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Imaginea s@pt@m$nii

3. …În mod tradi]ional, anali}tii eco-
nomici decupeaz@ deceniul 1921-1930 în
patru tran}e: a) boom-ul din perioada
imediat@ încheierii primului mare carna-
giu mondial, în fapt un mare r@zboi civil
european; b) „criza de reconversie” de
dup@ 1921, mergând pân@ spre 1923; c)
o perioad@ de prosperitate, ce se întinde
pân@ în 1929; d) marea criz@ econo-
mic@ mondial@, ce a debutat în octombrie
1929, pân@ în 1933. Cel mai adesea,

abordând aceste etape sunt disociate
aspectele monetare (datorii }i pl@]i inter-
na]ionale) de cele economice (protec]ie,
schimburi comerciale), pentru fiecare
dintre aspectele respective realizându-se
examin@ri separate. Dintr-o asemenea per-
spectiv@ clasic@, marele cataclism dintre
1929-1933, cu pornirea sa surprinz@-
toare, spectaculoas@, pare expresia unei
incapacit@]i funciare a capitalismului de
a se autoregla. 

continuare ^n paginile 4-5

Apari]ii editoriale

Exist@, într-adev@r, o leg@tur@
între forfota, convulsiile }i contrac-
]iile economice }i sociale pe care le
sufer@ omenirea, la scar@ global@,
de ceva vreme, }i „Zeitgeist”-ul s@u,
dup@ cum sugera un cititor al ziaru-
lui Rondul de Sibiu, care a postat,
pe forumul acestuia, afirma]ia:
„Uita]i-v@ la Zeitgeist, o s@ v@ între-
geasc@ imaginea despre marea criz@”?

Prima impresia a fost c@ este
doar o afirma]ie preten]ioas@. Ceva nu se lega: via]a coti-
dian@ nu las@ s@ se întrez@reasc@ nici timp }i, cu atât mai
pu]in, spirit. Problema îmi pare tocmai lipsa unui spirit al
vremii contemporane. Din aceast@ perspectiv@, afirma]ia, în
în]elegerea mea, are sens. Chiar unul profund. Lipsa unui
set general de valori a fost înl@turat@: s-au stabilit viziu-
ni, principii }i obiective, care s@ orienteze viitorul uma-
nit@]ii. Din p@cate, nu exist@ vreme penru ca spiritul uman
s@ }i le însu}easc@, astfel încât acestea s@ reprezinte
cadrul de raportare a tuturor ac]iunilor oamenilor. Totul,
în epoca post-modern@, se reduce la alegerea celei mai
convenabile rutine.

Nu cred în minuni }i în sondaje! În minuni – pentru c@
am descoperit, treptat, c@ ele fac parte din zestrea genetic@ a
optimi}tilor incurabili }i via]a m-a înv@]at c@ a fi excesiv de opti-
mist e totuna cu a fi naiv, dac@ nu chiar mai mult decât atât.
F@r@ ingredientul esen]ial numit pragmatism, naivitatea poate de-
veni pericolul cel mai mare al existen]ei omene}ti, manipulat@ cu
cinism de prestidigitatorii înn@scu]i ai unor miraje prefabricate.

În sondaje nu mai investesc demult, nici m@car un leu vechi
}i devalorizat, pentru c@ }tiu c@ ele, chiar când î}i revendic@ înalte
preten]ii de instrument }tiin]ific, sunt croite }i pl@tite pentru a
da exact r@spunsurile potrivite intereselor celor care le comand@.

{i, totu}i, nu m@ pot împiedica s@ constat c@ sondajele, ca
}i speran]ele naive, fac parte din meniul preferat al celor mai
mul]i dintre românii dezorienta]i }i mâna]i de gonaci iscusi]i
înspre capcanele politicianiste. Dup@ cum nu pot s@ nu constat
c@, de o bun@ bucat@ de vreme, din chestionarele trase la indi-
go, prin care românul este pus s@-}i declare simpatiile politice
pentru ni}te personaje sau partide, sau temerile graduale care-i
r@v@}esc via]a, lipse}te clasica „bomboan@ de pe coliv@”, apo-
teotica întrebare-încuietoare: „Crede]i c@ România se îndreapt@
într-o direc]ie bun@, sau gre}it@?”

Criza mondial@ din 1929-1933.
Acum, o nou@ ipostaz@?(II)

Cataclisme economice care zguduie lumea

Dan POPESCU

Anul trecut, gu-
vernul a strâns aproape
200 de milioane din taxa
auto. E de la sine în-
]eles de ce abandoneaz@
greu aceastâ idee. În
fond, nici nu trebuie s@
renun]e de tot. Dar re-
formularea, care va intra
în vigoare în iulie, dac@

nu se schimb@ nimic pân@ atunci, nemul-
]ume}te pe toat@ lumea. Poate doar Co-
misia european@ s@ fie mul]umit@, dar,
dac@ e a}a cum sus]in autorit@]ile devine
tot mai greu de în]eles care este filosofia
de taxare la Bruxelles. Pân@ la comisie,
îns@, guvernul va avea de suferit serios.
Iar reac]iile sunt pe m@sur@. Fiscalitatea
româneasc@ s-a caracterizat printr-o disci-
plin@ riguroas@ în ceea ce prive}te plata
impozitelor de c@tre persoana fizic@ (do-
vad@ cozile la administra]iile fiscale, la în-
ceput de an) }i printr-o indisciplin@ evazio-
nist@, celebr@ în privin]a companiilor. Taxa
de acum love}te în ambele categorii, dar
se simte mai dureros la nivelul persoanei
fizice. O tax@ resim]it@ la acest nivel stâr-
ne}te incomparabil reac]ii mai puternice.
Dac@ impozitele pe proprietate sunt cumva
acceptate ca „legitime”, aceast@ tax@,
introdus@ brusc, pentru a taxa un drept -
achizi]ia unui automobil - a fost privit@ de
la bun început ca una abuziv@. Auto-
mobilul este o obsesie na]ional@ }i cine s@
se simt@ bine, atunci când îi este taxat@
o obsesie? Iar de aici la o revolt@, e un
drum scurt care poate fi parcurs la vot
}i/sau în instan]@.

continuare ^n pagina 7
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Tr@im în dou@
Românii?

S@r@cia – un vulcan
din ce în ce mai activ
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Dan SUCIU

Taxa de 200 
de milioane de euro
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urmare din pagina 1
Aceast@ aparent neînsemnat@ re-

vela]ie am avut-o, deun@zi, urm@rind
o emisiune TV („D-ale lui Mitic@” –
despre ea e vorba) care mi se pare
a fi o oglind@ fidel@ }i neiert@toare a
realit@]ilor, moravurilor }i n@ravurilor
din România anilor no}tri. Acolo,
într-un sat uitat de lume, bântuit de
lipsuri }i necazuri, oamenii dezbat
aprig, în fa]a camerelor de luat ve-
deri, subiectul de via]@ }i de moarte
al traiului lor zilnic. Opiniile erau tran-
}ante, p@tima}e }i diametral opuse.
O pensionar@, vizibil înst@rit@, cu copii
pleca]i la lucru în Spania, zicea c@
numai cârcota}ii }i r@u-voitorii nu re-
cunosc azi binefacerile din „România
– s@ tr@i]i bine!” De partea cealalt@,
ni}te b@trâni s@r@ci]i, f@r@ îndoial@
invidio}i c@ odraslele lor nu }i-au
f@cut un rost în El Dorado spaniol,
pentru a le trimite }i lor ni}te firi-
mituri, jurau c@ n-au dus-o nicicând
mai r@u decât în România zilelor
noastre. Realizatorii ne l@sau s@ deci-
dem singuri: e bine, sau e de jale,
mergem spre promisiunile europene,
sau ne-am îngropat în de}ertul pro-
priilor noastre iluzii?

S@ fi sesizat, deci, savan]ii f@c@-
tori de sondaje derizoriul, infantilis-
mul }i subiectivismul suculent al unei
asemenea întreb@ri, aparent cruciale?

Dincolo de glum@, dilema mi se
pare potrivit@ nu doar la scara a}-
tept@rilor m@runte ale unor oameni
obi}nui]i, ci }i în cazul unor demer-
suri }i realit@]i la nivel macroecono-
mic na]ional. Cea mai bun@ dovad@
o constituie controversa violent@ ce
macin@ azi imaginea României: care
este starea de s@n@tate real@ a eco-
nomiei române}ti? Suntem pe dru-
mul cel bun }i ne vedem lini}ti]i de
atingerea obiectivelor noastre strate-
gice europene (cum sus]in guver-
nan]ii }i staful BNR), sau ne afl@m
în plin@ criz@ }i pe pragul colapsului
economic (cum pretind unele b@nci
interna]ionale sau agen]ii de rating,
precum }i corul opozi]iei române}ti,
amplificat de câteva publica]ii aser-
vite)? Întreb@ri absolut legitime }i
presante, date fiind extremele drama-
tice de percep]ie între care ne leg@-
n@m. Ce-i drept, în via]@ se spune

adesea c@ de la ridicol pân@ la sub-
lim nu este decât un pas. În econo-
mia real@, îns@, distan]a între o dez-
voltare s@n@toas@, durabil@ }i o stare
de criz@ cronic@ sau func]ionare la
cot@ de avarie, nu poate fi m@surat@
în nici un caz cu pasul. Decât, even-
tual, din rea-voin]@ sau rea-credin]@. Cât
este adev@r, }i cât gratuit@ exagera-
re într-un diagnostic sau cel@lalt, mai
ales când ele sunt ireconciliabile?

1. Corul criticilor }i cusurgiilor
nu a fost parc@ niciodat@ mai cople-
}itor ca la acest început de an. Plou@
cu scenarii apocaliptice, fiecare cifr@
din oricare bilan] e întoars@ pe toate
fe]ele }i stoars@ de interpret@ri }i co-
nota]ii negative. Iat@, în cele ce urmea-
z@, doar câteva semnale de alarm@, sem-
nate, totu}i, de autorit@]i în materie:

„Un nivel înalt al deficitului de
cont curent este cu atât mai îngri-
jor@tor pentru România, cu cât gra-
dul de îndatorare în moned@ str@in@
este mai ridicat. Iar perspectivele pri-
vind ajustarea deficitului de cont cu-
rent în România, în viitorul apropiat,
sunt destul de reduse. Deficitul repre-
zint@ una dintre cele mai importante
vulnerabilit@]i fa]@ de condi]iile inter-
na]ionale în curs de deteriorare” (Ban-
ca Mondial@).

„Pentru România, perspectiva ca-
lificativului de ]ar@ este revizuit@ de
la «stabil» la «negativ», unul dintre prin-
cipalii factori care au stat la baza de-
ciziei fiind cre}terea deficitului de cont
curent” (Agen]ia de evaluare Fitch).

„Economia româneasc@ ar putea
deveni vulnerabil@, în cazul în care s-ar
confrunta cu o reducere a capitalului
str@in în 2008. România nu este imu-
n@ la turbulen]ele interna]ionale }i se
întâmpl@ multe în lume, în aceast@
perioad@. O alt@ provocare pentru 2008
este aceea a men]inerii sub control a
cheltuielilor publice, mai ales c@ acest
an este unul electoral” (Banca Euro-
pean@ pentru Reconstruc]ie }i Dezvoltare).

„România, care se pare c@ este
v@zut@, în mod particular, riscant@ de
c@tre investitori, în prezent, ar trebui
s@ beneficieze de prime de risc în sc@-
dere pentru investi]iile de capital }i ar
trebui s@ posteze performan]ele ridi-
cate din nou” (Erste Bank).

„Primul pas pe care trebuie s@-l
fac@ autorit@]ile române este s@ re-
cunoasc@ existen]a problemelor in-
terne din economie, apoi s@ arate c@

sunt preocupate de rezolvarea aces-
tora, prin prezentarea unui plan coe-
rent de m@suri pentru perioada ime-
diat urm@toare. În mod normal, mai
ales într-o economie în cre}tere, sta-
tul nu ar trebui s@ consume mai mult
decât produce economia” (Firma de
consultan]@ financiar@ KTD Invest).

„O depreciere a leului peste
nivelul de 4 lei/euro }i o infla]ie de
7-8 la sut@ ar conduce la coborârea
ratingului României. Dup@ metodolo-
gia Corface, acesta este stabilit la
«A4 minus», corespunzând unui is-
toric de plat@ mediocru, care se poate
înr@ut@]i pe fondul deterior@rii mediu-
lui politic, cu repercusiuni asupra
celui economic” (Compania de ser-
vicii financiare Corface).

„Ceea ce se întâmpl@ în Româ-
nia este o replic@ a seismului finan-
ciar din America. Iar când vine un
asemenea cutremur, nu te po]i feri.
Nu doar România este afectat@, ci
toate ]@rile ter]e. Cel mai important
este îns@ s@ nu panic@m. Nu exist@
un tratament-miracol în acest mo-
ment. Este clar c@ pruden]a trebuie
s@ fie îns@ maxim@, iar politicile fis-
cale }i bugetare mult mai strânse în
acest an” (Mihai T@n@sescu, repre-
zentantul României la Fondul Mo-
netar Interna]ional).

Fire}te, preluând din zbor toate
aceste semnale care pun sub semnul
întreb@rii credibilitatea economiei ro-
mâne}ti, o parte din partidele autoh-
tone le amplific@ }i le distorsioneaz@
pe cât posibil, folosindu-le ca argu-
mente în b@t@lia electoral@. Dovad@
c@ s-au înmul]it amenin]@rile cu mo-
]iuni de cenzur@ pe teme economice,
cu ]inte cel mai adesea populiste. Un
semn nefericit c@ presiunea politicu-
lui asupra economicului va cre}te
îngrijor@tor în acest an. {i lucrurile
nu ar trebui s@ se amestece…

2. De partea cealalt@ a bari-
cadei, starea de spirit este cu totul
alta. Prin câteva conferin]e de pres@
}i interviuri în for]@, Mugur Is@rescu
face eforturi vizibile de a prelua ini-
]iativa. Cu un elan aproape incredibil
pentru venerabila sa vârst@, guverna-

torul BNR a pornit cruciada împotri-
va infla]iei }i devaloriz@rii monedei
na]ionale, „înarmat cu s@bii de o]el”,
dup@ propria expresie v@dit r@zboi-
nic@. Primele m@suri din „setul de
urgen]@” s-au }i v@zut pe pia]@ finan-
ciar@: Banca Central@ a majorat do-
bânda de politic@ monetar@ cu un
punct procentual, de la 8 la sut@ la
9 la sut@ pe an, }i a decis adoptarea
unor reglement@ri pruden]iale supli-
mentare, inclusiv prin majorarea pro-
vizioanelor la creditele în valut@ des-
tinate debitorilor expu}i riscului valu-
tar. Decizia va determina, pe termen
mediu, scumpirea împrumuturilor }i
restric]ionarea accesului popula]iei la
sursele bancare de finan]are. Mai mult,
în cazul, „creditelor cu buletinul” ma-
gazinele vor fi obligate s@ acopere
din surse proprii riscurile aferente
bunurilor vândute în rate, ca urmare
a deciziei BNR de a introduce pro-
vizioane }i la institu]iile financiare
nebancare. Punct ochit, punct lovit:
ini]iativa b@ncii centrale, chiar dac@ a
fost calificat@ de unii drept excesiv
de restrictiv@, a determinat imediat
aprecierea puternic@ a monedei na-
]ionale. R@mâne de v@zut ce se va
întâmpla cu leul pe termen lung,
întrucât fundamentele economice sunt
înc@ slabe.

Oricum, mesajul pe care dore}te
s@-l transmit@ ferm Banca Na]ional@
este acela c@ România nu se afl@ în
pragul vreunei crize: nici valutar@,
nici financiar@, nici într-o recesiune
economic@ general@. Este un punct
de vedere argumentat prin dinamica
din ultimii }apte ani a produsului
intern brut, prin performan]ele macro-
economice încurajatoare, prin echili-
brul extern }i gradul de ocupare a
for]ei de munc@. Men]inerea în para-
metrii de echilibru a celor patru
dimensiuni – apreciaz@ oficialii BNR
– va crea României „}ansa de a
deveni o ]ar@ competitiv@ prin perfor-
man]@ economic@”.

În acela}i ton v@dit optimist,
dinspre Guvern, primul ministru }i
ministrul Economiei }i Finan]elor ne
asigur@ c@ totul se afl@ sub control

}i nu este cazul s@ se cânte proho-
dul economiei române}ti.

Varujan Vosganian vine cu ar-
gumente de ordin tehnic: „Fluctua]iile
din cursul de schimb nu au influ-
en]at în mod negativ realitatea eco-
nomic@ din România. Din contr@,
aceasta are ca efect stimularea ex-
portului }i a competitivit@]ii econo-
miei române}ti. În plus, dinamica
deficitului de cont curent s-a stabi-
lizat, iar }ansele de înt@rire a mone-
dei na]ionale sunt mai mari decât
cele de sl@bire, prin continuarea pro-
cesului de disciplinare a cheltuielilor
bugetare. Vrem ca acestea s@ scad@
cu pân@ la 1,5 miliarde euro în 2008,
doar prin îmbun@t@]irea eficien]ei cu
care cheltuim banul public”.

La rândul s@u, primul ministru
C@lin Popescu T@riceanu dezv@luie c@
filosofia guvernului s@u este una a
dezvolt@rii }i investi]iilor, în care se
va încerca s@ se utilizeze la maxi-
mum deficitul sau plafonul de deficit
bugetar, disponibil în cadrul Acor-
dului de la Maastricht.

„M@ intereseaz@ mai pu]in cri-
teriile Comisiei Europene. Interesul
]@rii mele este ca, în aceast@ perioa-
d@, s@ ne dezvolt@m cât mai mult,
pentru a recupera decalajul. Avem
capacitatea s@ gestion@m deficitul }i
voi merge tot timpul pe cât ne pu-
tem permite. Toate ]@rile europene
au lucrat }i cu deficite }i voi merge
tot timpul pe cât ne putem permite.
Toate ]@rile europene au lucrat }i cu
deficite mai mari }i nu s-a întâmplat
în final nici o nenorocire”.

A}a o fi, dar noi, ca români
tr@itori în aceast@ Românie cu dou@
fe]e, tot nu ne-am dumirit în final: ne
a}teapt@ criza }i colapsul – cum pre-
zic unii, sau progresul }i bun@starea
– cum promit al]ii? În câte Românii
tr@im? Am vrea }i noi s@ afl@m, vor-
ba f@c@torilor de sondaje, dac@ Româ-
nia se îndreapt@ într-o direc]ie bun@
sau gre}it@. Ca unul care nu cred în
minuni, b@nuiesc r@spunsul. Dar, ce
mai conteaz@ opinia mea dac@ tot nu
m@ întreab@ nimeni }i dac@ sondajele
vor spune întotdeauna altceva…

Emil DAVID

Tr@im în dou@ Românii?
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urmare din pagina 1
{i, totu}i, una dintre cele mai

grave probleme ale societ@]ii post-
industriale, al@turi de cea a situa]iei
mediului înconjur@tor, o reprezint@ s@-
r@cia }i marea discrepan]@ între Nord
}i Sud. Câteva date statistice globale:
în fiecare minut, cincisprezece per-
soane mor de foame; una din zece
persoane sufer@ de malnutri]ie; una
din cinci persoane nu are acces la
resurse suficiente de ap@ potabil@;
doi din cinci oameni nu beneficiaz@
de asisten]@ medical@ adecvat@; peste
un milion de decese anual, din cauza
malariei; una din trei persoane tr@-
ie}te cu mai pu]in de 2 USD pe zi.
„Nu sunt decât ni}te cifre seci”, cum

ar spune unii. 
De}i cantitatea de alimente exis-

tent@ în lume ar fi suficient@ pentru
toat@ lumea, foamete face, înc@, ra-
vagii. Nu lipsa alimentelor provoac@
foametea, ci lipsa unor resurse finan-
ciare cu care acestea s@ fie cum-
p@rate. Afecta]i sunt mai ales copiii,
jum@tate dintre ei tr@ind în s@r@cie,
iar, zilnic, pentru circa  29.000 din-
tre ei, via]a se încheie înainte de
împlinirea vârstei de 5 ani. Dispa-
rit@]ile de dezvoltare determin@ ca cei
mai s@raci locuitori ai planetei s@
intre într-o spiral@ a s@r@ciei, r@mâ-
nând captivi într-o stare de s@r@cie
sever@: lipsa banilor are ca urmare o
proast@ alimenta]ie, ceea ce îi face
mai susceptibili la îmboln@viri, fiind
adesea într-o stare de sl@biciune fi-
zic@, ceea ce îi împiedic@ s@ desf@-

}oare activit@]i lucrative. Rezultatul
este c@ ei devin }i mai s@raci, impli-
cit mai înfometa]i. Spirala descen-
dent@ a s@r@ciei se încheie pentru cei
aproape 800 de milioane de oameni
malnutri]i odat@ cu via]a. 

În plus, în lume tr@iesc peste
un miliard de oameni analfabe]i. Sunt
}i mul]i copii care nu }tiu s@ scrie
}i s@ citeasc@, de}i, pentru a-i tri-
mite la }coal@ pe to]i, ar fi necesar mai
pu]in de 1& din cheltuielile globale de
înarmare. În asemenea condi]ii, viito-
rul acestor copii este compromis.  

S@racii reprezint@, totodat@, ca-
tegoria cea mai afectat@ de perturba-
]iile mediului. Ei nu dispun de mijloa-
ce de a contracara efectele dezechili-
brelor ecologice asupra s@n@t@]ii sau
condi]iilor se trai. Programul Na]iu-
nilor Unite pentru Mediu (UNEP) esti-
meaz@ c@ exist@ peste 25 de milioane
de ecorefugia]i. Problemele de mediu
agraveaz@ condi]iile de via]@ a celor
mai s@raci, dar }i inversul este vala-
bil. S@r@cia îi determin@ pe unii s@
ac]ioneze astfel încât s@ deterioreze
mediul înconjur@tor. 

Cu toate c@ majoritatea oame-
nilor de pe glob tr@iesc în s@r@cie,
aceast@ tem@ se abordeaz@, de re-
gul@, doar superficial. Exist@, într-
adev@r, o serie de organiza]ii carita-
bile, chiar }i institu]ii }i acorduri in-
terna]ionale între state care }i-au pro-
pus s@ rezolve aceast@ situa]ie. Pân@
acum nu au reu}it. Ajutorul Interna-
]ional este necesar, deoarece, singure,
statele din lumea a treia nu sunt ca-
pabile s@ lupte împotriva acestei st@ri
de fapt. Cu atât mai mult cu cât, în
contextul globaliz@rii, a cre}terii inter-
dependen]elor dintre state, deciziile }i
politicile globale sunt luate de cei bo-
ga]i }i puternici, care, bineîn]eles, î}i
urm@resc propriile interese. Astfel, cei
boga]i devin }i mai boga]i, în timp
ce, cei mai mul]i, nu-}i pot satisface
nevoile primare. Cea mai s@rac@ re-
giune a planetei este zona subsaha-
rian@, din Africa.
Carta P@mântului, redactat@ de c@tre
societatea civil@ global@,i reprezint@ o
declara]ie a principiilor fundamentale
pentru crearea unei societ@]i echi-
tabile, durabile }i de pace pentru
secolul 21, sus]ine în preambul c@:
“pe m@sur@ ce lumea devine din ce

în ce mai interdependent@ }i fragil@,
viitorul ne poate rezerva atât mari
pericole, cât }i neb@nuite oportunit@]i.
Pentru a progresa trebuie s@ recu-
noa}tem c@ în mijlocul diversit@]ii mag-
nifice de culturi }i forme de via]@
suntem o singur@ familie uman@ }i o
singur@ comunitate terestr@, cu un
destin comun. Trebuie s@ ne unim,
pentru a construi o societate global@
durabil@ bazat@ pe respectul pentru
natur@, drepturi umane universale, jus-
ti]ie economic@ }i o cultur@ a p@cii.
În acest scop, este imperativ ca noi
oamenii de pe P@mânt s@ declar@m
responsabilitatea noastr@ unii fa]@ de
al]ii, fa]@ de marea comunitate a fiin-
]elor vii }i a genera]iilor viitoare.”  

Beneficiile dezvolt@rii nu sunt
împ@r]ite echitabil }i pr@pastia dintre
s@raci }i boga]i se l@rge}te. Injusti]ia,
s@r@cia, ignoran]a }i conflictele vio-
lente sunt larg r@spândite }i deter-
min@ o mare suferin]@. O cre}tere f@r@
precedent a popula]iei umane a supra-
înc@rcat sistemele ecologice }i so-
ciale. Bazele s@n@t@]ii mondiale sunt
amenin]ate. Aceste tendin]e sunt peri-
culoase, dar nu inevitabile. Dispari-
t@]ile de dezvoltare existente între
statele lumii s-au acutizat. Comisia ONU
privind mediul }i dezvoltarea a sta-
bilit c@ produc]ia de cereale a cres-
cut de la 700 milioane tone, în 1950
la 1.8 miliarde tone metrice în 1986.
Totu}i, în timp ce locuitorii statelor
dezvoltate dep@}esc cu 30-40& ra]ia
caloric@ necesar@, popula]ia ]@rilor în
curs de dezvoltare nu-}i asigur@ decât
în propor]ie de 90& ra]ia zilnic@ necesar@.

În centrul preocup@rilor trebuie
s@ se g@seasc@ fiin]a uman@, fiind ne-
cesar@ recunoa}terea rolului central

al actorilor sociali }i institu]iilor lor
în dezvoltarea durabil@. Din perspec-
tiva social@, obiectivul dezvolt@rii dura-
bile este s@ aduc@ politica social@ în
centrul preocup@rilor }i ac]iunilor gu-
vernamentale, indicând importan]a aces-
teia în promovarea mobilit@]ii sociale.
Principalele domenii la care se refer@
vizeaz@ educa]ia, s@n@tatea public@,
locuire, reducerea s@r@ciei, mai ales
în rândul copiilor, tinerilor, femeilor }i
persoanelor cu disabilit@]i.
Viziunea dezvolt@rii durabile î}i pro-
pune, mai întâi s@ modifice modul în
care oamenii percep o serie de ele-
mente ale vie]ii pe care o tr@iesc. Prin
educa]ie, cultur@ }i }tiin]@, oamenii
pot dep@}i un prag perceptual, care
îi determin@ s@ observe, s@ judece }i
s@ ac]ioneze pe termen lung pentru
mai bine. În felul acesta, omenirea
se poate îndrepta spre o nou@ fron-
tier@ moral@, care demonstreaz@ c@
problema dezvolt@rii  trebuie privit@
în interdependen]@ în spa]iu }i timp.

Dep@}irea unui prag perceptual
are ca premis@ indispensabil@ infor-
marea, astfel încât comunit@]ile uma-
ne s@-}i dea seama de amenin]@rile
care planeaz@ asupra lor. În acest
context, se impune înv@]area antici-
pativ@, care s@ preîntâmpine apari]ia
altor catastrofe. Dezvoltarea durabil@
implic@ organic ameliorarea mediului
înconjur@tor.
Societatea modern@ va trebui s@ încu-
rajeze }i s@ promoveze pluralismul }i
participarea original@, în scopul cre@rii
unui cadru eficient pentru dezvoltarea
social@ durabil@, care s@ înl@ture ne-
respectarea sistematic@ a drepturilor
omului, pentru majoritatea locuitorilor
din anumite regiuni ale globului.

S@r@cia – un vulcan din ce în ce mai activ

Lia- Alexandra BALTADOR
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urmare din pagina 1
Mai multe din argumentele re-

levate de Sismondi, Walras }i Wicksell
pledeaz@ în aceast@ direc]ie. O ipo-
tez@ în cercetarea perioadei amintite,
ipotez@ lansat@, printre al]ii, de profe-
sorul francez Michel Beaud, este îns@
în m@sur@ s@ modifice în bun@ parte
o astfel de optic@. Tot ea explic@, mai
cuprinz@tor, anii fr@mânta]i economic
de pân@ la sfâr}itul secolului trecut,
poate releva }i examina mai realist
posibile scenarii pentru primele de-
cenii ale acestui secol. S-o urm@rim
în câteva din datele ei esen]iale.

Aceea}i criz@ regreseaz@ sau se
dezvolt@, sub forme diferite, în anii
aminti]i. „Cheia” în acest sens o ofer@
examinarea îndeaproape a perimetru-
lui contradic]iilor economice dintre
diferitele puteri din acea perioad@. „Dis-
trugeri de r@zboi? O enorm@ datorie
public@? Datorie extern@ ridicat@, mai
ales fa]@ de Statele Unite }i Marea
Britanie? În Fran]a r@spunsul a fost
invariabil - arat@ Michel Beaud: «Ger-
mania va pl@ti»”. A fost optica cea
mai p@gubitoare… Este drept, Fran]a
a pl@tit considerabil dup@ înfrângerea
din 1871. Dar „repara]iile” cerute atun-
ci de Germania, bine utilizate, au per-
mis industria}ilor nem]i s@ exporte mai
mult, mai ales c@rbune, o]el, produse
metalurgice }i mecanice… Ori acum
situa]ia era cu totul alta. Capitalismul
francez - mai subliniaz@ Michel Beaud
- mai disparat ca oricând, rupt între
marea industrie }i artizanat, între cal-
mul provinciei }i aventura imperiului,
se afla pe un drum care nu-i permi-
tea s@ valorifice la un nivel dezirabil
resursele „de repara]ii” amintite }i
a}a pu]ine comparativ cu speran]ele.
Pe de alt@ parte, în anii 1924-1930,

creditele externe ob]inute de Germa-
nia au fost de 2,5 ori superioare „re-
para]iilor” efectiv v@rsate de aceast@
]ar@, ceea ce i-a permis Germaniei
nu doar s@ se aprovizioneze cu ma-
terii prime, dar }i s@-}i reconstituie
stocurile de aur }i devize, s@-}i dez-
volte investi]iile în str@in@tate.

Mai departe. În vremea primu-
lui r@zboi mondial, puterea economi-
co-financiar@ a Americii s-a amplifi-
cat. Investi]iile americane în exterior
au urcat de la 3,5 mld. dolari în
1913, la 6,5 mld. dolari în 1919. Com-
parativ, investi]iile similare britanice
s-au redus pentru aceia}i ani cu aproa-
pe o cincime. Rezervele de aur ale
Americii au sporit de la 0,7 mld.
dolari în 1913 la 2,5 mld. dolari în
1921, cu mult mai mult decât cele
ale Marii Britanii. În consecin]@, cursul
unei lire sterline în dolari a „c@zut”
de la 4,78 în 1914 la 3,78 în ianuarie
1921. Or, ideea insistent@ era c@, pen-
tru a reg@si statutul s@u mondial, lira
„trebuie s@ priveasc@ dolarul în fa]@”,
deci s@ recâ}tige paritatea dinainte
de r@zboi }i s@ revin@ la convertibil-
itatea în aur la care se renun]ase cu
câ]iva ani înainte. În m@sura îns@ în
care industria britanic@ nu realiza in-
dici de productivitate superiori celor
ai concuren]ilor s@i, o astfel de poli-
tic@ f@cea exporturile mai costisitoa-
re, deci, mai greu de realizat, }i re-
dresarea comercial@ mai problema-
tic@. Pentru a preveni astfel de st@ri
trebuiau reduse consumul intern }i
puterea de cump@rare - ac]iuni dure-
roase mai ales pentru p@turile s@-
race, ce au condus la dure con-
frunt@ri sociale. J.M. Keynes este cel
care a în]eles corect un astfel de
proces. Lordul economist scria în
acest sens înc@ din 1923 în lucrarea
„A Tract on monetary Reform”: „În
realitate, etalonul aur nu mai este decât
o relicv@ a timpurilor barbare. Noi
to]i, începând cu guvernatorul B@ncii
Angliei, suntem acum interesa]i, în
primul rând, în p@strarea stabilit@]ii
afacerilor, a pre]urilor, a folosirii for-
]ei de munc@. Nu este probabil c@ atun-
ci când vom fi obliga]i s@ alegem,
vom sacrifica în mod deliberat toate
acestea dogmei uzate a p@str@rii con-

vertibilit@]ii lirei în aur, rela]ie care a
avut odinioar@ valoarea ei”. Pronos-
ticul lui Keynes nu s-a adeverit îns@.
În fapt, Londra }i-a reg@sit formal
rangul s@u cu pre]ul unei crize ce a lo-
vit în to]i anii ‘20. Criz@ manifestat@
prin reducerea sever@ a exporturilor
nu numai siderurgice }i de c@rbune,
dar }i pentru industria prelucr@rii
bumbacului }i a lânii, pentru indus-
tria prelucr@toare în general, prin
amplificarea }omajului - care nu va mai
sc@dea în nici un fel, în perioada
amintit@, sub un milion de persoane.

Dintr-o asemenea perspectiv@, da-
toriile externe ale diver}ilor debitori
ap@sau greu, dezechilibrând nu doar
finan]e na]ionale, ci }i circuite inter-
na]ionale. Pentru a fi }terse era ne-
voie de un formidabil boom al pro-
duc]iei }i schimburilor interna]ionale,
care îns@ nu avea loc, cel pu]in în
m@sura util@ astfel. Presa în acest
sens }i op]iunea „responsabililor” mo-

netari din epoc@ de a reveni la un
sistem monetar fondat pe aur, ceea
ce înfrâna exporturile }i cre}tea cota
de vulnerabilitate a oric@rei ]@ri inca-
pabile s@-}i echilibreze schimburile,
adic@ f@cea mai vulnerabile economi-
ile multor state aflate într-o aseme-
nea situa]ie. La fel ca lira sterlin@, în
bun@ m@sur@ din acelea}i conside-
rente de prestigiu, dar f@r@ acoperire
economic@, francul francez revine }i
el, în 1928, la convertibilitatea în aur.
Nici un centru financiar nu î}i mai
asum@ acum responsabilitatea ansam-
blului. B@ncile americane înc@ nu au
capacitatea sau nu î}i asum@ riscul
de a vedea dac@ o au. Iar pia]a va-
lutar@ a Londrei nu mai are puterea
în acest sens. Un cercet@tor ameri-
can, C.P. Kindleberger, noteaz@ sem-
nificativ: „Sistemul economic inter-
na]ional a fost «f@cut» instabil de in-
capacitatea Angliei }i reticen]a State-
lor Unite de a-}i asuma responsa-
bilit@]ile stabiliz@rii în trei domenii
particulare: a) men]inând o pia]@ rela-
tiv deschis@ pentru m@rfuri care nu
}i-au aflat înc@ cump@r@tori; b) fur-
nizând, de o manier@ contraciclic@,
împrumuturi pe termen lung; c) mi-
nimalizând amploarea crizei. Sistemul
economic mondial era instabil }i era
nevoie ca o ]ar@ s@-l stabilizeze, a}a
cum a ac]ionat nu o dat@ în secolul
XIX }i pân@ în 1913, Anglia. Or, în
1929, englezii nu mai puteau face
aceasta, iar americanii nu o vroiau.
Când fiecare din marile state a încer-
cat s@-}i protejeze propriile interese,
interesul mondial general a fost elu-
dat }i odat@ cu el interesele private
ale fiec@rei na]iuni”.

…Abordând fenomenele într-o
astfel de manier@ }i complex@ }i sis-
temic@, lucrurile încep s@ devin@ mai
clare. Marea Britanie este în criz@
înc@ din 1920, o criz@ pe care nu o
p@r@se}te vreme de 13-14 ani. Fran]a
apare mult prea „gra]ioas@”, mult prea
sensibil@ spre a examina în profun-
zime prezentul în care se afl@ dar }i
perspectivele ce o a}teptau. Germa-
nia este concentrat@, dinamic@, expan-
siv@, sus]inut@ de o voin]@ na]ional@
spre a înl@tura „umilirea”, dar este
„prins@” }i ea prin mii de fire - le-
g@turi într-un joc mondial din care
nu se poate înc@ retrage }i pe care
nu-l st@pâne}te. Sunt suficiente mo-

tive pentru a închide calea unor de-
bu}ee exterioare - solu]iile prevenitoa-
re ale crizei -, mai ales dac@ lu@m în
calcul }i criza care a zdruncinat agri-
cultura mondial@ - supraproduc]ie,
„c@deri” de pre]uri, diminuarea veni-
turilor agricultorilor - dup@ prima mare
conflagra]ie a lumii. Doar Statele Unite
mai erau în m@sur@ s@ echilibreze o
astfel de evolu]ie mai mult decât pe-
riculoas@, Nici pe departe nu se
poate spune c@ nu au dorit s-o fac@,
în fapt America suferind prima }i în
modul cel mai dureros - am urm@rit
aceasta - debutul }i lansarea celui
mai mare cataclism mondial cu care
s-a confruntat lumea economic@ a
Terrei. Atunci? R@spunsul pare sim-
plu: nu a putut s-o fac@. S@ ana-
liz@m, mai îndeaproape, de ce.

…”În afar@ de Marea Britanie,
unde s-a manifestat cronic, criza eco-
nomic@ ce a debutat dup@ primul r@z-
boi mondial a fost latent@ în cea mai
mare parte a celorlalte state capita-
liste” - scrie M. Beaud. „Existent@, deci,
în sânul fiec@rui capitalism na]ional
unde, dup@ r@zboi, se epuizeaz@ mode-
lele proprii de acumulare, agravat@ de
un cadru interna]ional unde absen]a
unui sistem recunoscut de pl@]i inter-
na]ionale }i accesele puternice de pro-
tec]ionism ale marilor state limiteaz@
expansiunea schimburilor, aceast@ criz@
s-a amplificat }i s-a declan}at deci-
siv, spectaculos, în Statele Unite”. În
ajunul primului r@zboi mondial, Ame-
rica este prima putere economic@ a
lumii. Dup@ marea conflagra]ie, acest
loc revine Statelor Unite }i mai preg-
nant. În vremea anilor ’920, cre}terea
economiei americane se face îns@ pe
baza resurselor americane }i pentru
pia]a american@. De exemplu, în anii
de r@zboi }i dup@ r@zboi, Canada „cade
total sub influen]a marelui s@u vecin”.
Între 1904-1914, în Marea Britanie
au fost plasate obliga]iuni canadiene
de 8 ori mai mult, comparativ cu cele
plasate în Statele Unite. Dar între
1921-1930, cuantumul obliga]iunilor
canadiene plasate în Statele Unite
este de 20 de ori mai mare decât cel
al obliga]iunilor plasate în Marea Bri-
tanie. În fapt, dac@ capitalismul ame-
rican este deja imperialism, orizontul
s@u este în principal Americile. „În
America Latin@ se exercit@ interven]ia
}i domina]ia american@, diploma]ia do-

Dan POPESCU

Cataclisme economice care zguduie lumea
Criza mondial@ din 1929-1933. Acum, o nou@ ipostaz@? (II)
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larului }i politica «marii bâte» având
drept paravan sloganul «America e a
americanilor»”. Pe aceea}i linie, Sta-
tele Unite se protejeaz@ puternic îm-
potriva m@rfurilor str@ine (1922) }i,
de}i popor de imigran]i, împotriva
imigran]ilor (1924). B@ncile ameri-
cane, de}i unele dintre ele încep un
proces de interna]ionalizare, nu î}i asu-
m@ nici responsabilit@]ile }i nu-}i con-
stituie - nu au - nici mijloacele de a
controla un sistem mondial de pl@]i.
Se v@de}te, aici, o prim@ contradic]ie,
cea dintre nivelul dezvolt@rii, stimu-
lat, }i cel al deschiderilor, restric]io-
nat. Fiziocra]ii, cei cu legile eterne,
sunt, iat@, contrazi}i. Cu un pre] greu…

4. S@ mai urm@rim câteva cifre.
În vremea primului r@zboi mondial,
num@rul muncitorilor din Statele Unite
a crescut de la 10 milioane la 13
milioane (1920), din care 5,5 milioa-
ne muncitori califica]i. În 1930, vor
fi 14 milioane, din care 6,3 milioane
muncitori califica]i. Salariul real scade
îns@ în timpul r@zboiului, ca apoi s@
creasc@ într-un ritm lent. Mai sunt 2
milioane de accidente de munc@ pe
an - anii 1920 - din care 20.000
mortale. În asemenea condi]ii, mi}-
carea muncitoreasc@ din Statele Unite
începe o adev@rat@ ofensiv@. Aceasta
este barat@ de m@suri administrative
dure dar }i de „m@suri dulci”, des-
curajante pentru proteste, respectiv
ac]ionari muncitori (mai mult de un
milion) }i ac]iuni de tip paternalist,
de exemplu locuin]e, programe }co-
lare, cantine, asisten]a medical@ etc.
Punct ochit, punct lovit. Ca semn al
reculului mi}c@rii muncitore}ti, num@-
rul de aderen]i ai sindicatelor (A.F.L.)
se diminueaz@ de la 4 milioane mem-
bri în 1920 la 3 milioane membri în
1929. Coinciden]@ sau nu, pe acest fond
„relaxant” sunt promovate metode de
organizare }tiin]ific@ a muncii (tay-
lorismul) }i de munc@ „la band@”
(fordismul).

Faptul a fost posibil ca urmare a
concentr@rii masive a industriei ame-
ricane. Numai în 1929, se petrec 1245
fuziuni. Produc]ia de o]el este contro-
lat@ efectiv de U.S.Steel (40&), Bethle-
lern Steel }i Republic Steel. Automo-
bilul este dominat de Ford, General
Motors }i Chrysler. Electricitatea „]ine”
de General Electric }i Westinghouse.
Chimia apar]ine Grupului Dupont }i
altor dou@ grupuri „n@scute” în tim-

pul r@zboiului: „Allied Chemical and
Dye” }i „Union Carbide and Carbon”.
B@ncile sunt dominate de Chase Na-
tional Bank, National City Bank din
New York }i Guaranty Trust Co. În
1930, dou@ sute din cele mai mari
societ@]i controleaz@ 38& din capitalul
investit în afaceri. Tocmai aceste mari
întreprinderi „concentrate” sunt pri-
mele care, pe scar@ larg@, promo-
veaz@ ra]ionalizarea produc]iei în cele
mai importante aspecte ale ei: meca-
nizarea, standardizarea, planificarea-
programarea activit@]ii, lucrul „la band@”,
o birocra]ie de uzin@ }i societate des-
f@}urat@ pe un circuit optim ca opera-
tivitate decizional@ }i vitez@ de circu-
la]ie a deciziei, ca a}ezare sistemic@
a diferitelor compartimente tehnic, apro-
vizionare, financiar contabilitate etc.
Nu aveam de-a face doar cu un nou
model de produc]ie capitalist@ ci }i
cu un nou model de realizare, de fina-
lizare a valorii astfel create. Se dez-
volt@ consumul de mas@, având la baz@,
pe un loc principal, veniturile mai ri-
dicate ale unei bune p@r]i din munci-
torime, cu condi]ii de via]@ apropiate
de cele ale „clasei medii”.
Henry Ford decide s@ pl@teasc@ 5 do-
lari pe zi unor muncitori performan]i,
atunci când salariile în industria de
automobile sunt de 2-3 dolari pe zi,
Fabric@ astfel un milion de automo-
bile, în 1919, dar 2 milioane auto-
mobile, în 1923 }i mai mult de 5 mi-
lioane automobile, în 1929. Pre]ul
pentru faimosul model Ford T va sc@-
dea de la 1950 dolari, prin 1919, la 290
dolari, în 1927. Marele întreprinz@tor
de peste ocean va scrie, în celebra
sa carte „Via]a }i opera mea”: „Stabi-
lirea unui salariu pentru o zi de 8
ore la 5 dolari a fost una dintre cele
mai solide economii pe care le-am
f@cut. Urcând, îns@, salariul la 6 do-
lari, am f@cut o economie }i mai mare”.
Nu au dreptul la astfel de salarii mari
muncitorii cu mai pu]in de 6 luni
vechime, tinerii lucr@tori cu vârsta de
mai pu]in de 21 de ani, precum }i
muncitoarele care sunt m@ritate sau
se vor m@rita, act considerat ca „d@u-
n@tor” produc]iei de mare performan-
]@. Era necesar@ }i o bun@ moralitate:
„un trup curat }i un caracter rezer-
vat, interdic]ia de a fuma, de a bea,
de a juca, de a frecventa barurile…”.
Muncitorii trebuie s@ aib@ un bun ni-
vel de consum }i s@ procreeze copii

s@n@to}i. Tot Henry Ford ne-o spune:
„Pl@tind oamenii cu salarii mici, vom
avea o genera]ie de copii subalimen-
ta]i }i subdezvolta]i fizic, ca }i moral.
Vom avea apoi o genera]ie de munci-
tori slabi la corp }i la spirit }i care,
tocmai din acest motiv, vor fi inefi-
cace atunci când vor lucra în indus-
trie. De fapt, nu oamenii, ci industria
va pl@ti nota. Propria noastr@ reu}it@
depinde, în parte, de ceea ce pl@tim
ca salarii. Dac@ vom da bani mai
mul]i, ace}ti bani vor fi cheltui]i. Ei
vor îmbog@]i pe negustori, pe detai-
li}ti, pe fabrican]i }i pe muncitorii de
tot felul, iar o astfel de prosperitate
se va traduce printr-o cre}tere a
cererii pentru automobilele noastre”.
Nu doar H. Ford credea astfel. Pre-
}edintele republican Calvin Coolidge,
ales în 1924, este cel care spune:
Marea afacere a Americii sunt afa-
cerile. „Salariul de 5 }i 6 dolari pe
zi este un instrument de control }i
chiar de dresur@”, se mai afirm@. Sub
acest aspect, îns@, chestiunea ne
intereseaz@ mai pu]in…

…Modelul î}i epuizeaz@ poten]ia-

lit@]ile spre sfâr}itul anilor 1920. Lu-
crul la band@ r@mâne, totu}i, epuizant,
iar efectul m@surilor novatoare apli-
cate de Henry Ford se atenueaz@. Cre}-
terea de productivitate î}i reduce tren-
dul, randamentul muncii începe s@
scad@. Segmentele de pia]@, pe a c@ror
mare putere de absorb]ie se sconta
continuu, sunt practic saturate, cere-
rea scade vertiginos. Criza din agri-
cultur@ de care am amintit reduce }i
ea debu}eele. Pie]ele exterioare, mai
pu]in luate în calcul }i pe care nu s-a
scontat în m@sur@ util@, devin foarte
disputate, mai mult irosind resursele,
decât valorificându-le. Specula]ia bur-
sier@ devine febril@, înc@lzit@ de setea
inalterabil@ de a câ}tiga mai mult. Ma-
rea criz@ ce a urmat, cu debutul el
fulminant în „joia neagr@”, din 24 oc-
tombrie 1929, a reprezentat, în aces-
te condi]ii, „nu incapacitatea de a se
autoregla a capitalismului, ci tocmai
reac]ia lui de autoreglare, un auto-
matism în raport cu impulsurile te-
nace dereglatoare”. Se pare c@ aici a
fost, c@ aici este eroarea teoreticie-
nilor timpului, care au repro}at capi-
talismului incapacitatea de a se auto-
regla. {i ea a continuat. Un cunos-
cut economist american, Irving Fisher,
scria în 1928: „Nimic din ceea ce
seam@n@ cu un crach nu va putea
surveni”, ca apoi s@ arate în 1929:
„Poate s@ existe o anumit@ recesiune
în pre]ul ac]iunilor, dar este exclus@
o catastrof@…” În 1930, în plin@
criz@, I.F. demonstreaz@ c@ înc@ nu
reu}e}te s@ vad@ clar: „Pentru vii-
torul imediat, cel pu]in, perspectiva
este str@lucitoare”. Iar la Harvard Eco-
nomic Society se spunea în noiem-
brie 1929: „O criz@ grav@, ca aceea
din 1920-1921, este în afara oric@rei
probabilit@]i…”

Nu era - }i nu va fi - prima
oar@ când economi}tii americani nu
au dioptriile necesare spre a citi de
departe }i literele mici, mai întot-
deauna cele mai importante… „Legile
eterne” spuneau c@ „trebuie produs
doar la nivelul cererii” - regul@ nere-
spectat@. Nici produc]ia nu era adap-
tat@ cum trebuie varia]iilor cererii. A
continuat, de fapt, s@ se produc@
mult, înc@ un timp destul de îndelun-
gat, mai mult o produc]ie impus@,
de}i posibilit@]ile cump@r@torilor se
epuizaser@. Echilibrele s-au rupt. Iar
„mâna lung@” a „legilor eterne” a
amendat consistent }i o asemenea
situa]ie. Recomand@rile secretarului de
la trezorerie, Mellon, chiar dac@ expri-
mau opinia unei p@r]i deloc neglija-

bile a patronatului american, nu au
nici o relevan]@. lat@: „Aspectul pozi-
tiv al dramei este c@ poporul va
munci mai dur, va duce o via]@ mai
moral@. Liniile de for]@ ale oric@rei
crize capitaliste se reg@sesc în urm@-
toarele imperative: Lichida]i mâna de
lucru, lichida]i capitalul, lichida]i agri-
cultorii! Erau abera]ii care v@deau voin-
]@ }i nu posibilit@]i riguros examinate…”

În 1932, valorificând din plin ma-
rea audien]@ a radioului, s- a impus
Franklin D. Roosevelt, pre}edinte ame-
rican cu o „re]et@” mult mai fidel@
„legilor eterne”. A denun]at interven-
]ia de tip administrativ, bazat@ pe
obligativit@]i, respectiv „Dictatura in-
dustrial@”, „Regii economiei”, „Noul
despotism”, anun]ând o nou@ politic@
stimulativ@, „New-Deal”-ul. O politic@
pe care a elaborat-o nu ca un pro-
gram preconceput, ci pu]in câte pu]in,
cu pragmatism }i tenacitate, spri-
jinindu-se pe for]ele sociale care-l
puteau ajuta. Prin „New-Deal”-ul s@u,
Roosevelt, dup@ cum o spunea chiar
el, „a salvat sistemul profitului privat
}i libera întreprindere”. Principalele
capitole ale „New-Deal”-ului erau: a)
reorganizarea }i relansarea sectoa-
relor fundamentale de activitate -
b@ncile, industria, energia electric@ }i
transporturile; b) relansarea econo-
miei americane pe pia]a mondial@,
prin abandonul etalonului aur }i de-
valorizarea progresiv@ a dolarului în
raport cu aurul, ca }i printr -o politic@
bazat@ pe acorduri comerciale reci-
proce; c) realizarea unui nou com-
promis social, prin impunerea unui
ansamblu de reforme, ca pandant
fa]@ de interesele celor mai egoiste…
Fa]@ de situa]ia catastrofal@ din tim-
pul crizei, „New-Deal”-ul, chiar dac@
nu a reu}it relansarea complicatului
mecanism de acumulare al economiei
americane - relansare realizat@ doar
o dat@ cu r@zboiul - a reu}it îns@
stoparea cre}terii }omajului }i dimi-
nuarea lui, amplificarea salariilor reale,
contracte colective de munc@ în nu-
meroase domenii etc. Practic, o parte
a patronatului a acceptat concesii
care au permis o mai bun@ integrare
a muncitorimii în sistemul consumu-
lui, realizându-se deopotriv@, o coope-
rare mai bun@ între guvern }i afaceri.
Trebuie mult redus amestecul guver-
nului în afaceri dar trebuie mult am-
plificat@ stimularea de c@tre guvern a
afacerilor. Ceea ce este bun pentru
General Motors este bun }i pentru
America, deci Business first - afirm@
Roosevelt.                 (va urma)

c my b
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Ritmul rapid al schimb@rilor indus
de globalizare creeaz@ noi }i imense
oportunit@]i pentru universit@]ile capa-
bile s@ g@seasc@ r@spunsurile core-
spunz@toare noilor condi]ii, dar le }i
expune la noi }i grave riscuri pe cele
care nu se pot adapta. Managemen-
tul strategic a ap@rut ca o reac]ie
fireasc@ la aceast@ tendin]@ din ce în
ce mai vizibil@ a societ@]ii contempo-
rane – accelerarea schimb@rilor }i
amplificarea lor, reflectate de doi in-
dicatori: frecven]a schimb@rilor ce
cre}te continuu }i influen]eaz@ direct
}i nemijlocit managementul organi-
za]iilor }i rata difuziei schimb@rilor.
Accelerând f@r@ precedent via]a uni-
versit@]ilor, toate aceste schimb@ri
produc „pe planul managementului
efecte profunde }i multiple, a c@ror
expresie sintetic@ rezid@ în dificul-
tatea crescând@ de prevedere a
schimb@rilor, cu suficient timp înainte,
pentru a asigura preg@tirea necesar@
întâmpin@rii lor, ceea ce oblig@ la
cre}terea vitezei de reac]ie decizion-
al@ }i de aplicare a deciziilor, precum
}i la sporirea flexibilit@]ii de ac]iune
indispensabile în cazul producerii
unor schimb@ri neanticipate”.

Asociat, mult timp, cu organi-
za]iile din mediul economic genera-
toare de profit, managementul strate-
gic este frecvent utilizat, în ultima
perioad@, }i de c@tre organiza]iilor non-
profit cum este cazul universit@]ilor
care, ac]ioneaz@ într-un mediu puter-
nic conflictual }i competi]ional în
care „supravie]uirea }i succesul de-
pind de realizarea unui echilibru di-
namic între for]ele endogene }i exo-
gene universit@]ii }i, nu în ultimul
rând, de ob]inerea unei competitivit@]i
strategice în raport cu celelalte uni-
versit@]i concurente”.

Managementul strategic univer-
sitar este definit ca fiind procesul
prin care universit@]ile î}i stabilesc:
scopurile }i obiectivele fundamentale
}i nivelul lor de realizare, ac]iunile
care trebuie realizate pentru atingerea
acestor obiective într-o anumit@ pe-
rioad@ de timp, în condi]iile unui
mediu exogen aflat într-o continu@
schimbare, modalit@]ile de imple-
mentare ale acestor ac]iuni }i asi-
gur@ condi]iile necesare pentru mo-
dificarea acestora când este cazul,
evalueaz@ progresul realizat, dar }i
performan]ele ob]inute.

Indiferent de defini]ia pe care o
dau managementului strategic, majori-
tatea speciali}tilor subscriu la ideea
c@ „managementul strategic repre-
zint@ o form@ evoluat@ de conducere,
ap@rut@ ca r@spuns la cerin]a sporirii
capacit@]ii organiza]iilor de a înfrunta cu
succes un mediu tot mai dinamic”.

Necesitatea fundament@rii }i im-
plement@rii managementului strategic
în universit@]i este determinat@ de
factori externi – exogeni universit@]ii,
care produc muta]ii esen]iale în me-
diul economic }i social }i în manage-
mentul acestora. Amplificarea f@r@
precedent a competi]iei dintre univer-
sit@]i este poate cel mai important
aspect determinat de un num@r de
factori dintre care cei mai importan]i
sunt: extinderea ariei de ac]iune
competi]ional@ în condi]iile p@trun-
derii pe pie]ele externe a organi-
za]iilor din Europa Central@ }i de Est
}i crearea Spa]iului European al În-
v@]@mântului Superior; globalizarea pie-
]elor; cre}terea nevoilor de educa]ie
a clien]ilor universit@]ilor }i cre}terea
exigen]elor acestora privind calitatea
}i pre]ul serviciilor oferite; reducerea
ciclului de via]@ al produselor }i pro-
gresul tehnic care au dus la cre}-
terea ritmului de înnoire al produ-
selor }i la uzarea moral@ rapid@ a
cuno}tin]elor.

S-a sus]inut, de multe ori, faptul
c@ universit@]ile care au implementat
managementul strategic sunt mai efi-
ciente, îns@ înc@ nu exist@ un studiu
definitiv care s@ dovedeasc@ practic
rela]ia cauzal@: Management Strategic
– Eficien]@. Multe dintre studiile rea-
lizate pân@ în prezent demonstreaz@,
îns@, c@ planificarea strategic@ con-

duce, în cele mai multe cazuri, la
performan]e mai bune, la o mai mare
}ans@ de succes. 

Experien]a universit@]ilor care
au realizat importan]a }i utilitatea ma-
nagementului strategic ne permite s@
afirm@m c@, cele mai importante avan-
taje ale implement@rii managementu-
lui strategic în universit@]i sunt: ori-
entarea pe termen mediu }i lung a
activit@]ii universitare – aceast@ ori-
entare realizând coeren]a dintre con-
cep]ie }i ac]iune la nivelul univer-
sit@]ii; concentrarea tuturor eforturilor
spre ob]inerea performan]elor eco-
nomice; financiare; sociale care per-
mit universit@]ii o confruntare efi-
cient@ în mediul în care evolueaz@;
permite adaptarea permanent@ a uni-
versit@]ii la schimb@rile rapide ale
mediului exogen, aflat într-o perma-
nent@ transformare prin determinarea
oportunit@]ilor }i pericolelor generate de
acesta; sprijin@ un proces continuu
de înv@]are }i perfec]ionare în care
este antrenat tot personalul univer-
sit@]ii; asigur@ universit@]ii o identi-
tate, impunând-o prin pozi]ia pe
pia]@, brand, imagine în mediul exo-
gen fa]@ de celelalte universit@]i cu
care aceasta este în competi]ie.

Managementului strategic în in-

stitu]iile de înv@]@mânt superior ro-
mâne}ti este, conform speciali}tilor
în management universitar, un proces
în derulare, un proces de durat@, în
primul rând, datorit@ vitezei finite de
propagare într-un mediu neomogen,
caracterizat printr-un num@r consi-
derabil de evenimente puternic ne-
liniare, dar }i printr-o opozi]ie fa]@ de
schimbare, printr-o stare pu]in favo-
rabil@ schimb@rii în interiorul univer-
sit@]ilor.  

Aceia}i speciali}ti apreciaz@ c@,
în aceast@ perioad@, la nivelul univer-
sit@]ilor din ]ara noastr@: 
� Frontul de propagare a manage-
mentului strategic, în cele mai multe
universit@]i, a cuprins numai o parte
a cadrelor didactice, în special cele
aflate în func]ii de conducere. Con-
}tientizarea necesit@]ii abord@rii mana-
gementului strategic la nivelul ca-
drelor didactice, studen]ilor }i per-
sonalului administrativ se afl@ abia în
faz@ incipient@.
� Con}tientizarea necesit@]ii imple-
ment@rii managementului strategic în
universit@]i de c@tre to]i actorii medi-
ului universitar r@mâne un deziderat,
în acest moment. Deficien]ele de
comunicare, lipsa de transparen]@ în
procesul managerial }i o puternic@

mentalitate au f@cut ca propagarea
managementului strategic s@ mai
necesite timp }i eforturi.
� Este foarte important ca studen]ii
s@ fie antrena]i tot mai mult în ela-
borarea planului strategic al univer-
sit@]ii pentru a cre}te }ansele de
abordare a celor mai importante as-
pecte ale vie]ii studen]e}ti }i stimu-
larea particip@rii lor la implementarea
planului.

În ciuda tuturor problemelor
care vizeaz@ implementarea manage-
mentului strategic în universit@]i, este
esen]ial ca acestea: s@ în]eleag@ po-
zi]ia pe care o ocup@ pe pia]@; s@-}i
identifice punctele forte }i sl@biciunile
dar }i pe ale concuren]ilor; s@-}i
în]eleag@ clien]ii }i s@ le poat@ fur-
niza acestora servicii la un pre] }i
calitate care s@-i asigure atât supra-
vie]uirea, dar }i dezvoltarea perma-
nent@; s@-}i revizuiasc@ în mod con-
stant pozi]ia strategic@ prin prisma
propriilor schimb@ri }i a celor din
mediul înconjur@tor. 

Procesul este extrem de dificil
}i necesit@ o aten]ie deosebit@ pen-
tru men]inerea }i dezvoltarea po-
ten]ialului universit@]ii, dar }i pentru
stabilirea corect@ a traiectoriilor aces-
teia în raport cu mediul s@u. 

În Editura Academiei Române, a ap@rut
recent lucrarea „Studii de istorie economic@ }i
istoria gândirii economice”, volumul IX, din seria
de c@r]i realizate sub egida prestigioas@ a Aca-
demiei Române, Sec]ia de }tiin]e economice,
juridice }i sociologice, Comisia de istorie eco-
nomic@ }i istoria gândirii economice, }i sub coor-
donarea academicianului Iulian V@c@rel. Lucrarea
amintit@, foarte dens@, con]ine mai multe studii
semnate de academician Iulian V@c@rel, acade-
mician Radu Voinea, academician Mugur Is@-
rescu, prof.Vasile Bozga, dr.Ioan Erhan etc.
Semna-l@m }i doi autori sibieni, cu studii de
referin]@ în volum, în spe]@ profesor universitar
Dan Popescu, cu studiul „«Drumul lung» de la
idei la fapt în evolu]ia industriei române}ti
(1850-2000)” }i Dan-Alexandru Popescu - „La
«Pieuvre ottomane», source de l’involution
économique des Principautés Roumaines a
l’époque médiévale”.

Noi apari]ii editoriale

Considera]ii privind 
managementul strategic universitar

dr. Ramona TODERICIU

Academia Rom$n@ din Bucure}ti

Rectoratul }i sigla ULBS
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Debutul anului bursier 2008 a
stat sub semnul unei evolu]ii prepon-
derent descendente a pre]urilor, inves-
titorii din pia]a autohton@ de capital
resim]ind din plin influen]ele inter-
na]ionale. La aceast@ situa]ie a con-
tribuit un cumul de factori care au
creat un sentiment negativ, resim]it în
direc]ia urmat@ de pre]uri. În aceste
condi]ii, se remarc@ evolu]ia excelent@
a lichidit@]ii de bursa instrumentelor
financiare derivate de la Sibiu, si-
tua]ie care demonstreaz@ maturizarea
pie]ei autohtone }i a actorilor ei, care
au în]eles c@ utilitatea unei burse la
termen se vede atât în perioade de
cre}tere, cât }i în cele de sc@dere.
Aceast@ situa]ie a fost reflectat@ de
volumul de transfer realizat pe pia]a
SIBEX, unde rulajul total realizat de-
a lungul celor 21 de }edin]e ale lunii
trecute s-a ridicat la 422.641 con-
tracte, iar valoarea echivalent@ la 1,42
miliarde lei. A fost astfel contabilizat
cel mai bun nivel al transferurilor din
ultimele opt luni. Intensitatea resim-
]it@ la tranzac]ionare a eviden]iat,
a}adar, revenirea la un nivel superi-
or de lichiditate care reflect@ posibili-

t@]ile de cre}tere a pie]ei sibiene la
termen da }i un imens poten]ial de
exploatat pentru juc@tori care î}i pot
astfel g@si foarte u}or contraparte
pentru orice tip de strategie, de la sim-
pla specula]ie a evolu]iei pre]urilor,
pân@ la strategiile de hedging de por-
tofoliu sau valutar, ori cele cu risc
nul, arbitrajul. 

Din totalul precizat, op]iunile au
atras circa 4000 contracte cu o va-
loare de 742.435 lei. Nivelul superi-
or al primelor pl@tite a f@cut ca va-
loarea op]iunilor s@ creasc@  cu circa
92&, fa]@ de ianuarie 2008, situa]ie
care dovede}te, totodat@, c@ investi-
torii au început s@ prind@ gustul aces-
tor instrumente cu mare poten]ial de pro-
fit }i riscuri limitate la prima pl@tit@. 

La capitolul preferin]e, sectorul
derivatelor pe ac]iuni a adus în prim
plan produsele financiare. S-au im-
pus derivatele pe ac]iunile SIF 5, cu un
total 209.050 contracte, fost urmate
de DESIF 2 cu 200.819 contracte. Pe
trei, s-au clasat DETLV cu 3172 con-
tracte, derivatele pe ac]iunile „B@ncii
Transilvania” revenind printre vede-
tele pie]ei, cu cea mai bun@ ascensi-
une de lichiditate. La capitolul deri-
vate pe cursurile valutare, raportul RON/
EURO a continuat s@ se men]in@ în
top, pe fondul volatilit@]ii din pia]a
valutar@ fiind încheiate peste 2400
contracte. O surpriz@ pl@cut@ a fost
}i derivatul SIBGOLD, care a generat
400 contracte }i a intrat definitiv în
aria produselor tranzac]ionate zilnic.
Dintre cele 38 de SSIF-uri active în
pia]a Sibex în ianuarie, Vanguard,
Estinvest }i Broker Cluj au fost cele

mai active pe acest tip de contract. 
Raportat la derivatele pe ac]iuni,
pre]urile aflate în sc@dere au alimen-
tat puternic conturile investitorilor
short }i i-au f@cut pe hedgerii de
portofoliu s@ se felicite pentru strate-
giile urmate. Spre exemplu, DESIF 2
martie au pierdut în 21 }edin]e 69
bani /ac]iune pentru martie }i 75,26
bani/ac]iune pentru iunie, deprecieri
sinonime cu randamente short de
172,5 }i 188&. La fel, pentru DESIF
5 martie }i iunie, pre]urile au sc@zut în
ianuarie cu 86,77 }i 88,09 bani/titlu,
randamentele short ajungând la 173,5
}i 176&. Aceste câ}tiguri, raportate
la suma investit@ au putut fi }i mai
mari, dep@}ind 200&, ]inând cont de
minimele atinse în ianuarie sau de
faptul c@ au existat pozi]ii short pe
scaden]ele disponibile, deschise înc@
din lunile anterioare. 

Concluzionând, ianuarie a fost
în mod evident o lun@ a vânz@torilor,
sc@derile conducând la mutarea cen-
trului de interes al pie]ei de capital
la bursa de la Sibiu, singura care poate
oferi câ}tiguri pe sc@dere, jucând tot-
odat@ rolul de plas@ de siguran]@ a
pie]ei spot, hedgerii p@strându-}i in-
tacte portofoliile. 

Valoarea tranzac]iilor, cu 22,5&
mai mare fa]@ de pia]a la vedere

Nivelul superior de lichiditate gene-
rat de produsele futures ale bursei
din Sibiu, în luna ianuarie 2008, a fost
reflectat nu numai de ob]inerea celui
mai bun volum de transfer din ulti-
mele opt luni, ci }i de valoarea cores-
punz@toare acestui rulaj. Aceasta s-a
ridicat pentru cele 21 sesiuni ale
lunii trecute la 1,42 miliarde de lei,
media zilnic@ fiind de 67,88 milioane
lei. Transformat@ în euro suma total@
reprezint@ peste 386 milioane, adic@
o medie de 18,38 milioane euro/
}edin]@. Valoarea transferurilor rea-
lizate în pia]a sibian@ la termen este
astfel cu 22,5& mai mare fa]@ de va-
loarea rulat@ în pia]a BVB }i Rasdaq,
unde totalul cumulat s-a ridicat la
315 milioane euro. Valorile sunt cal-
culate la un curs mediu de 3,693 lei
pentru o moned@ unic@. Tabelul ane-
xat indic@ valorile din pia]a Sibex,

respectiv BVB }i Rasdaq. 
„Lichiditatea ridicat@ din ianua-

rie este o consecin]@ a faptului c@
produsele Sibex s-au mulat perfect
pe necesit@]ile investi]ionale ale par-
ticipan]ilor în pia]@, centrul de greu-
tate al pie]ei de capital mutându-se
la Sibiu, unde sper@m s@ se men]in@
}i de acum înainte. De altfel, volu-
mele din debutul lui februarie }i va-
lorile corespunz@toare lor, superioare
din nou celor spot, ne indic@ men]ine-
rea acestei direc]ii” a declarat pre}e-
dintele bursei sibiene, dl. Teodor Ancu]a. 

SSIF Broker, lider la debut 
de an în topul intermediarilor SIBEX

Prima lun@ a anului nu a adus
schimb@ri la vârf în topul celor mai
activi intermediari din
pia]a sibian@ a de-
rivatelor, principala
caracteristic@ a pri-
melor trei clasate
fiind consecven]a.
Astfel, SSIF Broker
Cluj, cea mai activ@
cas@ de brokeraj în
2007, }i-a men]inut
prima pozi]ie }i la
debutul lui 2008.
Totalul contractelor rea-
lizate de brokerii clu-
jeni ai SSIF Broker s-
a ridicat la 148.690.
Societatea Vanguard
S.A s-a men]inut, la
rândul s@u, la un
nivel foarte bun, în-
cheind luna ianuarie
pe locul secund cu
111.127 contracte.

Clasarea pe locul trei a Eastern
Securities SA, datorit@ unui rulaj de
aproape 90.000 contracte, a comple-
tat simetria cu clasamentul din finalul
lui 2007. 

Pe locul patru s-au aflat Est-
invest cu peste 59.000 contracte, iar
pe cinci o alt@ societate din Cluj, anu-
me BT Securities cu 45.396 con-
tracte. Printre remarcatele lunii se
mai afl@ Interdealer Capital Cluj cu
44.178 contracte, Delta Valori Mobi-
liare Bucure}ti cu 40.328 contracte
dar }i Intercapital Invest,  GM Invest,
ambele din Bucure}ti, respectiv Trend
Bac@u. În luna ianuarie, pe pia]a la
termen au fost prezen]i 38 interme-
diari, ora}e cele mai bine reprezen-
tate fiind, conform rezultatelor, Clujul
}i Bucure}tiul.

În ianuarie, la bursa sibian@,

Cel mai mare volum de tranzac]ii din ultimele 8 luni

Decebal N. Tod@ri]@- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

urmare din pagina 1
Guvernul T@riceanu nu este primul guvern

care ar suferi masiv de pe urma unei taxe. În
1990, una din cele mai reu}ite guvern@ri brita-
nice, cea a conservatorilor condu}i de Margaret
Thatcher, a avut de pierdut masiv de pe urma
unei taxe introduse cu un an în urm@. „Poll tax”
a devenit sinonim@ cu e}ecul guvern@rii conser-
vatoare. Pentru c@ impozitarea local@ a fost des-
centralizat@, guvernarea conservatoare a schimbat
sistemul de impozitare pe proprietate, într-unul
pe persoan@. Orice adult era nevoit s@ pl@teasc@
aceast@ tax@, egal@ între boga]i }i s@raci, ceea
ce a stârnit mari nemul]umiri publice. Poll Tax
a ajuns simbolul abuzului guvernan]ilor }i a s@-
pat adânc în sprijinul pe care cel mai perfor-
mant premier al Marii Britanii, de la Churchill
încoace, l-a avut în anii ‘80. Taxa a devenit mai
mult decât nepopular@. S-au creat asocia]ii îm-
potriva ei, constituite ca atare, iar, pe 31 martie
1990, toate aceste asocia]ii s-au strâns într-o
mare manifesta]ie public@, la care au participat
pân@ la 250.000 de persoane, de}i se a}teptau
maximum 60.000. Evident c@ manifesta]ia, care
urma s@ se desf@}oare în Trafalgar Square, a
degenerat. Poli]ia nu a mai putut men]ine

ordinea, s-au înregistrat ciocniri, s-au jefuit ma-
gazine }i, cu toate c@ a doua zi politicienii, inclu-
siv cei laburi}ti, au condamnat violen]ele, s-a
constituit o alt@ asocia]ie care s@-i apere pe to]i
cei aresta]i }i acuza]i în acea zi. Taxa nu a f@cut
decât s@ rup@ societatea, s@ accentueze anarhia
}i s@ duc@ apoi la jum@tatea anului la înl@turarea
premierului Thacher, atât din fruntea partidului
cât }i din cea a guvernului, noii pretenden]i arun-
când toate vinile pe aceast@ tax@.

Taxa auto, în formula din iulie, nemul]u-
me}te pe toat@ lumea. În formula actual@, doar im-
portatorii sunt ferici]i. Oricum am întoarce-o,
poate avea un impact fatal pentru guvern. De}i
în prima formul@ a fost sus]inut de toate par-
tidele, acum to]i fac un pas în spate. Democra]ii
atac@ la baionet@ taxa, dup@ ce s-au contrazis
într-un an de zile, în ceea ce prive}te legalitatea
ei. PSD anun]@ c@ taxa este un abuz, cu toate
c@ actualele cote au, paradoxal, o contribu]ie
social-democrat@. Liberalii, cei care au avut
aceast@ ini]iativ@ proast@ }i nu au }tiut s@ co-
recteze o gre}eal@ flagrant@, risc@ s@ intre sin-
guri, în con}tiin]a public@, drept ini]iatori }i
sus]in@tori ai ei.

Sigur, taxa, în formulele ei, veche sau nou@,
nu r@spunde corect la nici o problem@. Chestiu-
nea de mediu, una foarte serioas@, cade în de-
rizoriu, atunci când se taxeaz@ mai mult un auto-

mobil vechi, care polueaz@ mai mult decât unul
euro 4. Chestiunea polu@rii de la automobile nu
mai poate fi negat@, iar tratarea ei pân@ acum
a fost fie favorizând importatorii, în dauna celor
care doreau second hand, fie creând confuzie }i
nedreptate. Cum se rezolv@ poluarea, r@mâne o
întrebare f@r@ r@spuns. Atomobilele în circula]ie
polueaz@ incomparabil mai mult decât cele în-
matriculate recent - indiferent de vechimea celor
din urm@. O tax@ de poluare, pl@tit@ anual, f@r@
leg@tur@ cu înmatricularea, în func]ie de capaci-
tatea cilindric@ }i tipul motoriz@rii, achitat@ odat@
cu rovinieta, ar r@spunde în mod echitabil ches-
tiunii polu@rii. În plus, de}i cu siguran]@ nepopu-
lar@, nu ar stârni atâtea reac]ii, a}a cum se
întâmpl@ cu o tax@ impus@ dup@ o logic@ neclar@
(ilogic@) }i care pune flagrant în pozi]ii de deza-
vantaj o categorie consumatori în fa]a alteia.
Dac@ guvernul liberal (cu u}orul s@u sprijin
UDMR-ist) nu va renun]a la aceasta tax@ în ac-
tuala formul@ (sau în cea propus@), risc@ s@
r@mân@ cu o etichet@ de care nu se va mai
putea debarasa. Mai mult, importan]a unei taxe
de mediu pe poluare auto este indiscutabil@. A}a
cum }i o limitare a expansiunii autoturismelor
second hand are un sens. Dar, p@strând prin-
cipiile echit@]ii }i generalit@]ii. Altfel, premierul
T@riceanu risc@ s@ semene cu doamna Thatcher,
doar în modul în care va ie}i de la guvernare.

Taxa de 200 de milioane de euro
Dan Suciu
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Comisia European@ }i-a exprimat, mier-
curi, ̂ngrijorarea legat@ de deficitul buge-
tar al Rom$niei, care a crescut de la data
ader@rii Rom$niei la blocul european,
la 1 ianuarie 2007, informeaz@ Reuters.
"Cre}terea deficitului bugetar al Rom$niei,
de c$nd a aderat la Uniunea European@,
}i volatilitatea sa reprezint@ motive
serioase de ̂ngrijorare", a declarat comi-
sarul european pentru afaceri economi-
ce }i monetare, Joaquin Almunia, citat
de Reuters. Potrivit lui Joaquin Almunia,
Rom$nia trebuie s@ ]inteasc@ obiective

bugetare mult mai s@n@toase, pentru a
evita ^nc@lcarea reglement@rilor Pactului
de Stabilitate }i Cre}tere (reglement@rile
bugetare ale UE) }i s@ ]in@ sub control
deficitul extern, aflat ̂n cre}tere, precum
}i presiunile infla]ioniste ce dau na}tere
la riscuri la adresa stabilit@]ii macroeco-
nomice }i financiare. 
Rom$nia se preg@te{te s@ adopte mo-
neda unic@ european@, pentru care are
nevoie, printre altele, de infla]ie redus@
}i de un deficit bugetar sub 3& din pro-
dusul intern brut (PIB). %n ciuda unui

ritm de cre}tere economic@ anual@ de
peste 6&, Rom$nia a avut un deficit
bugetar de 2,9& din PIB ̂n 2007, nivel
a}teptat s@ se men]in@ }i ̂n anul curent
}i cel urm@tor. 
CE estimeaz@ c@ deficitul bugetar va
cre}te la 3,2& ^n 2008 }i la 3,9& ^n
2009, ^n cazul ^n care nu vor avea loc
modific@ri ale politicilor bugetare. 
"Progresul c@tre obiectivele pe termen
mediu (legate de echilibrarea bugetar@)
este insuficient, ^n ciuda perspectivelor
substan]iale de cre]tere", reiese din do-
cumentul publicat de comisie. "Av$nd ̂n
vedere riscurile ce amenin]@ obiectivele
bugetare }i ajust@rile semnificative care
ar fi necesare dup@ perioada de aplicare
a programului, nu credem c@ obiectivul
pe termen mediu va fi ̂ndeplinit p$n@ ̂n
2011", adaug@ Executivul european. 
Comisia a ad@ugat c@ Rom$nia ar tre-
bui s@ restr$ng@ pl@nuita majorare a
cheltuielilor publice, s@ analizeze cu
aten]ie pe ce cheltuie banii }i s@ ia
m@suri pentru temperarea infla]iei, care
ar complementa reducerea deficitului
bugetar. 
Infla]ia a atins nivelul de 4,8& ̂n 2007,
conform Reuters. Guvernul rom$n }i CE
se a}teapt@ ca infla]ia s@ urce la 5,6&
- 5,7&, ^n cursul acestui an.
La 5 decembrie 2007, Rom$nia a
prezentat o nou@ versiune, actualizat@, a
programului s@u de convergen]@ pentru
perioada 2007-2010. CE arat@, ^ntr-un
comunicat, c@ strategia bugetar@ prezen-
tat@ ^n program nu este conform@ cu
politica fiscal@ prudent@, necesar@ pentru

limitarea cre}terii deficitului extern }i a
presiunilor infla]ioniste, care constituie
un risc pentru procesul de convergen]@.
Programul prevede deficite mari, ̂n con-
tinuare, ceea ce ar putea crea un risc
de deficit excesiv. 
{eful Reprezen]antei CE ^n Rom$nia,
Nicolae Idu, a spus c@ examin@rile peri-
odice ale Comisiei sunt "o arm@ preven-
tiv@ ^n ceea ce prive}te respectarea
clauzelor Pactului de Stabilitate }i
Cre}tere, o arm@ care previne derapa-
jele". Potrivit lui Idu, comisia a}teapt@ o
corela]ie ̂ntre ritmul cre}terii salariilor }i
cel al cre}terii economice, fiind a}teptat@,
de asemenea, o reducere a cheltuielilor
^n sectorul public. "Politica fiscal@ ar tre-
bui s@ fie mai predictibil@ }i s@ asigure

venituri pentru bugetul de stat, astfel
^nc$t, ^n timp, s@ se asigure un deficit
^n limita a 1&", a spus Idu. "Se a}teapt@,
din partea autorit@]ilor rom$ne, semnale
de revizuire a politicilor, care s@ aib@ ̂n
vedere recomand@rile europene."
Avertismentele comisiei vin ̂n contextul
^n care premierul T@riceanu a declarat
c@ Guvernul va utiliza la maximum pla-
fonul deficitului bugetar de 3& din PIB
(permis de Tratatul de la Maastricht) }i
nu va renun]a s@ finanteze proiecte de
dezvoltare a infrastructurii, a mediului }i
agriculturii pentru a reduce decalajul din-
tre Rom$nia }i celelalte state membre
ale UE. Ministrul Finan]elor a declarat,
de asemenea, c@ anul acesta se va ̂ncer-
ca un deficit de dou@ procente.

Ileana ILIE

CE ne trage de urechi: Rom$nia nu va putea
s@ ^}i echilibreze bugetul, p$n@ ^n 2011

Joaquin Almunia, comisarul european
pentru afaceri economice }i monetare

Rom$nia nu va reu}i s@ ^}i ating@ obiectivul de echilibrare bugetar@, p$n@ ^n 2011, a anun]at executivul
european ^ntr-un document de evaluare a planurilor fiscale pe termen lung ale Rom$niei. Infla]ia a atins
nivelul de 4,8% ^n 2007, conform Reuters. Guvernul rom$n }i Comisia European@ se a}teapt@ ca infla]ia
s@ urce la 5,6% - 5,7%, ^n cursul acestui an.

CE recomand@ Rom$niei: 
� fixarea unor ]inte bugetare mult mai ambi]oase pentru
2008 }i ulterior, pentru a reduce riscul unui deficit excesiv,
pentru a stimula stabilitatea macroeconomic@, pentru a re-
duce dezechilibrele externe ^n cre}ere, precum }i s@ limiteze
riscurile pentru viabilitatea pe termen lung a finan]lor publice;
� s@ controleze cre}terea semnificativ@ prev@zut@ a cheltu-
ielilor publice }i s@ reexamineze structura acestora, pentru
a ameliora poten]alul de cre}tere economic@, precum }i s@
^mbun@t@]easc@ planificarea }i execu]ia cheltuielilor publice
^ntr-un cadru mai strict, pe termen mediu; 
� s@ adopte politici pentru limitarea presiunilor infla]ioniste,
ca o completare la disciplina fiscal@ mai strict@ recoman-
dat@, duc$nd o politic@ adecvat@ ^n ceea ce prive}te sala-
riile ^n domeniul administra]iei publice }i continuand refor-
mele structurale.


