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1 Dinu PatriciuPersoane 
Fizice 7.600.000 €

Investiţie în viitor
Dinu Patriciu îşi 
gestionează activitatea 
filantropică la fel de 
pragmatic precum un 
business de succes.  
De Diana-Florina Cosmin
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D espre activitatea sa de filan-
trop, Dinu Patriciu vorbeş-
te folosind cuvinte precum 
„viziune“, „responsabilitate“ 

sau „rezultat măsurabil“. Aceiaşi termeni 
în care omul de afaceri Patriciu ar descrie 
una dintre investiţiile sale de succes. De 
această dată, însă, obiectul investiţiei îl 
reprezintă tinerii şi, prin intermediul lor, 
viitorul societăţii româneşti în ansamblul 
său. „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât tre-
buie să-i foloseşti mai atent, pentru un scop 
clar şi cu rezultate măsurabile“, crede mili-
ardarul, care a început în anii ’90, cu şase 
burse acordate studenţilor merituoşi de la 
Facultatea de Arhitectură.

În prezent, fundaţia care-i poar-
tă numele acordă 5.000 de burse pentru 
elevi, 500 pentru studenţi şi 100 pentru 
masteranzi şi doctoranzi. Astfel, din cele 
7,6 milioane de euro investite, în 2008, în 
scopuri filantropice, 4,15 milioane s-au 
dus către cele 5.600 de burse. Un rezul-
tat... măsurabil!

De ce a ales tocmai educaţia? Ca şi în 
business, cele mai sigure plasamente sunt 
cele pe termen lung, iar educaţia reprezin-
tă o investiţie sigură în viitorul unei ţări. 
„Dintre sutele de universităţi româneşti, 
apărute precum ciupercile după ploaie 
în ultimii 20 de ani, nici măcar una nu se 
află printre primele 500 din lume“, spune 
revoltat Patriciu. Un fapt pe care îl conside-
ră „trist, grav şi semnificativ“. Miezul pro-
blemei îl constituie sistemul învechit de 
învăţământ, care nu încurajează în niciun 
fel competiţia între şcoli.  

REFORma EDucaţiEi. Miliardarul 
ar vedea soluţia în aşa-numitele „vouche-
re educaţionale“, un concept creat de eco-
nomistul american Milton Friedman. 
Principiul este simplu: fiecare elev primeş-
te finanţare din partea statului, sub forma 
unui „voucher educaţional“, o sumă fixă. 
Împreună cu părinţii săi, ele-
vul poate să direcţioneze aceş-
ti bani către orice şcoală la 
care doreşte să înveţe. Astfel, 
instituţiile de învăţământ 
intră în competiţie pentru a 
câştiga încrederea părinţilor, 
investind în burse pentru cei 
mai buni elevi şi căutând să-şi 

consolideze reputaţia. Rezultatele şi calita-
tea absolvenţilor devin adevărata „carte de 
vizită“ a unei şcoli. O idee îndrăzneaţă, dar 
încă îndepărtată de realităţile învăţămân-
tului românesc. 

Pe termen lung, filantropia ar putea 
degreva statul de obligaţia de a susţine pro-
iecte sociale de anvergură. Cu o condiţie: să 
fie încurajată! În stadiul în care ne aflăm, 
ce perspective are filantropia româneas-
că pe termen lung? Pentru Dinu Patriciu, 
totul ţine de umplerea unor goluri, fie ele 
de legislaţie sau de mentalitate.

În prezent, pentru a pune bazele unei 
fundaţii în România şi a transfera un capi-

tal în conturile acesteia, un 
filantrop trebuie să plătească, 
mai întâi, impozitul de 16%. 
Majoritatea se reorientea-
ză spre... Elveţia, unde sunt 
scutiţi de impozit la înfiinţa-
rea de fundaţii şi de unde pot 
realiza, ulterior, donaţii către 
România. Un „ocol“ absolut 

inutil! Mai mult, marja redusă de deduc-
tibilitate îi scoate din joc tocmai pe antre-
prenorii mici, dispuşi să investească în cau-
ze sociale. „Firmele mici şi mijlocii sunt 
mai legate de comunitate şi mult mai dis-
puse să investească în cultura locală“, cre-
de Patriciu. Din păcate însă, şansele lor de 
a schimba ceva prin filantropie, în limita 
celor 30/00  din cifra de afaceri, sunt infime. 
În alte părţi ale lumii, un dolar donat adu-
ce mai mult de un dolar scăzut de la plata 
impozitului. Un mecanism logic, având în 
vedere că „administrarea unui dolar prelu-
at prin fiscalitate este mai costisitoare decât 
alocarea directă a fondurilor prin funda-
ţii“, explică Patriciu.  

viitORul caRităţii. Dincolo de legis-
laţia defectuoasă, piatra de încercare pentru 
filantropia autohtonă o reprezintă şi schim-
barea mentalităţilor. Prima problemă: lipsa 
unei culturi a succesului. „Oamenii de afa-
ceri îşi ascund actele caritabile, pentru că 
s-au obişnuit ca averile lor să fie considera-
te produsul unui furt“, consideră Patriciu. 
Tocmai din acest motiv, volumul filantro-
piei româneşti „ascunse“ este mult mai 
mare decât valorile care ies la suprafaţă. 
Cea de-a doua chestiune: absenţa unei cul-
turi a filantropiei instituţionalizate. Leul pe 
care îl dăm unui cerşetor în intersecţie ar 
putea avea un impact mult mai mare dacă 
l-am investi într-o fundaţie care se ocupă 
de vindecarea socială a cerşetorilor. Practic, 
românii trebuie să înţeleagă importanţa pe 
care o pot avea chiar şi cele mai mărunte 
gesturi de generozitate, cu condiţia să fie 
puse în slujba unui proiect de anvergură. 
Cât despre cea de-a treia ţară care ne ţine 
pe loc, aceasta rămâne o tristă moştenire 
din vremea socialismului: „Au trecut 20 de 
ani de la Revoluţie, dar noi încă aşteptăm 
să ni se dea, vrem să primim, nu să dăru-
im altora“, afirmă filantropul. 

Ca orice altă „investiţie“ de succes, 
cele 5.600 de burse ale „Fundaţiei Dinu 
Patriciu“ vor ajunge să inspire iniţiati-
ve similare din partea altor filantropi. 
„Caritatea nu se face neapărat în faţa unui 
public“, este convingerea fermă a omului de 
afaceri. Pentru ca gesturile caritabile să se 
înmulţească, este, însă, de datoria marilor 
donatori români să predea acestui public 
preţioasa lecţie a filantropiei. F

5.600
numărul total al 
burselor acordate 
anual de către 
„Fundaţia Dinu 
Patriciu“

Dinu Patriciu, prezent la Tabăra Olimpicilor 2008, 
organizată de fundaţia care îi poartă numele
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