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StUdii
A urmat cursurile Şcolii Politehnice (1963-1965) şi ale Şcolii Naţionale
Superioare de Mine din Paris (1966-1969); doctor în filosofia economiei la
Universitatea Berkeley din California. 
ActivitAtE ProfESionAlĂ
A fost inginer de mine în cadrul Serviciului regional al industriei de la Metz (1970).
Conferenţiar la Şcoala Politehnică din Paris (1969-1974); preşedinte al
Departamentului de Ştiinţe Economice (1974-1992) şi profesor (din 1974) la Şcoala
Politehnică din Paris. Între 1974 şi 1981 a fost membru al Comitetului Naţional
(secţiunea de ştiinţe economice) şi director al CNRS. Din 1995 este profesor la
Catedra de Economie Generală a Conservatorului Naţional de Arte şi Meserii.
Profesor la Universitatea Paris XI-Dauphine, la Facultatea de Ştiinţe din Nancy, la
Institutul Francez al Petrolului (1969-1979), la Institutul de Studii Politice din Paris;
director al Centrului de analiză şi previziuni al Ministerului Afacerilor Străine
(1973-1979). În 1979 a pus bazele Institutului Francez de Relaţii Internaţionale, pe
care-l conduce şi în prezent, şi al revistei acestui institut, „Politique Etrangère”.
PUBlicAŢii
A publicat numeroase lucrări, studii şi articole în domeniul economiei şi al relaţiilor
internaţionale: economie theorique (1971); essais d’economie parétienne (1974);
le desordre economique mondial: essai d’interpretation monétaire (1974);
l’energie: le compte â rebours (1978); la Sécurité de l’occident: bilan et
orientation (1981, în colab.); Sharing international responsabilities (1982, în
colab.); la communauté européenne: déclin ou renouveau (1983, în colab.); la
revanche de l’histoire (1985); oser le dire (1986); la science économique ou la
stratégie des rapports de l’homme vis-a-vis des ressources rares: méthodes et
modeles (1988); Que faire? les grandes manoeuves du monde (1990); mèmoire du
temps présent (1996, tradusă şi în limbile bulgară, germană, polonă, română şi
rusă); l’élargissement de l’union européenne (1996); la reforme de l’oTan et le
systhème international de sécurité (1997); interventions internationales,
souveraineté des États et démocratie (1998), l’action et le système du monde (2002),
tradusă în romană, rusă, sîrbă, chineză şi bulgară (Premiu Georges Pompidou).
Quinze ans qui bouleversèrent le monde, (2003) tradusă în română. la guerre et la
diversité du monde (2004); Géographie politique, „Que-Sais-je?” (2006). il est
nécessaire d’espérer pour entreprendre - Penseurs et bâtisseurs (2006); Vingt ans qui
bouleversèrent le monde (2008); Jurnalulm românesc (2012).
MEMBrU În SociEtĂŢi ŞtiinŢificE
Institutul Franţei, Academia Europeană, Academia Regală al Belgiei-
membru asociat, Academia Regală suedeză de Ştiinţe Inginereşti, Academia
Română, Academia de Ştiinţe din Federaţia Rusă, Republica Moldova şi
Bulgaria, Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania,
Academia „A.Ioan Cuza” din Iaşi. doctor Honoris causa al Universităţii
din Bucureşti şi al Universităţii Galatasaray. 
diStincŢii
Comandor al Legiunii de Onoare, Comandor al Ordinului „Palmes
academiques”, Ofiţer, Comandor şi Mare Ofiţer al ordinului Steaua
româniei, Comandor al Meritului Austriac, Comandor al Crucii de Sud,
Brazilia, - Crucea de Onoare Austriacă pentru Ştiinţă şi Artă, Ofiţer al
Ordinului Coroanei Belgiei, Ofiţer al Ordinului de Merit al R. F. Germania 




