continuă, care constituie baza
progresului social şi economic (educaţia
formală de toate gradele, arta şi filosofia,
ştiinta, cercetarea aplicativă şi dezvoltarea
tehnologică etc.) [5, 156].
Prima componentă – cultura identitară predomină în societăţile tradiţionale, dar poate
avea recurenţă în societăţile moderne şi poate să
inducă un comportament inovativ al indivizilor
sau o obedienţă faţă de normele stricte ale
comunităţii religioase şi ale puterii publice.
Contactul cu alte civilizaţii poate să determine o
diminuare a rolului culturii identitare, o
consolidare sau chiar o totală substituire. In ce
măsură această componentă predomină în
comportamentul economic al indivizilor este o
problemă la care putem da răspuns parţial.
A doua componentă culturală este cea care
induce progresul în industrie în două modalităţi:
• viziunea supra relaţiilor sociale şi
receptivitatea selectivă a ideilor novatoare
privind liberatea individului ;
• ameliorarea calitativă şi dezvoltarea
cantitativă a factorilor de producţie (metode
de producţie, experimente ştiintifice,
tehnici de tranzacţie, tehnici de gestiune a
riscurilor etc.).
Al doilea aspect are în vedere moştenirea
culturală a comunismului, un anumit ethos ce
modelează comportamentele şi speranţele unor
mase mari de oameni şi care poate să producă
dificultăţi în cadrul transformării, percepută ca
un proces intenţionat.
Viziunea
asupra
relaţiilor
sociale
(incluzând dezideratul libetăţii economice şi
politice, valorile comportamentului social :
etica, onoarea, onestitatea), rezidă în educaţia
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formală şi difuzarea cunoştintelor juridice,
filosofice etc..
«O mare libertate individuală – scria D.
Chirot – nu numai că este dorită din punctul de
vedere al celui care se poate bucura de ea, dar
poate produce o societate mai inventivă mai
originală. Fapt care va oferi societăţii alternative
din care va putea alege, la nevoie, soluţiile
problemelor sociale» [2, 75].
Gânditorii contemporani ai culturii şi
dezvoltării economice reconsideră calitatea
relaţiilor sociale şi a realităţilor umane în
societatea “post-modernistă”. Totuşi întrebarea
– dacă sărăcia spirituală este mai puţin
degradantă decât sărăcia materială – este una
veche, care rămâne în continuare deschisă
dezbaterilor.
Dar o cultură nu se poate modifica decât
dacă acţionează asupra ei fie forţele naturii fie
forţele omului, prin adoptarea directă a unor
valori exterioare şi antrenată în special de
condiţii tehnologice, economice, sociale,
politice etc. Practic modul cel mai eficace de a
schimba cultura indivizilor rezidă în schimbarea,
în primul rând a comportamentului, lucru valabil
şi la scara societăţii şi care se constituie în unul
din principiile de bază ale dezvoltării
economice. Astfel J.H. Kunkel consideră că
“problema cea mai importantă a dezvoltării
economice nu este modificarea atitudinilor şi a
valorilor, ci schimbarea mediului omului, care
antrenează un nou comportament”[7].
Analizând în continuare fenomenul creşterii
economice, trebuie avut în vedere impactul
“modernizării”,
termen
considerat
reprezentativ pentru aceasta şi care îi
condiţionează evoluţia. Practic modernizarea
devine mai curând o precondiţie a creşterii
economice.
Pe de altă parte economiştii preocupaţi de
fenomenul dezvoltării economice consideră
credinţele şi practicile culturale incompatibile
cu raţionamentul modern, chiar dacă politicile,
programele şi proiectele de dezvoltare
economică propun sau impun provocarea
valorilor culturale.
Tehnologia la rândul ei, ca parte a
mediului uman, a fost dintotdeauna legată de
cultură. De altfel, capacitatea de a construi este
o caracteristică a umanităţii. Conduse de
instinct, alte specii pot improviza dar numai
oamenii pot gândi sistematic tehnici, inovaţii şi
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în consecinţă pot aduce schimbãri spaţiului
înconjurător şi societăţii în ansamblul ei.
Istoria tehnologiei este într-un fel istoria
umanităţii şi relevă o relaţie profundă între
stimulente şi oportunităţi pe de o parte şi
condiţii socio-culturale ale grupului pe de altă
parte.
Orice dezvoltare tehnologică trebuie să aibă
şi implicaţii sociale care ţin de: nevoi, resurse şi
ethos. Omiţând una dintre acestea, inovaţia
tehnologică va fi mai greu acceptată.
Dezvoltarea economică cere creşterea
producţiei care la rândul ei cere tehnologie şi
ştiinţă,
acestea
reprezentând
“cheia
prosperităţii” şi calea spre un viitor prosper a
naţiunilor.
Valorile. Deşi economiştii consideră că ei
construiesc modele de piaţă care nu se bazează
în special pe valoare, de fapt acestea includ
propriile lor condiţii istorice şi sociale. Cei mai
mulţi oameni leagă valorile de sistemele lor
culturale, fapt pentru care este esenţial de
observat îndeaproape rolul acestora în
dezvoltarea economică.
Oricum valorile nu trebuie tratate într-un
mod instrumental – ca sprijin sau obstacol în
realizarea obiectivelor rezultate din afara
sistemului de valori.
Mult mai eficientă este abordarea noninstrumentală care recunoaşte că valorile
adăpostesc un dinamism latent care, atunci când
sunt respectate, pot genera modele de dezvoltare
mult mai reale decât cele date de paradigme.
Dezvoltarea economică fondată pe valori
indigene cere costuri sociale scăzute şi implică
mai puţină suferinţă umană şi mai puţine
distrugeri culturale decât atunci când sunt
copiate din afară. Aceasta deoarece ele rezultă
din valorile indigene pe care oamenii le posedă,
ca un sens al identităţii şi integrităţii culturale,
al asigurării continuităţii modului de viaţă şi a
trecutului lor chiar în mijlocul schimbării.
O strategie de dezvoltare sănătoasă impune
o examinare atentă a valorilor (cu punctele lor
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tari şi slabe) în lumina nevoilor lumii moderne,
pentru o dezvoltare pe măsura oamenilor.

Concluzii
Umanitatea proclamă că dezvoltarea
economică este imposibilă dacă sunt excluse
valorile culturale esenţiale – fără de care
realizările economice, politice, tehnice şi
artistice nu pot avea triumful creativ de care
oamenii sunt capabili.
Până de curând se accepta ideea că
diferenţele culturale ar putea dispărea sub
impactul modernizării şi al progresului
economic. Dar globalizarea a fost însoţită de o
modificare a culturii tradiţionale locale, iar
creşterea atinsă aici este mai mult la scara
societăţii şi comportamentului uman decât o
creştere economică sau tehnologică, culturile
locale jucând un rol definitoriu în orientarea
acţiunilor umane şi a coeziunii grupurilor din
cadrul unei societăţi.
Dezvoltarea economică, oricum ar fi
definită, este un proces continuu din care
cultura, societatea şi indivizii nu sunt scutiţi.
Imperativul dezvoltării va impune fără indoială
şi o schimbare a culturii.
O altă posibilitate de a înţelege
multitudinea de aspecte culturale, atât de
fragmentate conceptual, constă în nevoia
oamenilor de ceva ce modernitatea n-a oferit; nu
bunuri materiale, nici emancipare politică ci
nevoia culturală .. de a putea decide impreună
cum să convieţuiască într-o colectivitate în
sensul cel mai larg – care le sunt valorile şi
credinţele, ce sens dau vieţii lor de zi cu zi.
Culturile “locale” vor fi cu siguranţă
supuse schimbărilor şi vor beneficia de “darul”
oferit de culturile celorlalte popoare.
Globalizarea cere forme noi de interculturalitate,
iar lumea afacerilor a început să înveţe demult
această lecţie.
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