
--

Dac@ anii 2000 -2008 au
fost ani de mare cre}tere
economic@ pentru statele
est-europene, de pa}i
importan]i în procesul de
convergen]@, real@ }i no -
minal@, întrebarea care
se pune începând cu
2009 este în ce m@sur@
acest proces va continua.
Cum va, statele est euro-
pene sunt nevoite s@ o
fac@ pentru c@ în angre -

najul european doar Slovenia a atins media UE
27 în ceea ce prive}te nivelul de trai. Care
sunt premisele acestei cre}teri, sau mai bine
spus în ce m@sur@ modelul de cre}tere pentru
statele foste comuniste mai este func]ional }i
în anii viitori? 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Exist@ dou@ lucruri pe care expe-
rien]a dobândit@ în timp trebuie s@ ni
le dea. Primul, c@ este necesar s@
corect@m mult. Al doilea, c@ nu tre-
buie s@ corect@m prea mult”

c my b

c my b
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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Summitul G9 s-a consumat pe fondul sonor al protestelor de
strad@ }i cu rezultate care s-ar putea sintetiza în câteva con-
damn@ri la unison. Au fost puse la zid, printre altele: pro-
tec]ionismul, barierele comerciale }i tot ceea ce împiedic@ libera
circula]ie a capitalului, func]ionarea paradisurilor fiscale, bonusurile
primite de directorii de b@nci }i companii asistate de stat.
Altfel, liderii marilor puteri ale lumii au convenit asupra celei mai
simple }i mai la îndemân@ modalit@]i de a combate criza: supli-
mentarea fondurilor financiare pentru interven]ii decisive }i urgente
în cazuri – limit@. Mai exact, împrumuturi pentru ]@rile cu economii
aflate în stare de avarie.
Cine va gestiona to]i ace}ti bani albi pentru zile negre? 

Avem bani din împrumut.
Ce vom face cu ei?

PUNCTUL 
PE EUROPA

Dan SUCIU

Emil DAVID „Este mai întâi datoria cea care creeaz@ legea, 
}i nu legea cea care creeaz@ datoria”

Chateaubriand

Am ar@tat cele dou@ pozi]ii ale statelor participante la „G - 20”, la
Londra, la începutul lunii aprilie a.c. De o parte, SUA }i alte câte-
va ]@ri, cu un nou plan de relansare, cu cerin]a unor noi fonduri
pentru a ie}i din criz@. De cealalt@ parte, cele mai importante state
europene urm@rind, mai ales, crearea unor organisme de reglare a
pie]elor financiare. Putem spune c@, cele mai multe din concluziile
Summitului  au conciliat, cu bune rezultate, aceste puncte de
vedere. A prevalat, odat@ mai mult, crezul potrivit c@ruia „orice
încercare de a salva economiile de recesiune trebuie f@cut@ prin
cooperare }i chiar consens între ]@ri”.
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Va continua
cre}terea economic@
în Est dup@ criz@?

Dan POPESCU

Keynes contra Friedman?
- bascul@ri între etica economic@ }i economia de specula]ie -

Chi}in@u, Republica Moldova. Moldoveni rom$ni sau rom$nimoldoveni, ^n foarte mare parte. %n timp, o istorie fram$ntat@,muta]ii dramatice de popula]ie, r@zboaie, lupte }i victime,ciocniri spectaculoase sau subterane de interese. Resursesociale at$tea c$te sunt. O mare parte din tineret nemul]umit@acum acut de perspectivele sale. Revolt@ veritabil@ dar }i regiimai mult sau mai pu]in subtile }i izbutite. Cancelarii caredicteaz@ }i oameni care cred cu adev@rat ^n idealuri. Ceea cea ie}it, ceea ce iese am v@zut }i vedem. Sper@m, al@turi defra]ii no}tri din Moldova de peste Prut, la mai bine...

continuare ^n pag. 4

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Art@ }i economie IV
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Pr. Ic. Stavr. Ioan RADU - Consilier Economic Husi, jud. Vasluidrd. ^n “economie” ULBS

conf. univ. dr. Cristina T~N~SESCU

Implica]ii ale rela]iei Biseric@ 
- Economie - Stat (II)

Stabilizatorii automa]i – 
m@sur@ a calit@]ii activit@]ii 
la nivel macroeconomic
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Delacroix

Relansarea economic@ 
}i sistemul de impozitare

Ca noutate, proiectul de ordo-
nan]@ propune un nivel minim
de impozitare, mai ales pentru
microîntreprinderi. Acestea ar
urma s@ pl@teasc@ cea mai
mare sum@ calculat@ fie ca
0,5& din venit, fie ca 16& din

profit, fie o sum@ fixat@ la 6.500 de lei pe an. În acest
fel, întreprinderile vor pl@ti impozit chiar dac@ nu au
înregistrat profit. Ideea este „vândut@” ca având leg@tur@
cu existen]a a aproximativ 200.000 de companii care nu
au pl@tit impozit pe profit, înregistrând în general
pierderi. 

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

continuare ^n pagina 2

Sediul Guvernului Rom$niei

Londra - summit-ul “G 20”

Summit-ul “G 20”, Londra, aprilie 2009
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Proiectul de ordonan]@ de
urgen]@ referitor la rectificarea
bugetar@ pe 2009 }i regle-
mentarea unor m@suri fiscale a
readus în discu]ie chestiunea
politicilor fiscale în România.
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urmare din pag.1 
Sunt vizate companiile care desf@}oar@
activitatea preponderent@ de prestare
de servicii, comer] cu am@nuntul, imo-
biliare, baruri, hoteluri }i restaurante,
transport rutier, servicii prestate în
general întreprinderilor, etc.
În plus, o serie întreaga de cheltuieli
sunt declarate nedeductibile fiscal,
fiind invocat acela}i motiv al abuzului
fiscal. Sunt vizate aici cheltuielile
legate de folosirea autoturismelor care
nu sunt folosite pentru transport per-
soane sau marf@ }i chiar TVA-ul pen-
tru achizi]ia sau închirierea de auto-
turisme. Tot la capitolul deductibili-
tate, reevalu@rile contabile vor deveni,
dac@ ordonan]a este promovat@, ned-
eductibile.
Înt@rirea continu@ a disciplinei finan-
ciare trebuie s@ constituite un obiec-
tiv serios al oric@rui Stat de drept.
Fiecare dintre noi, persoan@ fizic@ sau
juridic@, trebuie s@ pl@tim impozitele
}i taxele publice, acest sistem fiind
baza redistribuirii sociale. Modalitatea
în care impozitele }i taxele sunt insti-
tuite }i sunt colectate este definitorie
pentru func]ionarea mediului de afac-
eri }i a Statului în general. Instituirea
trebuie s@ se fac@ pe baza unor anal-
ize serioase de impact }i în baza unui
plan m@car de medie durat@, dac@ nu
de lung@ durat@. Planificarea serioas@
a politicilor fiscale este necesar@ pen-
tru a asigura predictibilitate cel pu]in
pe orizontul a 2-3 ani fiscali. În lipsa
predictibilit@]ii, atât planurile de afac-
eri ale companiilor în general, cât mai
ales planurile investi]ionale, nu pot fi
corect întocmite }i bugetele anuale de
venituri }i cheltuieli devin }i în medi-
ul privat…la fel de f@r@ folos ca în
mediul public (unde par c@ sunt
f@cute mai ales pentru a fi rectificate
sau înc@lcate!). Pân@ acum, niciunul
dintre Guvernele României – indiferent
de culoarea politic@ avut@! – nu s-au
prea ar@tat interesate de constituirea
politicii fiscale de termen mediu }i
lung }i – pe cale de consecin]@ – nu
au fost prea interesate nici de tre-
cerea de la bugetar@ anual@ la cea
multianual@.
Iat@ de ce, în lipsa unei astfel de
politici, orice m@sur@ fiscal@ introdus@
peste noapte de orice guvern este
mai mult decât contestabil@ }i ne
a}tept@m ca aproape indiferent de
con]inut s@ induc@ efecte negative în

mediul economic }i social. Mai mult,
f@r@ un orizont multianual, fiscalitatea
ne a}tept@m s@ fie orientat@ mai
degrab@ spre acoperirea cheltuielilor
bugetare, decât spre realizarea
dezideratului normal de asigurarea a
dezvolt@rii }i prosperit@]ii generale.
Din motivele de mai sus, rectificarea
bugetar@ la o lun@ de la aprobarea
bugetului }i modificarea „pe picior” a
Codului Fiscal confirm@ înc@ odat@,
metaforic vorbind, faptul c@ venirea
iernii ne surprinde de fiecare dat@, cu
toate c@…vine în fiecare an.
Trecerea la impozitarea minim@ oblig-
atorie a companiilor este mai degrab@
o m@sur@ de luat în vremuri prospere,
decât în vârtejul celei mai mari crize
economice a tuturor timpurilor. Nu
acum e momentul s@ suspect@m de
evaziune fiscal@ firmele care închid pe
pierdere 2009 sau care au închis pe
pierdere 2008, în condi]iile în cu to]ii
ne întreb@m câte companii }i în ce fel
vor termina actualul an fiscal.
Introducerea impozitului minim în
sum@ fix@ este considerat a fi o bari-
er@ de acces în pia]@ în toat@ lumea
capitalist@, generând obliga]ii fiscale
chiar din partea unor companii abia
deschise }i a c@ror }ans@ de

supravie]uire este greu de precizat.
Un astfel de impozit ar reduce
sim]itor noua ini]iativ@ antreprenorial@,
mai ale în ceea ce prive}te firmele
foarte mici sau cele de tipul self-
employment, pentru care capitalizarea
ini]ial@ }i acoperirea costurilor de
intrare în pia]@ este oricum problem@
major@. În timp ce legea 31 continu@
s@ permit@ fondarea unui srl cu 200
de lei – explica]ia fiind c@…nu vrem
s@ punem bariere de intrare în pia]a
antreprenorial@ – noul sistem de
impozitare va obliga compania la plata
unui impozit lunar minimal mai mare
de aproape 3 ori decât capitalizarea
minim@ stabilit@ de lege pentru înreg-
istrarea societ@]ii.
Taxarea profitului în anii anteriori }i
apoi introducerea unei legi care
anuleaz@ eventuala deducere a
pierderilor creeaz@ o inechitate fiscal@
evident@. Pe lâng@ firmele care s-au
str@duit din greu s@ ias@ în pierdere,
sistemul forfetar va viza }i compani-
ile care au un comportament fiscal
corect.
Apoi, impozitarea venitului sau profit-
ului la pre]urile curente }i stabilirea
valorii de deductibilitate la valoarea
istoric@, neajustat@ cu indicele de

infla]ie, creeaz@ un al doilea set de
inechit@]i fiscale. O cl@dire, de exem-
plu, este supraimpozitat@ de c@tre
prim@rii dac@ valoarea ei nu a fost
actualizat@ cu indicele de infla]ie în
ultimii ani. Deductibilitatea la valoarea
istoric@ va crea o situa]ie defavorabil@
companiilor, pentru care amortizarea
se va calcula la valoarea neactualizat@,
dar impozitul pe proprietate, de exem-
plu, se va calcula }i pl@ti la valoarea
actualizat@.
Declararea TVA-ului pentru cump@ -
rarea, închirierea sau leasingul auto-
turismelor ca fiind nedeductibil va
accelera c@derea pie]ei auto, care }i
a}a se afl@ la nivele de vânzare min-
imale. O nou@ comprimare va lovi
industriile pe orizontal@, cu atât mai
mult cu cât m@surile de ajutor eco-
nomic pentru industria auto din
România sunt mai mult declarative.
Încetarea deductibilit@]ii amortis-
mentelor pentru ma}inile aflate în
folosin]@ acum ar fi o a treia inechi-
tate serioas@, care s-ar crea din punct
de vedere fiscal.
Declararea nedeductibilit@]ii cheltu-
ielilor cu ma}inile sub 3,5 tone sau
pentru cele cu cel mult 8+1 locuri,
care nu fac transport de marf@ sau

persoane, va afecta nu numai acele
companii care au ma}ini cump@rate
doar pentru uz personal, dar pe firm@,
pentru a deduce cheltuielile, ci }i pe
cele care folosesc ma}inile pentru
realizarea activit@]ii, dar f@r@ a trans-
porta m@rfuri sau persoane. Aici mai
este de men]ionat ac]iunea cu o dubl@
m@sur@: pe de o parte, vom fi obliga]i
la plata unui impozit „pe profit” chiar
dac@ avem pierdere fiscal@, iar pe de
alt@ parte sunt eliminate birocratic }i
abuziv cheltuieli din schema de
deductibilitate. Sistemul in cot@ fix@
sau în procent aplicat cifrei de afac-
eri are, îns@, o filozofie net diferit@:
impozitarea cifrei de afaceri face ca
Statul s@ nu mai fie interesat de
gestiunea intern@ a firmei }i de cate-
goriile de cheltuieli, dup@ ce „}i-a luat
partea”. Din punct de vedere al
impozit@rii aplicat@ în sum@ fix@ sau
procent la cifra de afaceri, tot ce
r@mâne este echivalentul „profitului
brut”. În concluzie, o astfel de m@sur@
nu ar fi justificat@ în perioade eco-
nomice de cre}tere, dar@mite acum,
în plin@ criz@ global@!
Nu ar fi, oare, mult mai echitabil dac@
cheltuielile men]ionate ar fi declarate
nedeductibile pentru firmele care
înregistreaz@ pierdere fiscal@?
În fond, propunerea legislativ@ arat@
clar op]iunea actual@ a Guvernului
României în ceea ce prive}te politica
economic@ }i fiscal@: lu@m cât putem
de mult ca s@ acoperim cheltuielile
publice }i nu d@m nimic pentru
relansare economic@, decât.. sfaturi!
Dac@ toate firmele care nu au înreg-
istrat profit ar pl@ti impozitul forfetar,
s-ar strânge în buget cam 370 de
milioane de euro. Comprimarea pie]ei
datorit@ nedeductibilit@]ii viitoare a
costurilor men]ionate va atrage o
reducere a fiscalit@]ii indirecte – TVA,
etc. – care va anula în bun@ parte
colectarea ipotetic@ men]ionat@.
Reducerea vânz@rilor de ma}ini noi
sau de mâna a doua va accentua
criza de sistem }i va duce la desfi-
in]area de locuri de munc@.
În plus, cea mai mare parte a firmelor
care chiar abuzau în ceea ce prive}te
fiscalitatea, cu deducerile }i cheltu-
ielile, î}i vor suspenda activitatea,
r@mânând ca „m@surile de represiune”
s@ fie suportate…tocmai de cele
serioase din punct de vedere fiscal.
Ceea ce chiar ar anula bruma de
explica]ie dat@ pentru toate modif-
ic@rile propuse..

Relansarea economic@ }i sistemul de impozitare
prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Bucure}ti - Pia]a Universit@]ii
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urmare din pag.1 
Evident, Fondul Monetar Interna]ional
}i Banca Mondial@ care vor deveni,
mai mult decât pân@ acum, pilonii de
baz@ ai finan]@rilor externe, cel pu]in
pân@ ce creditul privat }i fluxurile de
investi]ii vor fi restabilite.
Astfel, fondurile FMI vor fi suplimen-
tate cu 750 miliarde de dolari, resurse
ce vor putea fi accesate de statele
cele mai grav afectate de actuala
situa]ie economic@, la care se vor
ad@uga alte 250 miliarde de dolari
disponibile ca Drepturi Speciale de
Tragere (DST).
La rândul s@u, Banca Mondial@ î}i va
spori capacitatea de creditare cu 100
de miliarde de dolari pe an pentru
urm@torii trei ani }i ar putea ridica
nivelul fondurilor de pe pia]@ la suma
de 250 de miliarde de dolari.
În concluzie, solu]ia salvatoare const@
în injectarea banilor, rapid }i f@r@ prea
multe condi]ii, în ]@rile periclitate.
E destul, e cea mai bun@ cale de
ie}ire din marasmul crizei mondiale?
Unii, mai pesimi}ti din fire (sau mai
reali}ti, poate) spun c@ NU, atâta
vreme cât totul se rezum@ la pom-
parea de bani pentru reglementarea
global@ a pie]elor financiare, f@r@ stin-
gerea conflictului latent }i adânc din-
tre corpora]iile multina]ionale }i
statele na]ionale }i cât timp nimeni nu
în]elege deocamdat@ încotro ne
îndrept@m.
La modul declarativ cel pu]in, liderii
lumii dezvoltate au recunoscut c@ au
obliga]ia s@-i ajute pe cei s@r@ci, pe
cei mai vulnerabili, dar mai pu]in
capabili s@ fac@ fa]@ crizei. S@-i ajute,
dar cum? Evident, prin îndatorarea
masiv@ la FMI }i BM. Dintr-o aseme-
nea perspectiv@, ne putem trezi la
cap@tul crizei cu o lume alc@tuit@ din
câteva ]@ri potente, r@suflând u}urate
c@ au mai sc@pat dintr-un necaz, }i
multe, foarte multe altele, îndeosebi
din Europa }i America Latin@, care
vor mai purta stigmatul crizei înc@
mul]i ani înainte, pl@tind din greu

împrumuturile }i „ajutoarele” acordate
azi cu fals@ generozitate.
Va fi o lume de creditori (pu]ini) }i
datornici (mul]i). Oare va fi aceast@
lume mai bun@, mai prosper@ }i mai
func]ional@ decât cea de dinaintea
crizei?
S@ lu@m cazul României...
Deocamdat@, la ad@postul celor 20 de
miliarde de euro, cel mai mare împru-
mut pentru visteria României, tr@im
doar un moment de respiro. Temporar.
Ne bucur@m c@ avem o centur@ „de
salvare” pe care unii o numesc „de
siguran]@”. Ne minun@m c@, iat@, din
nou cre}te leul nostru am@rât. C@ se
vor relaxa credit@rile. C@ se va ]ine,

cel pu]in pentru o vreme, sub un rel-
ativ control, deficitul bugetar.
Dar mâine? Mâine, când vom fi sili]i
s@ strângem cureaua pentru a pl@ti
datoria? Mâine, când banii lua]i de la
FMI vor fi restitui]i din impozitele
românilor }i prin reducerea nivelului
lor de via]@?
Întreb@ri inutile, iluzii de}arte. Împru-
mutul este contractat, nici nu }tim
deocamdat@ în ce condi]ii, crono me trul
a început s@ func]ioneze implacabil.
Speran]a va muri, trebuie s@ moar@
îns@ ultima. Nu ne r@mâne decât s@
a}tept@m o vreme mai prielnic@ nou@
}i un guvern providen]ial ales dintre
oameni politici responsabili }i cu

dragoste de ]ar@, care s@ gestioneze
acest împrumut uria} prioritar în
interesul cet@]enilor. În conformitate
cu nevoile acestora }i nu în func]ie
de foamea birocra]iei autohtone }i a
clientelei politice.
Dac@ tot ne-am împrumutat pentru
ani mul]i de aici înainte, m@car s@
avem garan]ia c@ banii vor fi folosi]i
pentru o dezvoltare economic@
trainic@ }i durabil@, pentru modern-
izarea unei infrastructuri falimentare,
pentru a spori vitalitatea mediului de
afaceri, pentru restructurarea
func]ion@rii statului, stimularea dez-
volt@rii economice prin fiscalitate }i
dereglementare.

Nicio c@ru]@ de bani nu poate face
minuni într-o ]ar@ în care totul se
construie}te pe nisipuri mi}c@toare,
conjunctural }i hei – rupist, în care
lipsa de viziune, de strategie }i încre-
menirea în mentalit@]i p@guboase
alc@tuiesc un veritabil brand na]ional.
Niciun împrumut extern nu ne poate
salva atât timp cât nu-l vom înso]i de
dorin]a }i voin]a noastr@ de a r@zbi }i
prin noi în}ine, prin munca }i creativ-
itatea noastr@. Marele pariu existen]ial
al României este cel cu viitorul: vom
ie}i mai puternici din criz@ }i din
acordul cu FMI, sau vom r@mâne
ve}nici }i umili cer}etori ai finan]elor
interna]ionale?

Avem bani din împrumut. 
Ce vom face cu ei?

Emil DAVID
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urmare din pagina 1
Potrivit c@ruia crearea unor noi ordi-
ni financiare interna]ionale presupune
„o nou@ er@ de cooperare inter-
na]ional@”, „ac]iuni colective”, „ nece-
sitatea de a lua m@suri serioase”. {i
ce m@suri s-au luat, de fapt?
Men]ionând doar pe cele esen]iale,
putem ar@ta c@ este vorba de
triplarea resurselor financiare ale
FMI, direc]ionate spre necesit@]i, la
750 miliarde dolari. Mai amintim alo-
carea unor drepturi speciale de
tragere de 250 miliarde dolari, pre-
cum }i suplimentarea finan]@rilor
acordate de b@ncile de dezvoltare cu
cel pu]in 100 miliarde dolari.
Deopotriv@, s-a avut în vedere acor-
darea unui sprijin de 250 miliarde
dolari pentru comer]ul mondial.
Liderii „G – 20” au mai stabilit
folosirea resurselor suplimentare
ob]inute din vânzarea de aur din rez-
ervele FMI, pentru finan]area celor
mai s@race state. În aceea}i ordine
de idei, este vorba de „extinderea
reglement@rilor }i supravegherea
tuturor institu]iilor financiare de
importan]@ sistemic@, a instru-
mentelor financiare }i a pie]elor”.
Printre institu]iile supravegheate se
vor afla, pentru prima oar@, fondurile
de hedging. Se vor lua m@suri
împotriva statelor cu jurisdic]ii neco-
operante, inclusiv a paradisurilor fis-
cale. Mai sunt însemnate, printre altele,
m@sura reafirm@rii angajamentului con-
form c@ruia statele se vor ab]ine de la
crearea unor noi bariere în calea
investi]iilor sau a comer]ului cu bunuri
}i servicii, cea privind non res -
tric]ionarea exporturilor. A fost reafir-
mat }i faptul c@ nu se vor lua m@suri
contrare principiilor Organi za]iei
Mondiale a Comer]ului pentru stimula-
rea exporturilor. Se are în vedere, toto-
dat@, reducerea la minimum a
impactului negativ al crizei mondiale.
Cu alte cuvinte, „punct ochit, punct
lovit” în mai multe direc]ii. Ca efecte
sintetice, un asemenea program ce

totalizeaz@ peste 1.100 miliarde dolari
va sus]ine reluarea credit@rii, a
cre}terii economice, a procesului de
sporire a num@rului de locuri de
munc@ la nivel mondial. Pân@ în
2010 se estimeaz@, doar - “o cre} -
tere a PIB-ului mondial cu 4&,
accelerându-se, deaseme nea, tranzi]ia
c@tre o economie cu impact redus
asupra mediului”. Mediul, ultima
chestiune, desigur, foarte impor-
tant@... Doamna Angela Merkel, can-
celarul german, sublinia în finalul
Summitului celor 20 de ]@ri dez-
voltate }i emergente, c@ la Londra
„s-a realizat un compromis istoric
pentru o criz@ excep]ional@”. A fost,
de fapt, valorificat@ o ultim@ oportu-
nitate înaintea recesiunii globale,
care, astfel, va primi o lovitur@
însemnat@, dar nu este sigur c@ va
fi învins@. {i mai este un lucru care
ne intereseaz@ în mod direct. Anume,
dac@ eforturile pentru a lupta eficient
}i cu finalitate împotriva corup]iei, ar
fi mai mari, sau m@car egale, cu
eforturile vizând fundamentarea
amputa]iilor bugetare - care s-ar
putea, totu}i, diminua - am avea
numai de cî}tigat...
Iat@ încotro merge, dar, lumea:
„împreun@ spre bine”. Sper@m cel
pu]in, chiar dac@ suntem pruden]i.
Nu este vorba atât de principii ideo-
logice, ci de m@suri concrete de
pia]@ }i institu]ionaliste spre a nu
p@trunde adânc în recesiune, spre a
o putea p@r@si cât mai repede }i a
relansa cre}terea economic@, de
aceast@ dat@ o cre}tere economic@
real@ }i bazat@ mai pu]in pe econo-
mia de specula]ie – o economie care,
dup@ cum se vede, nu ne-a adus
numai lucruri bune. {i înc@ o
chestiune deloc lipsit@ de semnifi-
ca]ie. Summitul „G - 20” confirm@,
odat@ mai mult, o anume democrati-
zare a lumii economice la nivelul s@u
global. China, acum, dar }i Brazilia }i
India, state emergente de prim@
marc@, sunt deja membre „cu partic-
ipare integral@” la ceea ce este pe
cale s@ devin@ - desigur, cu înc@ o
oarecare relativitate - „Directoratul
economiei mondiale”. Cre}terea put-
erii pentru „G - 20”, cu atât mai
mult în condi]iile recesiunii mondiale,
reduce oarecum din puterea „G - 7”,
care, potrivit mai multor opinii, va
devenii un fel de Comitet electoral al
boga]iilor”, }i chiar din puterea „G -
8”. De}i acestea reprezint@ institu]ii
care nici pe departe nu apa]in înc@
trecutului, }i nici nu trebuie a}a
ceva. Faptul c@ dezvoltarea depinde,

deocamdat@, esen]ial, de resurse, de
for]a demografic@, nu doar ca
resurs@ de munc@ ci }i ca o pia]@
important@ de absorb]ie, faptul c@
statele emergente nu mai reprezint@
cele mai fidele ascult@toare ale lui „G
- 7” }i „G - 8”, impun, îns@, pe un
plan fundamental }i „G - 20”. Iar
propunerile într-o asemenea direc]ie
nu întârzie s@ fie f@cute. De exemplu,
ministrul de Finan]e sud – african,
Trevor Manuel, cheam@ în acest sens
la crearea }i a unui alt organ care
s@-i fac@ concuren]@ lui „G – 20”.
Este vorba de a constitui un Consiliu
de Mini}tri de 24 de membri – în
spe]@, mini}tri de Finan]e – cu
atribu]ii mai multe }i mai precis
recunoscute, care s@ înlocuiasc@
Consiliul format din 24 de membrii
care se spune c@ dirijeaz@ actual-
mente FMI dar are, practic, puteri
destul de restrânse. S-ar merge ast-
fel, într-o mai mare m@sur@, spre
ceea ce se nume}te „legitimitate uni-
versal@”, aproape }i de „Programul
de Dezvoltare al Na]iu nilor Unite”,
mai aproape }i de ceea ce pre}e -
dintele francez Nicolas Sarkozy invo-
ca, nu cu mult timp în urm@, respec-
tiv „gestiunea planetar@ a resurselor”.
Nu mi se par deloc lipsite de impor-
tan]@ astfel de construc]ii.
... Dar s@ r@mânem, deocamdat@, pe
zona „G – 20”. La primul Summit „G
- 20” au fost “principiile”, la al
doilea, cel de la Londra, „operativi-
tatea”, iar la al treilea Summit „G –
20”, care se va desf@}ura în septem-
brie la New York, imediat dup@
Adunarea General@ a ONU, vor fi
“concluziile”. Sunt foarte multe opinii
care sus]in c@ „G – 20” „trebuie s@
existe atâta timp cât exist@ criza”, cu
alte cuvinte ar mai avea înc@ ceva de
tr@it, nu în confruntare ci în concor-
dan]@ cu mai multe din dezvolt@rile
amintite. Practic, avem de-a face cu
o criz@ mondial@ a economiei de
specula]ie (ciclu scurt al activit@]ii
economice, 2-3 ani) pliat@ pe o criz@
de paradigm@ (ciclu lung de activi-
tate, 50 – 70 ani), aceast@ „criz@ de
paradigm@” urmând s@ continue înc@
bun@ vreme de aici înainte. {i este
meritul important al Summit-ului „G
– 20” de la Londra c@ a sesizat, c@
a semnalat, de la nivelul respectiv,
aceast@ împletire – pe care noi, }i nu
doar noi, am eviden]iat-o înc@ de
mult timp – legând direct lupta
împotriva actualei crize }i a recesiu-
nii dezvoltat@ de aceasta, cu pre-
ocup@rile ce trebuie s@ devin@ asidue
pentru dezvoltarea s@n@toas@, dura-

bil@ }i sustenabil@ a Planetei.
P.S. Am apreciat, deseori, Executivul
pentru m@surile pe care le ia pentru
echilibrarea economiei în condi]iile
crizei mondiale economico – finan-
ciare. Condi]ii, ^n toat@ lumea, ale
unei furtuni de grad foarte înalt, cu
valuri cât casa, cu vântul }uerând
puternic }i devastând totul în calea
lui. Condi]ii în care construc]iile ante-
rioare se d@râm@, cele preconizate nu
pot fi realizate, decât, poate, cu
foarte mare greutate, condi]ii în care
te intereseaz@, în primul rând, s@
scapi cu via]@. Or, în ce prive}te
problema „contribu]iei de solidari-
tate”, ac]iune preconizat@ recent,
sugerez anumite rezerve: 
1) realizat@ doar de bugetari, ar
însemna împ@r]irea strict@ a sa -
laria]ilor în 2 categorii, bugetarii care
ar fi „solidari”, }i cei din sectorul
privat care nu ar fi astfel, ceea ce nu
este corect, întrucât efortul trebuie s@
fie general, pentru to]i. S@ ne
amintim c@ în vremuri grele pentru
]ar@, „rechizi]iile” au ac]ionat în
ambele zone, c@ oamenii boga]i, fie

bugetari, fie nu, }i-au donat bijuteri-
ile în egal@ m@sur@, etc; 
2) limita de venit luat@ în calcul pen-
tru salarii, pensii, c$}tiguri pentru
munc@ suplimentar@ etc., opinez c@
nu ar reprezenta un prag foarte judi-
cios calculat – nu m@ refer la
Pre}edintele ]@rii, ci la demnitari în
general, veniturile respective, directe
sau indirecte, fiind necesar s@ inte-
greze }i „protocolul”, influen]ele }i
oportunit@]ile de afaceri care se
creaz@ }i care am v@zut c@ sunt bine
valorificate, etc. Oricum, sunt mai
mari, poate mult mai mari decât
salariile respective asemenea venituri.
A trecut de mult timpul lui Vintil@
Br@tianu }i al lui I.G.Duca care
umblau cu c@ma}a cârpit@ la guler... 
3) s-a afirmat, de fapt prin contrast
cu sectorul public, c@ „sectorul privat
creaz@ prosperitate”. Creaz@, desigur,
dar creaz@ }i cel public, cu func]iuni
fundamentale, de mare utilitate, în
economie. S@ nu facem gre}eala de
a împ@r]i, ca pe vremuri, economia în
sectorul productiv }i cel neproductiv,
primul (muncitorii, produc]ia ca atare)
cu avantaje sensibile, cel de-al doilea
(profesori, medici, ingineri, avoca]i,
juri}ti, proiectan]i, cercetarea funda-
mental@ }i, în mare m@sur@, cea
aplicativ@, arta) cu salarii principial
mai mici. Apoi, având în vedere –
într-o m@sur@, fire}te – cum s-a con-
stituit - }i pe ce c@i – sectorul privat
la noi, prosperitatea creat@ în zona
privat@ ar putea fi mai mult valabil@
pentru economia SUA, a Fran]ei, a
Regatului Unit, a Belgiei, etc. unde,
de altfel, astfel de delimit@ri nici nu
sunt f@cute. {i în România este val-
abil@ crearea însemnat@ de prosperi-
tate prin sectorul privat, dar cred c@
nu în totalitate. Ce „prosperitate” au
creat oare firmele „c@pu}e”, „investi-
torii” pescuind în ape tulburi,
urm@rind doar s@ „ia” }i nu s@ }i
„dea”, de exemplu mai „cunoscu]ii”
Omar Hayssam, tovar@}ul s@u, al]ii ca
ei care nu au fost deloc pu]ini? {i am
putea continua... Gândesc c@ }i într-o
astfel de situa]ie un exerci]iu de
reflec]ie ar putea fi util.

Keynes contra Friedman?
- bascul@ri între etica economic@ }i economia de specula]ie -

Dan POPESCU

Summit-ul “G 20”, Londra, aprilie 2009

City-ul Londonez

Milton Friedman
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POLITICI ANTICICLICE
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Politicile anticliclice bazate pe influ-
en]area cererii au fost aplicate în
mod coerent pentru prima dat@ în
SUA prin programul administra]iei
Roosevelt, pentru a dep@}i marea
depresiune din anii `30, cunoscut
sub numele de New Deal. Dup@ al
doilea r@zboi mondial, cu accente }i
priorit@]i concrete, asemenea m@suri
au devenit jaloane curente de politic@
economic@ în toate ]@rile din Europa
Occidental@, Canada }i Japonia. 
Stabilizatorii automa]i ai cererii agre-
gate reprezint@ mecanisme insti-
tu]ionalizate care împiedic@ sau ate-
nueaz@ fluctua]iile cererii agregate în
raport cu conjunctura economic@.

Din rândul stabilizatorilor automa]i ai
cererii agregate fac parte:
- sistemul tran}elor fiscale progresive;
- modul de percepere }i de acorda-
re a indemniza]iilor }i aloca]iilor pen-
tru }omaj }i asisten]a social@;
- modul de stabilire a salariilor }i a
altor venituri nominale prin contrac -
tele colective de munc@ în perimetrul
pie]ei centrale a muncii în raport de
starea conjuncturii economice;
- gestionarea anti-ciclic@ a datoriei
publice;
- constituirea fondurilor de rezerv@
ale Trezoreriei pentru echilibrarea
conjunctural@ a bugetului s.a.

Prin persisten]a utiliz@rilor în politica
conjunctural@ pe termen mediu-scurt
sunt de re]inut:
-sistemul fiscal progresiv asupra
veniturilor care atenueaz@ sc@derea
cererii }i consumului agregat în
perioadele de recesiune }i limiteaz@
cre}terea cheltuielilor pentru consum
în perioadele de expansiune;
- asisten]a pentru }omaj }i ajutor
social pentru anumite categorii ale
popula]iei. Ele permit evolu]ia diver-
gent@ a cotiza]iilor respectiv a pres-
ta]iilor }i aloca]iilor în raport cu sta-
rea conjuncturii; astfel, cotiza]iile
pentru sistemele de securitate }i asi-
gurarea social@ ale salaria]ilor }i fir-
melor se diminueaz@ când se reduce

nivelul veniturilor }i gradul de folosi-
re a factorilor de produc]ie (în
condi]ii de conjunctur@ nefavorabil@),
în timp ce volumul presta]iilor }i
aloca]iilor sociale cunosc cre}teri în
condi]ii de recesiune. Din contr@, în
condi]ii de boom, cotiza]iile pentru
sistemele de asisten]@ social@ cresc,
în timp ce presta]iile }i aloca]iile
sociale stagneaz@ sau se reduc. În
felul acesta, venitul disponibil pentru
achizi]ionarea bunurilor de consum }i
de investi]ii î}i m@re}te gradul de
stabilitate;
- cre}terea rolului firmelor mari,
puternice, care, prin politica de
gestiune a stocurilor }i a programe-
lor de investi]ii pe termen lung, a
importantelor resurse de autofi-
nan]are etc. Men]in un trend relativ
stabil investi]iilor, independent de
faza ciclului economic.

P.A. Samuelson consider@ c@ stabili-
zatorii automa]i înceteaz@ s@ mai
ac]ioneze de la anumite limite,
f@când urm@toarele aprecieri:
1. Astfel de mecanisme constituie o
prim@ linie de ap@rare, dar nu sunt
suficiente pentru men]inerea unei
stabilit@]i complete.
2. Apar probleme de ordin filozofic
}i moral privind încrederea mai
mare acordat@ stabilizatorilor decât
m@surilor discre]ionare.
Concluzia desprins@ în urma studiu-
lui lui Samuelson este aceea c@ un

stabilizator încorporat exercit@ o
ac]iune care tinde s@ atenueze pân@
la un anumit punct toate fluctua]iile
care afecteaz@ economia na]ional@,
dar el nu permite s@ se elimine
100& efectele unei astfel de mi}c@ri.
Doar interven]iile discre]ionare de
ordin monetar }i bugetar pot restau-
ra complet echilibrul normal.

Principalele instrumente ale unei
politici fiscale discre]ionare - progra-
me care implic@ decizii oficiale expli-
cite - constau, dup@ opinia lui
Samuelson, în:
1. a ajusta programele de lucr@ri
publice }i celelalte programe de
investi]ii colective;
2. a face s@ varieze volumul cheltu-
ielilor (publice) de transfer;
3. a face s@ varieze contra-ciclic
cotele impozitelor. 

În plus, efectul de evi]iune
reprezint@ un mod de a pune în
eviden]@ complexitatea transform@ -
rilor care au loc în economie la orice
impact al politicii fiscale. Efectul de
evic]iune arat@ c@ guvernul nu poate
controla în mod absolut cererea
agregat@. Cre}terea cererii agregate
ca efect al politicii fiscale genereaz@
venituri mai mari pentru firmele care
se afl@ pe lan]ul cheltuielilor guver-
namentale, dar în acela}i timp
înseamn@ c@ alte firme vor trebui s@-
}i diminueze investi]iile ca urmare a
cre}terii ratei reale a dobânzii.

"Ne îndrept@m spre o er@ de suspi-
ciuni mai profunde atât fa]@ de pie]e
cât }i fa]@ de stat }i se va pune mai
mult accentul pe statul bun@st@rii dar
}i pe stimulentele oferite în cadrul
acestui stat al bun@st@rii”, remarc@
Joseph Stiglitz, laureat al premiului
Nobel pentru economie. Europenii
sunt mai preca u]i în utilizarea stimu-
lentului bugetar, de teama unor
poveri viitoare ce ar putea s@
complice inclusiv func]io narea zonei
euro; ei argumenteaz@ }i prin efica-
citatea mai mare a unor stabilizatori
automa]i în UE, ca urmare a
tr@s@turilor sistemelor de asisten]@
social@ (mai dezvoltate decât în
SUA). Americanii, pe de alt@ parte,
fiind de acord cu nevoia de reform@
a sistemului de reglemen tare, gân-
desc c@ prioritatea absolut@ acum
este evitarea unei mari recesiuni. Din
acest punct de vedere ei s-au trans-
format în principalii sus]in@tori ai
tezelor keynesiste. 
"Atunci când cea mai mare economie
din lume }i cea mai mare economie
emergent@ se uit@ spre acela}i loc }i
în acela}i timp, }tii c@ se întâmpl@
ceva”, este de p@rere Kenneth
Rogoff, profesor la Harvard }i fost
economist }ef la FMI, unul din cei
2.500 de participan]i la Forumul de
la Davos din acest an. ”Asist@m la o
schimbare de paradigm@ c@tre un
stat european, mai dedicat aspectelor
sociale”, explic@ el. 

În SUA, cea mai mare }i cea mai
paradigmatic@ economie de pia]@,
cre}terea interven]ionismului statului
va fi finan]at@ printr-o cre}tere uria}@
a împrumuturilor, proiectate s@
creasc@ pân@ la 10 la sut@ din PIB în
acest an }i pân@ în 2010, de la 3 pro-
cente anul trecut. 
Potrivit oficialilor }i economi}tilor, pe
viitor SUA se vor apropia de Europa,
p@r@sind doctrina economic@ profe sat@
în ultimii 30 de ani }i stabilind un nou
contract social menit s@ reduc@ din
pr@pastia existent@ între boga]i }i res-
tul societ@]ii. 
Spre deosebire îns@ de SUA, Europa
se confrunt@ cu mai pu]ine întreb@ri
legate de contractul s@u social, în
condi]iile în care contribu]iile sociale
mai mari }i taxele cu o baz@ larg@ de
impozitare servesc ca stabilizatori
automa]i ai ciclului economic. 
Întrucat actuala criz@ financiar@ }i eco-
nomic@ (atât prin efectul ei material
cat }i, mai ales, prin efectul ei psiho-
logic) afecteaz@ întreaga economie }i
societate („promi]ând” schimb@ri de
mentalitate }i chiar de cultur@ econo-
mic@), solu]iile de politic@ economic@
trebuie s@ aib@ în vedere, ansamblul
societ@]ii }i, în acela}i timp, s@ vizeze
termenul mediu }i, mai ales, termenul
lung. În plus, armonizarea politicilor
fiscal-bugetare între statele membre
este, deocamdat@, singura solu]ie, în
condi ]iile în care, în modelul construc -
]iei europene, federalismul are, înc@,
un adversar puternic în inter-guverna-
mentalism. Armonizarea politicilor fis-
cal-bugetare între statele membre pre-
supune implementarea, cu caracter de
continuitate }i de permanen]@, a unei
discipline fiscal-bugetare severe }i
necondi]ionate. Dominan]a fiscal@ care
pare c@ va cî}tiga tot mai mult teren
în Romania, mai ales în actualele
condi]ii ale efectelor crizei financiare }i
econo mice, pe fondul unui trend des-
cendent al cre}terii economice,
creeaz@ un pericol iminent al pro-cicli-
cit@]ii politicii fiscal-bugetare. Or,
întreaga filozofie a Pactului de
Cre}tere }i Stabilitate este aceea ca
politica fiscal@ s@ fie anti-ciclic@.
Proiectarea }i func]ionarea stabiliza -
torilor fiscali automa]i trebuie s@ se
impun@ în detrimentul inter ven]iilor
discre]ionare ale autorit@]ii normative
în materia fiscal-bugetar@ }i s@ dobân-
deasc@ func]ia esen]ial@ a asigur@rii
caracterului anti-ciclic al ajust@rii fisca-
le.

Stabilizatorii automa]i – 
m@sur@ a calit@]ii activit@]ii la nivel macroeconomic

conf. univ. dr. Cristina T~N~SESCU

P. A. Samuelson Joseph Stiglitz

Ministerul Economiei si Finan]elor
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Acte emise de stat: 
economice }i biserice}ti

Realizarea actului Unirii Principatelor,
prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
ca domn în Moldova (5/17 ianuarie
1859) }i în [ara Româneasc@ (24
ianuarie/5 februarie 1859), a deschis
calea unor prefaceri profunde în via]a
politic@, social@, economic@ }i cultur-
al@ a statului na]ional român modern. 
Aceste schimb@ri structurale au dus
}i la o serie de reforme în via]a bis-
ericeasc@, absolut necesare: procla-
marea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române în 1864, recunoscut@ de
Patriarhia ecumenic@ abia în 1885;
unificarea administrativ-bisericeasc@ în
1865, când mitropolitul Ungro vlahiei
a devenit “primat” al Bisericii Orto -
doxe din noul stat; 
- constituirea Sfântu lui Sinod în
1872, ca organ central de conducere;
- reforma înv@]@mântului teologic,
înl@turarea elementului str@in de la
conducerea mân@stirilor. 
Pân@ la 1859, a}a cum cele dou@
Principate formau dou@ ]@ri separate,
tot a}a }i Biserica era alc@tuit@ din
dou@ unit@]i canonice de sine
st@t@toare, cu organiza]ia }i ierarhia
lor aparte. În fruntea Mitropoliei
Ungro vlahiei se g@sea mitropolitul
Nifon (1850-1875), iar în fruntea
Mitropoliei Moldovei era mitropolitul
Sofronie Miclescu (1851-1860).
Înc@ din vara anului 1859, averile
mân@stirilor chinoviale: Neam], Secu,
Agapia, V@ratic, Adam }i Vorona au
fost trecute în administrarea
Ministerului Cultelor. 
La 19 octombrie 1860, s-a promul-
gat o lege, tot în Moldova, prin care
se instituia un impozit de 10&
asupra venitului net al propriet@]ilor
imobile ale mitropoliilor, episcopiilor,
mân@stirilor închinate }i neînchinate
cu metoacele lor, ale chinoviilor

m@n@stirilor }i bisericilor de sub
diferite tutele, al seminariilor, precum
}i al oric@rui alt a}ez@mânt de bine-
facere. Aceast@ lege s-a extins din
31 martie 1862 }i în [ara Româneas-
c@. În aceea}i zi Consiliul de Mini}tri
a hot@rât ca veniturile mân@stirilor s@
nu mai intre în a}a-numita Cas@
Central@, ci drept în vistieria ]@rii,
adic@ la Ministerul de Finan]e.În fa]a
acestor schimb@ri, mitropolitul Sofro -
nie a protestat în mai multe rânduri,
iar urmarea, a fost înl@turarea sa din
scaunul mitropolitan. 
O alt@ problem@ care a stat în aten]ia
guvernului a fost aceea a }colilor
teologice. Astfel, la 15 decembrie
1859, }colile catehetice din Moldova
au fost transformate în }coli primare.
Prin aceast@ m@sur@, s-au oprit hiro-
tonirile de preo]i nepreg@ti]i, iar sem-
inariile au r@mas singurele }coli de
preg@tire a preo]ilor. În 1860, în tim-
pul ministeriatului lui M.Kog@lniceanu
la Ministerul Cultelor, a fost f@cut@ o
reform@ a seminariilor teologice din
Moldova. Cel de la Ia}i (Socola) avea
}i un curs superior (în total 8 clase)
în care se predau, pe lâng@ disci-
plinele teologice, }i limbile clasice,
}tiin]ele reale (matematica, fizica,
chimia) }i practice (agronomia }i
medicina popular@). Cele de la
Roman }i Hu}i aveau numai un curs
inferior, de 4 clase. 
În [ara Româneasc@ s-au luat, de
asemenea, unele m@suri cu privire la
cele patru seminarii, din Bucure}ti,
Râmnic, Buz@u }i Arge}, toate având
cursul inferior. 
În august 1860, Adunarea legislativ@
a hot@rât ca seminariile s@ treac@
sub administrarea }i supravegherea
Ministerului Cultelor }i Instruc]iunii
Publice. S-a instituit tot atunci o
comisie format@ din delega]i ai
Ministerului }i ai Mitropoliei, care a
f@cut propuneri de reorganizare radi-
cal@ a înv@]@mântului teologic din
[ara Româneasc@. 
Legea asupra instruc]iunii, decretat@
la 25 noiembrie }i promulgat@ la 5
decembrie 1864, cuprindea }i dis-
pozi]ii privitoare la înv@]@mântul teo-
logic, organizat unitar în cuprinsul
ambelor Mitropolii. 
Erau dou@ categorii de seminarii: “de
gradul întâi”, cu patru clase, pe lâng@
fiecare episcopie }i “de gradul doi”,
cu }apte clase la Bucure}ti  }i Ia}i. 
Toate seminariile urmau s@ fie fon-
date }i între]inute cu cheltuiala stat-

ului, fiind puse sub “inspec]iunea
superioar@” a Ministerului Cultelor.
Chiriarhii locului aveau dreptul s@
fac@ “inspec]iuni speciale, sub autori-
tatea Ministerului” }i îndatorirea “de
a priveghea starea general@ }i pro-
gresul seminarului din eparhie “. 
Prin Legea instruc]iunii din 1864, s-
a prev@zut ca absolven]ii ambelor
cicluri ale seminarului s@ poat@ fi
încadra]i }i ca înv@]@tori la }colile
s@te}ti, f@r@ nici un examen pentru
luminarea poporului. 
O alt@ m@sur@ pozitiv@ a fost
hot@rârea luat@ în cursul lunii martie
1863, potrivit c@reia slujbele din bis-
ericile ortodoxe din România urmau
s@ se fac@ numai în limba român@,
întrucât pân@ atunci, în foarte multe
biserici - mai ales în m@n@stirile
închinate Locurilor Sfinte - slujbele
se f@ceau în grece}te. 
O realizare de mare însemn@tate a
domniei lui Cuza, cu urm@ri
binef@c@toare pentru ]ar@, a fost sec-
ularizarea averilor m@n@stire}ti. 
Aceast@ important@ m@sur@ a fost
luat@ în perioada “de lupt@ consti-
tu]ional@ a lui Cuza” , din ianuarie
1862, când s-a realizat unificarea
administrativ@ a principatelor }i 2
mai 1864, când are loc lovitura de
stat care a dat un nou fundament
social României moderne. În progre-
sul na]ional al României, secu-
larizarea a avut o tripl@ semnifica]ie:
- afirmarea deplinei suveranit@]i a
statului asupra întregului teritoriu
na]ional, t@ierea uneia dintre ultimele
curele care legau deciziile politice
interne de consim]@mântul marilor
puteri garante }i parcurgerea unei
ultime etape în procesul de lent@
preg@tire a reformei agrare din 1864. 
Secularizarea averilor m@n@stire}ti a
fost f@cut@ în epoc@ }i în alte ]@ri,
cum au fost Italia, Spania, Serbia,
Rusia }i Turcia. 
În Italia, ministrul justi]iei }i al cul-
telor a prezentat un proiect de lege
cu privire la secularizarea averilor
m@n@stire}ti, proiect sanc]ionat }i
aprobat de rege, prev@zându-se
suprimarea tuturor mân@stirilor }i
corpora]iilor religioase, cu câteva
excep]ii. Averile mân@stire}ti urmau
s@ fie administrate sub îngrijirea unui
comitet, iar actualii c@lug@ri deser-
ven]i vor primi o pensie de câte 600-
700 lei anual de fiecare persoan@. 
În privin]a episcopilor, se propunea a
l@sa pe titularii actuali a dispune ei

de venituri, iar la moartea lor, a se
converti aceste averi în rente asupra
statului de un venit egal. 
{i în Serbia, averile mân@stire}ti au
fost secularizate, cu câ]iva ani înainte
de secularizarea efectuat@ în România.
În 1834, domnul sârbilor, Milo}
Obrenovici, a secularizat averile m@n@s-
tirilor închinate din Serbia, a înlocuit
pe egumenii greci cu egumeni sârbi
}i a hot@rât s@ se trimit@ anual
Locurilor Sfinte câte 250 de galbeni
din vistieria ]@rii, pentru cump@rare
de cear@, untdelemn }i t@mâie. 
Seculariz@ri au fost realizate }i în
Rusia, cum au fost cele din
Basarabia. M@n@stirile grece}ti de la
Sf. Munte Vatopedon, Sinai, Sf. Mor -
mânt din Ierusalim, etc., posedau în
Basarabia nu mai pu]in de 100
mo}ii, care cuprindeau mai bine de
209.983 de deseatine de p@mânt.
Mân@stirea Neam]ului, Episcopia
Hu}ilor, Mitropolia Ia}ilor, a}ez@ -
mintele Sf. Spiridon, posedau în
Basa rabia 38 de mo}ii. La început,
guvernul rus a îng@duit ca averile
mân@stirilor închinate s@ fie adminis-

trate direct de c@tre împuternici]ii
acestor mân@stiri. 
Aceast@ stare de lucruri a r@mas
neschimbat@ pân@ în 1863, când s-a
f@cut secularizarea averilor m@n@ -
stire}ti în Principatele Române. 
Atunci, prin Ucazul imperial din 15
mai 1864, s-a hot@rât ca averile
m@n@stire}ti str@ine, s@ fie date în
arend@ de c@tre stat, în prezen]a
împuternici]ilor m@n@stirilor, prin lici-
ta]ie public@. Dup@ al]i 9 ani, la 16
martie 1873, un nou ucaz dispunea
ca averile imobile ale a}ez@mintelor
din România }i din Orient s@ treac@
sub administra]ia Ministerului de
externe din Petrograd. Tot atunci s-
a cerut fiec@rui a}ez@mânt s@ justi-
fice prin scrisoare }i alte acte de
dona]iune dreptul lor de posesiune
asupra mo}iilor pe care le st@pâneau
în Basarabia }i s@ arate, f@r@ dubii,
menirea pe care aceste funda]ii o
primiser@ de la donatorii lor, aceasta
pentru ca veniturile s@ fie folosite
numai pentru acele scopuri. În aceea}i
perioad@, în Turcia au fost secular-
izate vacufii (m@n@stirile turce}ti). 
Prin urmare, actul seculariz@rii aver-
ilor m@n@stire}ti în România nu a
fost unul izolat, ac]iunea fiind parte
a unui proces mai larg. Anterior
actului propriu-zis al seculariz@rii din
1863, prin legea din 1835, statul
român a realizat seculariz@ri pentru
m@n@stirile (chinoviile) }i schiturile
neînchinate, cu scopul declarat de a
le administra mai bine decât mitro-
politul }i episcopii, care le adminis-
trau dup@ vechile regulamente. 
Nemul]umirile pentru rolul pe care
}i-l arogau c@lug@rii greci prin iden-
tificarea “închin@rii” cu “dona]ia”,
deci cu dobândirea unui drept de
proprietate asupra metocului, au
izbucnit îns@ imediat dup@ abolirea
regimului fanariot. Dup@ 1826, când
prin în]elegerea de la Akkerman,
Rusia î}i asum@ rolul de protegui-
toare a religiei ortodoxe în Imperiul
Otoman, inclusiv de factor chemat s@
asigure proprietatea }i bunurile
Bisericii Ortodoxe, rela]iile dintre
Principate }i marile institu]ii ortodoxe
care gospod@reau mân@stiri “închi-
nate” se complic@, bineîn]eles,
încetând s@ mai fie o problem@
intern@ a Imperiului Otoman. 

(va urma)

Implica]ii ale rela]iei Biseric@ - Economie - Stat (II)

Pr.Ic.Stavr. Ioan RADU - 
Consilier economic, Hu}i, jud. Vaslui
drd. ^n “economie” ULBS

Mihail Kogalniceanu

Theodor Aman - Proclamarea Unirii
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urmare din pag.1
Întrebarea este legitim@ pentru c@

modelul neoclasic de cre}tere econo-
mic@, modelul de cre}tere al lui
Solow r@mâne modelul standard iar
interog@rile aduse de situa]ia de criz@
nu i-au afectat cel pu]in deocamdat@
statutul teroretic. Dificultatea por ne}te
din faptul c@ având  aceast@ teorie
reper s-a ajuns la o contabilizare a
cre}terii economice (de exemplu
Denison) prin care s-a încercat con-
turarea factorilor de cre}tere iar ele-
mentul cu ponderea cea mai mare ar
reprezenta progresul tehnologic, ca
urmare a unei variabile de calcul rezi-
dual. Ca urmare, s-a ajuns la conclu-
zia c@ cea mai important@ contribu]ie
în cre}terea economic@ nu o are nici
capitalul, nici munca, ci progresul
tehnologic, adic@ un factor care con-
trazice nucleul teoriei neoclasice în
sine. Pornind de la aceast@ premis@,
neoferindu-se nici o explica]ie legat@
de cauzele care au dus la schimbarea
tehnologic@ (prezum]ia c@ ea este
rezultatul investi]iilor de capital este
prea slab@) nu se explic@ în nici un
fel cauza major@ a cre}terii economi-
ce. Progresul tehnologic apare ca un
dat, sau mai bine zis un factor exo-
gen care nu are prea mari leg@turi cu
construc]ia institu]ional@ sau cu cele-
lalte elemente reper ale cre}terii.
Accentuarea acestui rezultat ar însem-
na s@ presupunem c@ cre}terea eco-
nomic@ e doar o chestiune de noroc
}i întâmplare. Cu atât mai mult cu
cât, în interpretarea altor cercet@tori
(Munday) odat@ cu cre}terea capitalu-
lui, rata de cre}tere a unei na]iuni

scade, fenomen datorat ipotezei
veniturilor marginale des cres c@toare.
Pentru statele din est avem o majo-
rare a gradului de utilizare a
capitalului f@r@ o cre}tere pro -
por]ional@ a for]ei de munc@. În toate
statele din est ratele de cre}tere ale
investi]iilor str@ine sunt exponen]iale
pân@ în 2008, în timp ce cre}terea
for]ei de munc@ este în cel mai bun
caz într-o progresie minor@ fa]@ de
începtul perioadei. Dimi nuarea  ren -
tabilit@]ii capitalului este de a}teptat
s@ duc@ la o sc@dere a ratei de
cre}tere iar debutul crizei în 2009
este perioada în care estul Europei se
preg@tea s@ intre cu decalaje de un
an doi între diferitele state, într-o ase-
menea perioad@ având în vedere ciclul
de cre}tere lung }i primele semne de
obosire date de unele state. Aceast@
conclu zie este subli niat@ de argumen-
tul de mai sus care în fond sus]ine
c@ o cre}tere pe termen lung nu este
dat@ doar de nivelul de investire -
prin cipalul argu ment al estului - pen-
tru c@ efectele de de sporire a
investi]iilor }i volumului de produc]ie
(exemplificate de cre}teri specta -
culoase ale PIB-ului în aceste state)
sunt anulate de “cre}terea  raportului
capital - produc]ie”. Desigur, dife -
ren]ele dintre statele estice vor fi
determinante pentru perioada care
vine în procesul de „catching up”
(„prindere din urm@”) . Na]iunile cu o
cifr@ mai mic@ a veniturilor pe cap de
locuitor (Bulgaria, România, Slovacia)
vor putea mai u}or s@ continue pro-
cesul decât cele care deja se aproprie
de termenii europeni (Polonia, Cehia,
Ungaria), aceasta pentru c@ volumul
de investi]ii care determin@ majorarea

coeficientului capitalului este afectat@
în mai mic@ m@sur@ de diminuarea
rentabilit@]ii decât s-ar întâmpla cu
orice investi]ie dintr-o ]ar@ mai puter-
nic dezvoltat@. Conform acelea}i
paradigme concep tuale ar însemna s@
avem un ritm constant de cre}tere cu
dou@ viteze pentru cele dou@ zone
semnalate. Cre}terea constant@ f@r@
acceler@ri }i încetiniri semnificative a
fost probat@ de statele vestice dar nu
}i de cele din est în perioada anilor
2000.  Problema care apare în
aceast@ interpretare este c@ politicile

aplicate de guverne nu au nici un
efect real asupra ritmului de cre}tere
econo mic@ pe termen lung. Rata de
cre}tere este de acum încolo, odat@
cu diminuarea rentabilit@]ii capita lului,
dat@ de sporirea ofertei de munc@ (în
primul rând o func]ie a cre}terii popu-
la]iei, ceea ce nu se întâmpl@ pentru
nici un stat din zon@) }i de progresul
tehnologic (un factor exogen necon-
trolabil). Noile teorii ale cre}terii eco-
nomice completeaz@ aceste ipoteze, }i
dau totu}i un rol guvernului în fun -
c]ionarea meca nismelor de pia]@ cu

costuri de administrare minime }i în
poten]area unor externalit@]i pozitive
care pot ap@rea în cadrul sistemelor
fiscale }i economice. 
Dar dac@ estul este în acest stadiu de
cre}tere economic@ atunci devine clar
faptul c@ estul va intra într-un nou
ciclu cu totul diferit dup@ închierea
recesiunii. Noua problem@ care se
pune ]ine îns@ de adâncimea }i dura-
ta aceastei recesiuni.

Va continua cre}terea economic@ în Est dup@ criz@?

Sibiul, prim@vara

Dan SUCIU

Londra - centrul financiar european



ART~     ECONOMIE VINERI 10 APRILIE 20098

c my b
c my b

c my b
c my b

Articolele ap@rute în revist@ exprim@
punctele de vedere ale autorilor, care
pot fi diferite de cele ale redac]iei.

Colegiul deredac]ie
Redactor }ef
coordonator:

DAN POPESCUDAN POPESCU

EUGEN IORD~NESCUIORD~NESCU

EMIL DAVIDDAVID

ILEANA ILIEILIE

editor

GRUPUL DE PRES~ 

CONTINENT

CAMERA DE COMER[, 

INDUSTRIE {I AGRICUL-

TUR~ A JUDE[ULUI SIBIU

NOBLESSE SRL

ISSN 1841-0707 

Tel. 0269/21.81.33, 

fax. 0269/21.01.02,

e-mail rondul@rdslink.ro

Rio de Janeiro

SOLILOCVII DE DUMINIC~

Una dintre întreb@rile care per-
sist@ de mult timp în lumea arti}tilor,
dar în special acum în plin@ criz@
financiar@ }i economic@ ce a cuprins
întreaga omenire, este cea legat@ de
rostul artei într-o lume ce s-a refugiat
în biologic, superficialitate, trivialitate,
perversit@]i, violen]e, mediatizate
intens de mijloacele media, în numele
unor prezumtive libert@]i democratice,
preocupat@ de satisfacerea cu prepon-
deren]@ a necesit@]ilor materiale în
detrimentul celor ale spiritului.
Parafrazâdu-l pe marele poet german
Hılderlin,  care în elegia Brod un
Wein, ( „ pâine }i vin” ) se întreba
retoric, la ce bun poe]i în timpuri
s@race? eu m@ întreb, oare la ce bun
arti}ti }i art@,  într-o lume s@rac@?
S@r@cia, în timpuri s@race, la care se
referea poetul german, este incon-
testabil una de natur@ spiritual@.

Martin Heidegger, marele gândi-
tor german,unul dintre exege]ii de
marc@ al poetului elegiac, ce  a dom-
inat filosofia european@ în secolul tre-
cut, într-un inspirat eseu ap@rut în
densul, dar }i limpedele volum „
Originea operei de art@”, într-o logic@
extrem de strâns@, arat@ ca poetul s-
a referit la  s@r@cia dintr-o lume în

care a disp@rut Dumnezeu. 
Timpul ce urmeaz@ dup@ moartea

lui Iisus Christos este comparat de
filosof cu „ noaptea lumii ,“ un timp
s@rac, peste care s-a l@sat bezna. Cu
acuitatea gândirii de care a dat dovad@
în tot ce a scris, Heidegger, decripteaz@
cu m@estrie, sensul adânc al elegiei
Hılderliene, în care poetul descopr@
lipsa Zeului, iar omenirea întreag@ se
afl@ sub semnul acestei lipse. 

Într-o lume în care Zeul lipse}te,
oamenii }i lucrurile nu se mai afl@ în
acea comuniune pe care a determinat-
o acesta. „ Lipsa Zeului înseamn@ c@
nu mai exist@ nici un zeu care s@
strâng@ laolalt@ c@tre sine, oamenii }i
lucrurile, }i s@ rostiasc@, pornind de
la o asemenea strângere laolalt@,
Istoria lumii }i s@l@}luirea omului în
ea.”…„ timpul acestei nop]i a lumii
este atât de s@rac, încât nu mai are
putin]a s@ resimt@  lipsa Zeului ca
lips@.” „Odat@ cu aceast@ lips@, lumea
î}i pierde temeiul, pierde pe cel care
o întemeiaz@. 

Acum, dup@ 200 de ani, cei ce
îl citesc sau recitesc pe marele
Hölderlin, în condi]iile uria}ei crize
mondiale la care suntem cu to]i  par-
ticipan]i, r@mân surprin}i de actuali-
tatea }ocant@ a acestei întreb@ri.

Timpurile  noastre sunt acelea în
care nu se mai resimte lipsa Zeului „
ca lips@.”  Într-o goan@ delirant@, pen-
tru  a avea omenirea }i-a uitat temeiul
uitând cu totul de cel mai important
deziderat a existen]ei umane, acela de
a fi. Tot ce face, paradoxal }i absurd,
se întoarce împotriva sa. Acest lucru
este posibil numai în acolo unde,
dintr-un tembelism universal, s-a uitat
de exiten]a Zeului.

Ne afl@m în preajma Sfintelor

S@rb@tori ale Pa}telui, majoritatea sun-
tem preocupa]i de cum s@ petrecem
acest m@re] eveniment, ce fripturi s@
ingurgit@m, ce toalete noi s@ mai
etal@m, cum s@ umplem bisericile }i
l@ca}urile sfinte cu evlavia noastr@, cum
s@ surclas@m pe cei din jurul nostru cu
multele zile de post }i smerenie  pe
care le-am ]inut pentru a-l mul]umi pe
cel care, spre binele nostru, pentru sal-
varea noastr@, }i-a sacrificat fiul.

Câ]i dintre noi sunt capabili de
a în]elege semnifica]ia acestui uria}
gest? Câ]i dintre noi am sacrifica ceva
pentru aproapele nostru aflat în
durere sau necaz ? Sacrificiul suprem
f@cut de Tat@l Ceresc, a fost pentru
a-l face pe om mai bun, mai milostiv,
mai tolerant. Cu ce suntem acum în
mileniul trei mai buni, mai milostivi
decât cei din timpurile când  Zeul a
fost alungat?

Când Adam s-a desp@r]it de
Dumnezeu refuzând nemurirea, adic@
spiritul, a fost un act dement pen-
truc@ nu a in]eles temeiul pentru care
El, demiurgul, l-a creat. Din acel
moment a început, pentru om, tim-
pul s@rac.

Zeul lipse}te pentru c@ lumina,
pe  care i-a oferit-o omului pentru a-
i c@l@uzi demersul rostuirii întru fiin]@,
acesta a înlocuit-o cu noaptea satis-
facerii dorin]elor biologice. Întunerecul
va ajunge la apogeu la miezul nop]ii,
când se atinge absen]a total@ a
temeilui fiin]ei.  Poate c@ acum s-a
ajuns la abisul s@r@cirii timpurilor
s@race. Zeul se va întoarce,dar numai
atunci când oamenii îi vor preg@ti
întoarcerea, când lumea se va schim-
ba din temelii, dar nu oricum, ci prin
con}tientizare.

Revenind la întrebarea de la

început, în leg@tur@ cu soarta artei
în aceste timpuri s@race, nu pot s@
r@spund decât printr-un nou }ir de
întreb@ri. Oare nu este mai bine s@
ai tot timpul întreb@ri? Sunt

domenii unde întreb@rile sunt mai
folositoare decât r@spunsurile. De
multe ori, în întrebare se afl@ }i
r@spunsul, dac@ nu total, cel pu]in
par]ial. E bine }i a}a, nu ?

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Art@ }i economie (IV)

Pictur@ de Dumitru Dumbr@veanu


