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România trece nu doar
printr-o criz@ economic@,
ci }i printr-o criz@ de
proiect. Iar leg@tura între
cele dou@ este una evi-
dent@. A miza pe o ie}ire
din criz@, f@r@ a propune
un proiect, este a l@sa
totul pe seama contextu-
lui interna]ional. În cea
mai mare m@sur@,
cre}terea }i descre}terea

economiei române}ti este rezultatul factorilor
externi }i asta nu doar pentru faptul c@ criza
are o genez@ financiar-interna]ionalist@ sau c@
globalizarea este un fenomen de neevitat, chiar
}i pentru România. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Dac@ este posibil, este f@cut
deja. Dac@ este imposibil, se
va face”.

Charles Alexandre de Calonne
(c@tre regina Marie – Antoinette)

c my b

c my b

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

De}i instalat@ temeinic în casele }i con}tiin]ele românilor, doar de
pu]in@ vreme, CRIZA ne oblig@ s@ tragem, cu fiecare zi }i cu fiecare
nou@ încercare, o sumedenie de înv@]@minte pe lâng@ care, altminteri,
am fi trecut probabil nep@s@tori. Câteva dintre acestea le vom trece
în revist@ în cele ce urmeaz@, cu precizarea c@, în perspectiv@, ele
nu sunt nici ultimele }i nici cele mai dramatice cu putin]@.
1. Deosebit de amar@ se dovede}te constatarea c@ o criz@ de mari
propor]ii }i cu durat@ nedeterminat@ te poate lovi în plin, ca ]ar@
}i atunci când nu ai contribuit cu nimic la declan}area ei. Într-
adev@r, nu putem uita c@, în urm@ cu un an – doi, când SUA se
cl@tina sub primele seisme ale crizei financiare, noi vorbeam de
ea ca despre un fenomen de pe alt@ planet@. {i, într-un fel, pe
bun@ dreptate. La urma–urmei, erau problemele }i „nota de plat@”
ale celui mai puternic stat al lumii, a c@rui industrie financiar@ a
promovat consecvent }i deliberat dereglementarea }i slaba
supraveghere a institu]iilor financiare.

De la criza financiar@, la
criza încrederii }i speran]ei

PUNCTUL 
PE EUROPA

Dan SUCIU

Emil DAVID „Este un fals c@ egalitatea este o lege a naturii. 
Natura nu a f@cut nimic egal. 
Suverane sunt subordonarea }i dependen]a”

Vauvenargues

Proudhon va elabora „teoria mutualismului” pe exemplul „parabolei
obeliscului”, chestiune indispensabil@ pentru o bun@ în]elegere a sis-
temului filozofic }i economic al cercet@torului tipograf. Iat@, scrie
Proudhon, atunci când în 1836, în „Place Concorde”, a fost ridicat, pe
soclul s@u, obeliscul adus de la Luxor, din Egipt, „au lucrat 200 de
muncitori timp de 1 or@”. Prin coordonarea eforturilor lor, au reu}it
atingerea obiectivului. Patronul afacerii a pl@tit de 200 de ori 1 or@,
adic@ aceea}i sum@ pe care ar fi luat-o un singur muncitor lucrând 200
ore, dar acest muncitor nu ar fi reu}it niciodat@ s@ ridice obeliscul.
Proudhon va desprinde astfel o dubl@ concluzie, scrie }i profesorul
Gaston Bordet. 
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Programul anticriz@ sau
programul pro euro? 

Dan POPESCU
Un desen strategic îndr@zne] (II)

continuare ^n pag. 4

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

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

continuare ^n pag. 3

Criza sistemului
public (III)

Desigur, nu milit@m pentru un
stat f@r@ sector public! De}i
doctrina libertarian@ – destul
de eclectic@, de altfel – pre -
tinde c@ cea mai bun@ form@
de guvernare ar fi… lipsa gu -
vern@rii, sau guvernarea mini-
mal@, exist@ câteva contrapozi]ii
importante, care fundamenteaz@
rolul statului }i sectorului pub-
lic în epoca actual@.
De la Revolu]ia Francez@,
mo}tenim trei concepte funda-

mentale, a c@ror aplicare a pus bazele statului modern
european, }i anume Libertate, Egalitate, Fraternitate. În
timp ce accentul pe libertate fundamenteaz@ mai degrab@
doctrinele liberale (una dintre extreme fiind libertarienii), iar
accentul pe egalitate fundamenteaz@ doctrinele socialiste
(una dintre extreme fiind dictatura socialist@ din ]@rile din
Estul Europei, }i nu numai), accentul pe fraternitate (soli-
daritate social@) pare s@ fie o component@ comun@ a celor
dou@ orient@ri de doctrin@ politic@, mai ales dup@ cel de
al doilea r@zboi mondial.

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

continuare ^n pagina 2

Vedere din P@ltini}, una dintre cele mai vechi }i frumoase sta]iuni europene

Pierre Joseph Proudhon

Joseph Eugene Stiglitz - economist american

200 de ani de la na}terea lui Pierre Joseph Proudhon
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Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Art@ }i economie (VII)
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Opinii personale cu privire la 
accesarea împrumutului de 

19,8 miliarde EURO de c@tre România (I)
student Nicoleta Sonia H~U{IU pag. 7

Bucure}ti - Pia]a Victoriei, 
sediul Guvernului Rom$niei

Prof. univ. dr. Carmen COMANICIU, decanul
Facult@]ii de {tiin]e Economice a ULBS 

Conf. univ. dr. Ramona TOMA OR~{TEAN, 
secretar }tiin]ific pag. 5
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urmare din pag.1 
Statul Bun@st@rii Sociale pre-

supune cu necesitate prezen]a prin-
cipiului solidarit@]ii sociale, solidari-
tate la rândul ei bazat@ pe redis-
tribirea social@. Imediat dup@ ter-
minarea celui de al doilea r@zboi
mondial a început procesul de for-
mare a ceea ce ast@zi numim
Uniunea European@ în special pentru
c@ oamenii au constatat c@ pentru a
se feri de viitoare conflicte militare
de acest gen e nevoie de democra]ie
}i prosperitate generalizate. Baza
social@ pentru democra]ie o
reprezint@ prosperitatea, du}manul de
baz@ al democra]iei fiind din punct
de vedere social s@r@cia }i izolarea.
Drept urmare, principalele State dez-
voltate din Europa }i-au stabilit drept
misiune fundamental@ asigurarea
unui nivel rezonabil de prosperitate
pentru cet@]enii lor, ca baz@ a
democra]iei }i men]inerii p@cii. Unele
dintre obiectivele con]inute în aceast@
misiune pot fi îndeplinite numai cu
contribu]ia sectorului public sau
chiar în exclusivitate de c@tre sec-
torul public. În Europa, principiului
solidarit@]ii sociale, cu func]ionare în
interiorul Statului na]ional, a fost
completat cu principiul coeziunii eco-
nomice }i sociale. Politica de coezi-
une a Uniunii Europene urm@re}te s@
asigure un acces cât mai complet al
tuturor statelor, regiunilor }i
cet@]enilor din ]@rile membre la pros-
peritate economic@ }i echitate
social@.

Coeziunea }i solidaritatea
social@ sunt finan]ate în cea mai
mare m@sur@ din fonduri publice.
Acestea sunt prelevate de la con-
tribuabili, persoane fizice sau
juridice, sub form@ de impozite
directe }i indirecte sau sub forma
diverselor taxe instituite prin lege.

Pentru stabilirea nivelului aces-
tor taxe }i impozite publice, este
esen]ial@ clarificarea misiunii sociale
a Statului sau comunit@]ii respective,
adic@ a ceea ce J.J. Rousseau
definea în 1762 ca fiind contractul
social – baz@ a guvern@rii luminate a
popoarelor. Prelev@rile publice ar tre-
bui f@cute în baza unui mandat
social-politic, de a c@rui claritate }i
onestitate depinde în mod esen]ial
încrederea Poporului în Putere.

Desigur, vom admite cu to]ii
f@r@ efort câteva truisme precum:

- avem nevoie de profesori, gr@dini]e,
scoli, licee, universit@]i;
- avem nevoie de medici }i asistente
medicale, de dispensare }i spitale;
- avem nevoie de o armat@ care s@
ne apere de atacuri externe;
- avem nevoie de o for]@ armat@ care
s@ asigure ordinea }i stabilitatea
intern@;
- avem nevoie de infrastructur@ eco-
nomic@ }i social@;
- avem nevoie de entit@]i de protec]ie
}i asisten]@ social@;

Desigur, pentru satisfacerea
unor astfel de nevoi, - unii dintre noi
devin oameni politici }i – în baza
contractului social – conduc }i
guverneaz@ Poporul. 

De}i ideea de contract social
este clar@, instituirea lui într-un caz
concret presupune trecerea de la
ideal la real }i pragmatic. Din p@cate,
toat@ perioada de dup@ 1989 în
România este dominat@ de lipsa
realului }i pragmaticului din cadrul
acestui nebulos contract social.

Pentru c@ misiunile publice }i
obiectivele sistemului public nu sunt
stabilite în România, este foarte clar
c@ realizarea lor nu poate fi urm@rir@
cu claritate }i nu avem cum s@ real-
iz@m o minim@ analiz@ a raportului
cost/beneficiu pentru tot ce înseamn@
cheltuial@ public@. Ne}tiind prea bine

ce ar urma s@ fac@ sistemul public,
în mod concret }i detaliat, pentru un
orizont de timp m@car mediu }i
scurt, ne va fi foarte greu s@ anal-
iz@m eficien]a }i completitudinea/ -
incom ple ti tu dinea aloc@rilor publice.
În acest con di]ii, sistemul public
evolueaz@ mai degrab@ iner]ial }i
conservativ, devenind un sistem cu
pu]in@ leg@tur@ cu cerin]ele }i nevoile
sociale, care se autoreproduce }i se
autoconserv@. Un exemplu elocvent
în acest sens ^l reprezint@ evolu]ia
entit@]ilor publice în ultimii 4 ani:
dezvoltarea economic@ intens@ „care
ni s-a întâmplat” a f@cut ca prin sis-
temul de taxe }i impozite publice s@
se colecteze o mas@ mai mare de
bani publici. Despre ace}tia }tim acum
cu certitudine doar c@ au fost chel-
tui]i }i c@ nu au fost suficien]i,
deficitele publice fiind în cre}tere
anual@. În campania electoral@ de
anul trecut, ministrul de finan]e de la
vremea respectiv@ încerca s@ demon-
streze la televizor eficien]a guvern@rii
din care f@cea parte, f@când referire
la faptul c@ a alocat mult mai mul]i
bani spre cheltuire diferitelor sectoare
publice decât guvern@rile anterioare.

Atitudinea este exemplificativ@
pentru întreg mediul politic din
România: indiferent de partidul sau
alian]a aflat@ la Guvernare, în

România discu]ia despre banii publi-
ci se învârte în jurul distribu]iei (câ]i
bani prime}te un domeniu sau altul,
un minister sau altul) }i nicidecum în
jurul rezultatelor. Prima grij@ a
guvernan]ilor a fost }i r@mâne cea a
acoperirii cheltuielilor. Care cheltu-
ieli? Un clasic în via]@ ar spune,
probabil, cu aplomb: „a cheltuielilor
care este!”. Num@rul de posturi din
sistemul public – indiferent dac@ vor-
bim  de Guvern, ministere, prim@rii,
magistratur@, s@n@tate, educa]ie,
companii publice, etc., se discut@ –
din p@cate – în leg@tur@ aproape
exclusiv cu sumele de care domeni-
ul respectiv dispune sau pe care
guvernan]ii decid s@ le aloce.

De aceea nu ajungem niciodat@
s@ rezolv@m probleme }i s@ înreg-
istr@m progrese macrostructurale,
pentru c@ eforturile }i concentrarea
de baz@ în managementul public
(dac@ o fi existând a}a ceva?) se
refer@ la încadrarea în cheltuieli }i nu
la încadrarea în obiective. Iar cheltu-
ielile …sunt cele care sunt!

Dezideratul de a reduce global
cheltuielile – pe care se pare c@
actualul Executiv }i l-a stabilit ca
fiind prioritar – este la fel de fals }i
lipsit de finalitate ca }i opusul s@u.
De altfel e vorba de aceia}i para-
digm@, f@r@ nici un fel de modificare,

paradigma centr@rii pe cheltuieli!
Reducerea procentual@ a cheltuielilor
e la fel de toxic@ ca }i cre}terea lor
procentual@, în leg@tur@ – de exem-
plu – cu domenii precum educa]ia
sau s@n@tatea sau ap@rarea sau.. ori-
care altul. De altfel, o astfel de
opera]iune simplist@, indic@ cu clari-
tate lipsa de priorit@]i reale, în termen
de realizare a obiectivelor sociale,
politice sau economice }i o preocu-
pare continuu obsesiv@ spre redis-
tribu]ia veniturilor pentru a acoperi
cheltuieli, multe dintre ele fiind chel-
tuieli opera]ionale, de automen]inere
a sistemului birocratic.

Un exemplu, care transcede
guvern@rile post-decembriste, în
reprezint@ pentru companiile de stat –
pentru a nu vorbi doar de guvernan]i
– c@ile ferate române.  CFR-ul despre
care p@rin]ii no}tri spuneau cu mân-
drie c@ e a doua armat@ (adic@ un
sistem ordonat, ierarhizat, procedural-
izat, etc.) a intrat în criz@ de sistem
imediat ce sistemul economic social-
ist a încetat s@ mai func]ioneze. În
cadrul negocierilor cu FMI }i Banca
Mondial@, de multe ori CFR-ul a fost
cuiul lui Pepelea. Pân@ la urm@, com-
pania s-a divizat }i …a r@mas în
aceia}i stare de deriv@! Transportul
pe c@ile ferate a sc@zut foarte mult,
odat@ cu sc@derea economiei în gen-
eral. Radiusul de mi}care a popula]iei
a sc@zut }i el, ceea ce a generat o
comprimare aproape total@ a cererii
pentru transportul de c@l@tori }i
marf@. Cu toate acestea, companiei –
sau companiilor ce au rezultat dup@
divizare – nu le-au fost niciodat@
modificate misiunea }i obiec-
tivele…poate pentru c@ niciodat@ nu
le-au avut stabilite! Desigur, avem
nevoie de c@i ferate – iat@ un truism
la fel ca celelalte! Dar de câte, cum,
unde, cu ce servicii, cu ce costuri, cu
câ]i angaja]i, etc.? Nimeni nu a sta-
bilit niciodat@… Nu e, în acest con-
text, deloc surprinz@tor, faptul c@ de}i
companiile înregistrau pierderi fabu-
loase, salariile – }i mai ales salariile
managementului – au atins }i ele
cote fabuloase. CFR-ul e tocmai
domeniul în care un director gener-
al… a cump@rat }uruburi cu milioane
de lei bucata }i cravate…}i vile ..}i
multe altele, }i dup@ aceea a
disp@rut!

Acum, din p@cate, discu]iile la
CFR sunt acelea}i: s@ ne încadr@m în
buget!                 (va urma)

Criza sistemului public (III)
prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Liberté, Egalité, Fraternité - Revolu]ia francez@ de la 1789

Bucure}ti: Gara de Nord
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De la criza financiar@, la criza încrederii }i speran]ei
urmare din pag.1 

Practic, promovarea filozofiei deregle-
ment@rii printr-o serie de m@suri legis -
lative în SUA, începând cu deceniul '90,
a facilitat crearea artificial@ de bani în
circula]ie, prin amplificarea necontrolat@
a instrumentelor financiare derivate,
oferind suportul pentru acordarea de
credite c@tre companii }i popula]ie,
supradimensionate fa]@ de funda-
mentele economice. A}a s-a creat „bula
imobiliar@”, a}a se contureaz@ acum
„bula c@r]ilor de credit”.
Concluzia apar]ine unor somit@]i ale
mediului economic interna]ional, pre-
cum Joseph Stiglitz: l@comia investito-
rilor, în dorin]a ob]inerii de profituri tot
mai mari, cu capitaluri constituite din
bani proprii tot mai pu]ini, a creat criza
financiar@ }i apoi economic@ în SUA,
care s-a extins, datorit@ globaliz@rii, în
întreaga lume }i s-a transformat într-o
depresiune mondial@, comparabil@ cu
aceea din 1929 – 1933.
Cu ce sunt, îns@, de vin@ ]@ri precum
România de acest p@cat originar al
investitorilor americani? De ce trebuie
s@ pl@teasc@ ele, pe termen lung, pen-
tru declan}area unei spirale infernale:
lipsa creditelor bancare, stoparea
investi]iilor, reducerea activit@]ilor
productive, cre} terea }omajului, reduc-
erea puterii de cump@rare }i a activ-
it@]ilor comerciale?
Desigur, se poate da }i un r@spuns
cinic la toate aceste nedumeriri: pentru
c@ au sus]inut }i au crezut în virtu]ile
globaliz@rii. Pentru c@ au avut naivitatea
s@ vad@ în aceasta doar dreptul de a-
}i lua partea de beneficiu, nu }i cota
de riscuri }i pierderi.
Concluzia pe care va trebui s@ o
desprindem noi, ca „victima inocente”
a acestei pandemii, este c@ ne afl@m
vrând–nevrând, în epicentrul unei crize
de sistem, f@r@ precedent, care va
gene ra, inexorabil, o serie de muta]ii
importante în plan social }i politic,
ample mi}c@ri în balan]a de putere la
nivel global. Într-un asemenea context,
avem datoria s@ lu@m aminte la aver-
tismentele multor economi}ti, de cert
prestigiu, ai lumii contemporane: în
zorii societ@]ii postcapitaliste, vor
câ}tiga cei care se vor debarasa de
spiritul de turm@ al globaliz@rii }i vor
îmbr@]i}a un model economic al
viitorului cât mai realist, aflat undeva la
mijloc între cele dou@ extreme deja
experimentate – planificarea hiper-
centralizat@ }i pia]a total dereglemen-
tat@.
2. Am mai înv@]at, din aceast@ expe-
rien]@ trist@ a confrunt@rii cu criza }i

recesiunea, c@, de regul@, într-o aseme-
nea împrejurare, ultimii sosi]i sunt }i
cel mai aspru afecta]i. Vorbim, evident,
de Uniunea European@. Apartenen]a la
ea ar fi trebuit s@ fie, în principiu,
umbrela de protec]ie pentru statele nou
venite, toate având economii fragile }i
vulne rabilit@]ile binecunoscute. Care
sunt realit@]ile?
Un bilan] recent, prilejuit de împlinirea
a cinci ani de la marea extindere spre
Est a UE, dovede}te c@ cele zece state
care au aderat în 2004 sunt printre cele
mai afectate de consecin]ele crizei
mondiale, care a pus cap@t, brusc, dez-
volt@rii lor economice }i eforturilor de
a reduce decalajele fa]@ de statele occi-
dentale.
„Noua Europ@” se dovede}te a fi, în
condi]iile actuale, înc@ o iluzie amar@,
acum, când pare s@ ac]ioneze principi-
ul „scap@ cine poate”. Fapt este c@
Fondul Monetar Interna]ional, ca princi-
pal colac de salvare al acestor ]@ri în
tranzi]ie, cu economii relativ modeste,
des chise }i dependente de pie]ele occi-
dentale, pune un diagnostic alarmant:
dup@ câ]iva ani de beneficii artificiale,
provenite în principal din puternica dez-
voltare a domeniului imobiliar }i din
afluxul de capitaluri str@ine, statele din
Europa Central@ }i de Est vor avea par -
te de o „aterizare brutal@” pe fondul
rece siunii, care va presupune o sc@dere
a PIB cu 4–5 procente, cre}tere econo -
mic@ negativ@ }i explozie a }omajului.
Culmea, explica]ia acestei perspective
sumbre const@, ast@zi, exact în ac]iunea
factorilor care pân@ ieri ne confereau
cununi de lauri în competi]ia euro-
pean@: ritmul înalt de cre}tere econo -
mic@ tradus prin „supraînc@lzirea”
economiilor }i „dependen]a excesiv@”
fa]@ de capitalurile str@ine. Cu alte
cuvinte, ce a fost bun ieri, ast@zi este
pus la zid de forul financiar mondial,
iar nota de plat@ se achit@ de c@tre
cobaii tratamentului!
Cât despre România, beneficiar@ a va -
lului doi al ader@rii, ea nu face decât
s@ confirme regula. Un recent raport
asupra situa]iei noastre în deosebit de
complexa conjunctur@ interna]ional@,
intitulat sugestiv „Influen]a României în
UE: rezultate }i perspective”, consemna
printre altele: „Criza economic@ a evi-
den]iat un adev@r trist: de}i este
membr@ a UE }i NATO, România este
un stat izolat, care a r@mas f@r@
parteneri, în momente dificile. [ara
noastr@ a ratat poten]ialul de cre}tere a
influen]ei sale interna]ionale în UE
deoarece instinctul unei politici
europene este prezent doar la o mic@
parte a elitelor sale politice”. Altfel
spus, r@mânem un membru periferic al

Comunit@]ii Europene, cu un nivel de
influen]@ asupra deciziilor continentale
cu mult sub poten]ialul pe care ar tre-
bui s@-l aib@ un stat de m@rimea ]@rii
noastre. Dovad@, jocul de-a }oarecele }i
pisica pe care Comisia European@ îl
practic@ lejer }i cu cinism, chiar în
aceste zile, vizavi de România. Dup@
cum se }tie, am fost amenin]a]i oficial
cu iminenta declan}are a procedurii de
deficit bugetar excesiv (5,4 la sut@ în
2008) }i suspendarea aloc@rii de fon-
duri europene.
Toat@ lumea este de acord c@ aceasta
reprezint@ o nou@ dovad@ de dema-
gogie a forului european, cel pu]in
atâta vreme cât UE îns@}i a stabilit
pentru România anului 2009, un deficit
bugetar în sc@dere de la 7,5 la sut@, la
5,1 la sut@. Dar, iat@, se pare c@ aces-
ta este codul de comportament al
rudelor bogate, în rela]ia cu membrii
s@raci }i oropsi]i ai aceleia}i familii...
3. O alt@ constatare trist@, care ar putea
fi, în cel mai bun caz, izvor de
înv@]@minte pentru viitorul nostru
incert: datorit@ miopiei politice }i ama-
torismului guvernan]ilor no}tri,
România a ratat sistematic în ultimii ani
o sumedenie de oportunit@]i strategice
}i de solu]ii salvatoare. Desigur, acor-
dul cu FMI este un fapt încheiat,
r@mâne de discutat acum doar pe mar-
ginea efectelor sale din planul nivelului
de trai al românilor. Probabil c@ politi-
cienii no}tri, oportuni}ti de felul lor, vor
inventa alte }i alte explica]ii pentru fap-
tul c@ românii o vor duce din ce în ce
mai r@u.
Asta nu-i va scuti, îns@, de responsabil-
itatea deciziei }i de ignorarea deliberat@
a unor alte op]iuni.
Dup@ cum se }tie, exist@ dou@ filozofii
diferite de abordare a crizei: una de tip
american, de stimulare a economiei
prin cre}terea consumului, }i cea de-a
doua, care încearc@ s@ p@streze echili-
brele macroeconomice. Noi am optat
pentru a doua. R@mâne un mare semn
de întrebare de ce nu am luat m@car
în discu]ie alternativa sus]inut@ de mul]i
oameni de afaceri autohtoni, printre
care miliardarul Dinu Patriciu. Iat@ ce
spune acesta: „În criz@ nu se poate,
trebuie acceptate dezechilibrele tempo-
rare. Nu-i un p@cat s@ ai un deficit de
peste 10 la sut@, dac@ îl po]i finan]a.
El s-ar putea finan]a f@r@ împrumuturi
înrobitoare de la FMI }i f@r@
condi]ion@ri care se pot dovedi un pat
al lui Procust, ce ne împiedic@ s@ ne
dezvolt@m”.
Un alt punct de vedere controversat }i
partizan este cel privitor la trecerea
României, într-un viitor incert, la mo -
neda european@. Opiniile cunoscutului

om de afaceri român sunt }i în aceast@
privin]@ mai mult decât incitante }i, în
orice caz, opuse atitudinii conserva-
toare a guvernatorului BNR, care }i-a
l@sat o amprent@ inconfundabil@ asupra
politicii monetare a României.
„România ar fi avut nevoie de o comi -
sie monetar@, care înseamn@ o pari tate
fix@ a monedei locale fa]@ de moneda
de rezerv@ }i emisiune de moned@
doar în m@sura existen]ei rezervelor –
se face Dinu Patriciu ecoul unui curent
de opinie care n-a avut nici un succes
în România, dar a reu}it în... Bulgaria.
Acest sistem ar fi trebuit aplicat de
]@ri europene în tranzi]ie, inclusiv de
România, pentru a elimina una din
variabilele ecua]iilor pe care le au de
rezolvat oamenii de afaceri, riscul va -
lutar. Continu@m s@ ne juc@m cu o
moned@ flexibil@, în vremuri de volati -

litate maxim@ a pie]ei. Trecerea la euro
se face cu voie de la st@pânire, prin
mecanismele integr@rii europene, }i
asta dureaz@. Dar, se poate face }i
prin decizie proprie, introducând sis-
temul de paritate fix@. N-ar fi decât o
recunoa}tere a realit@]ii. Oricum, cursul
de schimb nu va putea fi sus]inut.
Probabil în a doua jum@tate a anului,
vom avea 4,7 sau 4,8 lei pe un euro”.
De semnalat c@ puncte de vedere
sensibil apropiate sunt împ@rt@}ite de
mul]i economi}ti de prestigiu preocu-
pa]i de viitorul Europei. Ideea de baz@
este c@ o moned@ unic@ nu poate
func]iona eficace decât într-o zon@
economic@ omogen@. R@mâne de
v@zut dac@ aceast@ afirma]ie se va
verifica într-un spa]iu european tot
mai larg, cu tot mai pronun]ate neo-
mogenit@]i }i contraste de dezvoltare.
Sunt doar câteva „idei în mers”, câte-
va posibile abord@ri care ar fi facili-
tat elaborarea unor strategii
alternative, in di cate pentru vreme de
criz@. Din p@ca te, noi prefer@m s@
r@mânem închista]i în formule inflexi -
bile, ermetice, dictate de obscure
grupuri de interese. {i asta, dup@
cum se vede, ne cost@...
4. În fine, criza cu iz autohton ar tre-
bui s@ ne mai înve]e ceva. {i anume,
c@ în România marile erori strategice,
e}ecu rile }i derapajele comportamen-
tale ale politicienilor se pot rezolva cu
un simplu }i formal „mea culpa” ros-
tit printre putini de brânz@ }i clondire
de ]uic@, în veselia bezmetic@ a sâr-
belor electorale. Care sunt, evident,
prilejuri nime rite pentru noi promisiu-
ni demagogice, }mechere}ti. În
spatele minciunii }i fariseismului
politicianist, CRIZA î}i vede lini}tit@ de
treab@. Ea erodeaz@ temeinic nu
numai calitatea vie]ii românului euro-
pean, ci }i încrederea care ar trebui
s@ fie liantul dintre guvernan]i }i
guverna]i. Ne veselim, min]indu-ne...
[ar@ trist@, plin@ de umor negru!

Emil DAVID

Banca Na]ional@ a Rom$niei
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urmare din pagina 1
Prima concluzie va fi aceea c@ o
grup@ de oameni, coordonându-}i
eforturile, va dezvolta „o for]@ comu-
nitar@ considerabil@”, cu alte cuvinte
o for]@ coordonat@, în care fiecare se
sprijin@ pe fiecare }i pe care econo-
mistul o nume}te „mutuum”, un
sinonim latin al reciprocit@]ii.
Cooperând cu ceilal]i, nici un munci-
tor din interiorul grupului nu a luat
nimic de la altul, nu a jenat pe
nimeni }i „nu a întrerupt, în nici un
fel, libertatea fiec@ruia”. Dimpotriv@,
i-a f@cut pe to]i ceilal]i s@ reu}easc@,
dezvoltându-se for]a grupului, a
colectivit@]ii. Deci, grupul, f@r@ a leza
în nici un fel libertatea individual@,
degaj@ o for]@, o productivitate care
sunt mai mari decât suma acestora
provenit@ de la fiecare individ, mem-
bru al grupului, în parte.
Cercet@torul mai arat@ c@ „de la
patron la muncitor se face o con-
stant@ gre}eal@ de calcul”. Adic@,
patronul ar pl@ti fiec@rui lucr@tor va -
loarea ca atare a muncii individuale,
dar ar opri pentru dânsul produsul
for]ei colective, produs mult superior
celui pe care l-ar putea da suma
for]elor individuale. Acest „plus” ar fi
plusvaloarea, profitul. Dar, iat@, ne -
mij locit, argumenta]ia lui Proudhon:
„Capitalistul a pl@tit zilele lucr@torilor.
Pentru a fi exact, trebuie spus c@
capitalistul a pl@tit de atâtea ori o zi,
când a întrebuin]at lucr@tori în fiecare
zi, ceea ce nu-i deloc acela}i lucru.
C@ci aceast@ for]@ imens@, care
rezult@ din unirea }i armonia
lucr@torilor, din convergen]a }i simul-
taneitatea sfor]@rilor, nu a pl@tit-o.
Dou@ sute de grenadiri au ridicat pe
baza sa, în câteva ore, obeliscul din
Luxor. Se poate presupune c@ un
singur om, în dou@ sute de zile, ar
fi f@cut-o? {i, totu}i, dup@ socoteala

capitalistului, suma ar fi fost
aceea}i”. „Patronii, capitali}tii fur@,
dar, aceast@ for]@ colectiv@”, aceast@
„plusvaloare” cum o denume}te
Proudhon, conferindu-i alt@ genez@ }i
alt în]eles decât Marx.
Explica]ia, de}i subtil@, este, totu}i,
relativ gre}it@, noteaz@ Gide }i Rist.
Se relev@ în acest cadru tocmai rolul
capitalului ca factor de produc]ie, al
profitului ce i se cuvine ca recom-
pens@; rolul a ceea ce ast@zi numim
întreprinz@tori }i manageri, în nu
pu]ine rânduri ace}tia fiind }i propri-
etari, ei fiind aceia care organizeaz@
pe muncitori, produc]ia, activitatea.
Sub un asemenea unghi, argu-
mentele prosocialiste ale lui
Proudhon se transform@, în realitate,
în contraargumente, în argumente
procapitaliste. {i din acest punct de
vedere se constituie „ecluzele” care
au f@cut din „Joseph Proudhon cel
drept”, adversar hot@rât al nedrep -
t@]ilor, în anumite situa]ii, chiar un
adversar al sociali}tilor. Este drept,
chestiunea a trecut - }i pe bun@
dreptate -, mai pu]in b@gat@ în
seam@, v@zându-se mai mult în
Proudhon un prim }i atent observa-
tor al „sinergiei sistemului”. Ceea ce
nu a fost }i nu este deloc pu]in...
Cel care scria, deci, c@ ”La propriété

c'est un vol”, rod al unor interpret@ri
ce nu aveau nimic cu comunismul,
a}a cum am ar@tat, conchidea logic:
„Departe de mine, comuni}ti!
Prezen]a voastr@ îmi miroase }i ve -
derea voastr@ m@ dezgust@”. Dincolo
de naturalismul }i franche]ea acestor
fraze – urmare }i a originii sociale
atât de modeste a economistului, a
lipsei unei educa]ii cultivate care s@-
i permit@ s@ înv@luie elegant repro}ul
grav în cuvinte frumoase – Joseph
Proudohn  urm@re}te s@ se deli -
miteze net prin ele de adep]ii pro -
prie t@]ii în dev@lm@}ie. O spune clar
prin vorbe care, iat@, peste un secol
}i jum@tate, au, principial, o mare
actualitate: „Problema dificil@ care se
pune este de a nu distruge for]ele
economice, care sunt – ar@ta
Proudhon – diviziunea muncii, for]a
colectiv@, concuren]a, creditul, pro-
prietatea }i chiar libertatea”. El relev@
imperativul ca o societate a drept@]ii
„s@ le p@streze pe toate”, „împie -
dicându-i s@ vat@me” }i opunându-se
distrugerii lor, cum o cereau unii
extremi}ti de stânga.
Referindu-se la Proudhon, profesorii
Gide }i Rist ar@tau, ^n sensul
men]ionat, c@ nu pu]ini dintre
„sociali}ti vor s@ substituie con-
curen]ei, asocia]ia }i organiza]ia

muncii; propriet@]ii private, vor s@
substituie comunitatea bunurilor sau
colectivismul; liberului joc al intere-
sului personal – pasiunile lui Fourier,
dragostea }i devotamentul ca saint –
simoni}tii, sau fraternitatea ce o vrea
Cabet. Pu]in din toate acestea ^l sat-
isfac pe Proudhon”. Iat@, al@turi de
p@strarea for]elor economice, econo-
mistul francez promoveaz@ „mutuali-
tatea sau mutualismul” – „principiu
care trebuie s@ ne c@l@uzeasc@ în
organizarea raporturilor economice
ale societ@]ii” }i pe care îl explica
foarte concis: „f@ altuia ceea ce }i tu
ai voi s@ ]i se fac@”. Sunt cuvinte ce
merit@ re]inute...
De altfel, revolu]ia de la 1848 din
Europa, }i în special din Fran]a,
aduce multor sociali}ti care de pe la
1830 preconizau reforme radicale, o
ocazie unic@ de a uni ac]iunea cu
teoria. În timpul celor patru luni care
au procedat în Fran]a la zdrobirea
sângeroas@ a Republicii sociale de
c@tre Republica burghez@, proiecte de
orice fel – „Organizarea muncii”,
„Asocia]ia”, etc. – par pe punctul de
a izbuti. „Dar vai, scriu Gide }i Rist,
^n condi]iile date, nu reu}esc decât
s@ ajung@ foarte repede la cea mai
dureroas@ neizbând@. Puse succesiv
la încercare, toate formele se arat@ a

fi goale... pu]in câte pu]in toate expe-
rien]ele cad în ridicol”. Socialismul
idealist al lui Saint – Simon, Louis
Blanc }.a., e lovit de un discredit în
aparen]@ definitiv. Reybaud, redac-
tând în 1852 pentru „Dictionnaire d'
économie politique” a lui Coquelin }i
Guillaumin, articolul „Socialisme”,
scria astfel: „A mai vorbi despre dân-
sul înseamn@ aproape c@ vroim s@
pronun]@m un discurs funebru...
Efortul este epuizat. Vâna este
secat@. Dac@ spi ritul de dezordine va
mai învinge vreodat@, va fi sub o alt@
form@ }i cu alte iluzii”. Sunt cuvinte
care exagereaz@. {i totu}i, Proudhon
vroia altceva, vroia o lume mai bun@.
Iat@, este interesant modul în care se
refer@ Proudhon la asocia]ie:
„Asocia]ia e, prin natura sa, steril@,
chiar nefolositoare, c@ci este o
piedic@ pus@ libert@]ii muncitorului...
În asocia]ie, to]i r@spund pentru to]i,
cel mai mic înseamn@ tot atât cât }i
cel mare; de aici, solidaritatea neîn-
dem$n@rii ca }i a incapacit@]ii”
(Joseph Proudhon, Idée general de
la Revolution au XIX-éme siècle). Şi
înc@: „Proprietatea este exploatarea
celui slab de c@tre cel tare.
Comunitatea este exploatarea celui
tare de câtre cel slab... Comunitatea
este o religie a mizeriei. Între comu-
nitate }i proprietate, eu a} cl@di o
lume întreag@” (J.P., Mémoire sur la
Propriété). Mai târziu, Marx se refer@
la asemenea predecesori ai s@i cu
titlul, evident dispre]uitor, de
„utopi}ti”, iar fanteziilor lor le va
opune „socialismul }tiin]ific” din
„Capitalul”... Din p@cate, evolu]ia
lumii a dovedit, odat@ mai mult, c@
din astfel de fapte }i experimente
istorice oamenii nu au înv@]at }i nu
înva]@ destul. Au preferat, de multe
ori, s@ arunce totul, f@r@ s@ filtreze...
Cu for]a scriiturii sale, cu stilul s@u
}i cu puterea sa de analiz@ – scrie
Gaston Bordet -, Pierre Joseph
Proudhon, înc@ de la 31 de ani, va
ap@rea ca teoreticianul socialist fran -
cez care „va ie}i din rând”. Dup@ pro -
blema propriet@]ii }i a mutualismului,
î}i va completa, mai departe, „sis-
temul”. Va desprinde concluzia c@,
pe lâng@ capitalism, muncitorii pot
pro pune }i un alt mod de produc]ie:
cooperatismul, cooperativele. Pentru
a func]iona, acestea au nevoie,
firesc, de bani. Va lansa, deci, prin
consecin]@, ideea ”B@ncii Poporului
(„La Banque du peuple”). (va urma)

Un desen strategic îndr@zne] (II)

Dan POPESCU

200 de ani de la na}terea lui Pierre Joseph Proudhon

1871: Baricadele Comunei din Paris

Paris: “Obeliscul” din Place de la Concorde
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Derularea edi]iei cu num@rul 16 a
Conferin]ei Economice Interna]ionale,
organizat@ de Facultatea de {tiin]e
Economice, din cadrul Universit@]ii
"Lucian Blaga" din Sibiu, la Sibiu, în
perioada 7-8 mai 2009, este o m@r -
turie a evolu]iei ascendente a rolului
domeniului economic în universul
cunoa}terii.

Subiectul abordat la aceast@
prestigioas@ manifestare }tiin]ific@
este, f@r@ îndoial@ de mare generozi-
tate }i actualitate. În acest cadru,
IECS 2009 - "INDUSTRIAL REVOLU-
TIONS, FROM THE GLOBALIZATION
AND POST-GLOBALAZATION PER-
SPECTIVE" este pre-conferin]@ la cel
de-al XV-lea Congres Mondial de
Istorie Econo mic@, ce se va
desf@}ura, în perioada 3 - 7 august
2009, la Utrecht, Olanda, unde cadre
universitare sibiene de prestigiu vor
reprezenta România.

Distin}ii participan]i la IECS
2009 au fost întâmpina]i de cadrele
didactice }i studen]ii Facult@]ii de
{tiin]e Economice din Sibiu, fiindu-le
adresate cuvinte de bun venit }i suc-
ces pentru lucr@rile Conferin]ei, în
Aula "Avram Iancu" a Universit@]ii
"Lucian Blaga" din Sibiu de c@tre:
prof.univ.dr. D.H.C. Dan Popescu -
chairman al conferin]ei;  prof. univ.dr.
ing. D.H.C. Constantin Oprean - rec-
tor al Universit@]ii "Lucian Blaga" din
Sibiu; prof.univ.dr. Carmen Comaniciu
- decan al Facult@]ii de {tiin]e
Economice Sibiu.

În aceste dou@ zile minunate de
prim@var@, la sediul nou }i modern al
Facult@]ii de {tiin]e Economice din
Sibiu, Calea Dumbr@vii, nr. 17, perso-
nalit@]i marcante ale mediului univer-
sitar, din domeniul cercet@rii
}tiin]ifice, ale mediului de afaceri }i
sectorului public, din ]ar@ }i str@i -
n@tate, au adus spre dezbatere idei,
opinii, argumente, solu]ii asupra feno -
menelor }i proceselor economice, din
perspectiva globaliz@rii }i post-globa -
liz@rii. Prelegeri eminamente valoroase
au fost sus]inute de reprezentan]i din:

- str@in@tate: University of Geneva;
Dnipropetrovs’k University for Eco -
nomics and Law Ukraine; University
of Primorska Slovenia; Czestochowa
University of Technology, Polonia;
Uni versity of Malaya, Kuala Lumpur,
Malaysia; International University
College Bulgaria; Faculty of Mana -
gement Koper Cankarjeva, Slovenia;
University of Zuerich, Institute for
Accounting and Control; IEFS
Chi}in@u; 
- Universitatea interna]ional@ din
Moldova; Omnidev International Israel;
World-Markets Research and Consul -
ting, Global Hedge Fund, Madrid,
Spania; Ambassy Egipt; IBM Asia
Pacific Portofolia manager mainte w -
nence and technical support services,
Sidney, Australia; Institute of Agri -
cultural Economics, Belgrade, Repu -
blic of Serbia; 
- universit@]i de stat }i universit@]i pri-
vate din ]ar@ (centrele universitare din
Sibiu, Bucure}ti, Cluj-Napoca,
Timi}oara, Ia}i, Bra}ov, Alba Iulia,
Constan]a, Suceava, Craiova, Gala]i,
Bac@u, Satu Mare, Pite}ti, Re}ita,
Târgu Jiu, Arad, Târgovi}te, Rm.
Vâlcea, Ploie}ti, Petro}ani);
- institu]ii de cercetare (Institutul
Na]ional de Cercet@ri Economice;
Centrul de Cercet@ri Financiare }i
Monetare „Victor Sl@vescu” Bucure}ti;
Institutul de Prognoz@ Economic@;
Institutul Na]ional de Statistic@;
Centrul Român de Modelare Eco -
nomic@; {coala Na]ional@ de Studii
Politice }i Administra]ie Public@; Aso -
cia]ia Na]ional@ a Barourilor din
România);
- institu]ii publice din ]ar@ (DGFP
Sibiu; DGFP Arge}; DGFP Ilfov; ANAF
Bucure}ti; Curtea de Conturi Sibiu;
Con siliul Jude]ean Sibiu; Consiliul
Jude ]ean Mure}; Consiliul Concuren]ei
Bucure}ti; Prim@ria S@li}te, jud.
Sibiu).

Dezbaterile conferin]ei au fost
realizate pe cele 5 sec]iuni, cu
urm@toarele tematici:
- Sec]iunea 1 – „Industrial
revolutions: globalization, post-globa -
lization”
- Sec]iunea 2 – „Change manage-
ment: new coordinates”
- Sec]iunea 3 – „Marketing, commer -
ce and tourism and a new paradigm
of change”
- Sec]iunea 4 – „Banking, accounting
and financial systems from the 21st
century perspective”
- Sec]iunea 5 – „Economic infor -
mation technology in the avant-garde

of change.”
Abordând aspecte teoretice si

pragmatice în deplin@ concordan]@ cu
tema conferin]ei, cele 339  lucr@ri
prezentate pe sec]iuni au avut ca
direc]ii principale de cercetare:
- corela]ii între variabilele demografi-
ce }i cre}terea economic@;
- identificarea cauzelor }i solu]iilor
posibile pentru criza economic@ inter-
na]ional@;
- industrializarea vs. tradi]ionalismul
rural;
- planul mondial de stabilitate mone -
tar@;
- efectele globaliz@rii asupra dezvolt@rii
umane;
- criza sectorului energetic;
- mediul în situa]ii de criz@;
- globalizarea pie]elor financiare;
- dimensiunile, conexiunile }i con se -
cin]ele globaliz@rii;
- antreprenoriatul academic;
- cultura }i climatul etic al orga -
niza]iei;
- managementul schimb@rii în insti-
tu]iile publice;
- capitalul intelectual;
- competitivitatea firmei viitorului;
- teoria economic@ }i criza contem -
poran@;
- eco-marketingul;
- rolul marketingului integrat;
- impactul liberaliz@rii în activitatea
agen]iilor de turism;
- evolu]ia sectorului ter]iar;
- comer] echitabil;
- marketingul virtual;
- publicitate on-line;
- impactul dezvolt@rii sistemului finan -

ciar asupra cre}terii economice;
- rolul auditului public;
- viitorul contabilit@]ii;
- tehnici moderne în evaluarea riscu-
lui de credit;
- sistemul bancar }i criza economico-
financiar@;
- sistemul monetar interna]ional;
- sistemul fiscal european;
- politica fiscal@;
- performan]a, riscul }i plus-valoarea
în sistemele financiare;
- managementul resurselor infor -
ma]ionale;
- modelarea proceselor decizionale;
- tehnologia informa]iei în educa]ie;
- riscurile tehnologiilor informatice }i
ale comunic@rii;
- utilizarea instrumentelor informatice
în eficientizarea activit@]ilor etc.

Informa]iile furnizate, împ@rt@ -
}irea experien]ei }i dezbaterile gene -
rate au scos în eviden]@ "pasiunea }i
d@ruirea" tuturor participan]ilor în tot
ce întreprind, un ridicat profe -
sionalism }i o rigurozitate }tiin]ific@ a
studiilor }i lucr@rilor.
Noile modific@ri produse în economia
româneasc@ în etapa actual@, cerin]ele
economiei de pia]@ func]ionale, inte -
grarea României în structurile euro -
pene, fenomenele }i procesele micro,
macro }i mondo – economice }i criza
economico-financiar@ global@ sunt
probleme majore ce au stat }i stau în
aten]ia speciali}tilor economi}ti. 

Din acest motiv, cadrele didac -
tice ale Facult@]ii de {tiin]e Econo -
mice, din cadrul Universit@]ii “Lucian
Blaga” din Sibiu, prin cercet@rile efec-
tuate în perioada mai 2008 – mai
2009, aduc cititorilor economi}ti }i nu
numai, c@r]i }i articole de specialitate,
de un înalt nivel }tiin]ific. Astfel, un
moment deosebit de important în pro-
gramul Conferin]ei l-a constituit pre-
zentarea acestor lucr@ri remarcabile ,
respectiv:
- Emanoil Muscalu, Ramona Todericiu
– „Management public”, Ed. Univer -
sit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu,  2008
- Dan Popescu (co-autor) – „Studii de
istorie economic@ }i istoria gândirii
economice”, Vol. X, Ed. Academia
Român@, Bucure}ti, 2008
- Ilie Rotariu – „Globalisation and tou-
rism”, Ed. Alma Mater Sibiu, 2008
- Marian Cristescu – „Baze de date
postrela]ionale”, Ed. Alma Mater
Sibiu, 2008
- Marian Cristescu – „Baze de date
utilizate în mediul economic”, Ed.
Alma Mater Sibiu, 2008
- Marian Cristescu – „Evaluarea fiabi-
lit@]ii software”, Ed. Alma Mater Sibiu,

2008
- Cornel Jucan (co-autor) – „Tratat de
management medical”, Vol. IV, Ed.
Alma Mater Sibiu, 2008
- Cornel Jucan (co-autor) – „Sisteme
expert în institu]ii bancare }i neba n -
care – aspecte teoretice }i practice”,
Ed. Alma Mater Sibiu, 2008
- Cornel Jucan (co-autor) – „Sisteme
expert în industrie, comer], turism,
transporturi – aspecte teoretice }i
practice”, Ed. Alma Mater Sibiu, 2008
- Paul Lucian – „Economia Uniunii
Europene”, Ed. Universit@]ii „Lucian
Blaga” din Sibiu,  2008
- Liviu Mih@escu (co-autor) –
„Metode }i tehnici opera]ionale folosi-
te în managementul industrial”, Ed.
ARVES, 2008
- Liviu Mih@escu (co-autor) –
„Utilizarea econometriei în mana -
gement”, Ed. ARVES, 2008
- Liviu Mih@escu (co-autor) –
„Managementul opera]ional”, Ed.
ARVES, 2008
- Iosif Moldovan – „Finan]e publice }i
dezvoltare regional@”, Ed. Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu,  2008
- Virgil Nicula (co-autor) - „Agen]ia de
turism. Tehnica opera]iunilor de
turism”, Ed. Funda]iei "România de
Mâine", Bucure}ti, 2008
- Adriana Vin]ean - Practical Business
English", Ed. Psihomedia Sibiu, 2008
Ilie Moga - "Moned@ }i credit", Ed. Uni -
versit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu,  2008
- Camelia Oprean - "Finan]e generale",
Ed. Universit@]ii „Lucian Blaga” din
Sibiu, 2008
- Camelia Oprean - "Tendin]e actuale
în managementul capitalurilor orga -
niza]iilor moderne", Ed. ASEM
Chi}in@u, 2008
- Camelia Oprean - "Formarea }i uti-
lizarea capitalurilor - abord@ri din pris-
ma managementului financiar, Ed.
ASEM Chi}in@u, 2008

Prima zi a Conferin]ei IECS 2009
s-a încheiat cu banchetul conferin]ei,
prilej de a uita "un pic" de criz@ }i de
a s@rb@tori succesul lucr@rilor sus -
]inute. 

Jennifer James spunea "Succesul
nu este o destina]ie la care vei ajun-
ge vreodat@. Succesul este calitatea
c@l@toriei tale"..... 

Avem convingerea c@ din
aceast@ "c@l@torie" IECS 2009 fiecare
va pleca cu ceva nou, rezultat din
schimbul de idei }i va c@uta s@ dise-
mineze informa]iile primite.

"A fi împreun@ este un început.
A r@mâne împreun@ este un progres.
A lucra împreun@ este un succes!"

S~ NE REVEDEM CU BINE 
LA IECS 2010!

"Industrial revolutions, from the globalization and
post-globalization perspective." Sibiu, 7-8 mai 2009

Conferin]a economic@ interna]ional@ IECS 2009

prof. univ. dr. Carmen COMANICIU
conf. univ. dr. Ramona TOMA OR~{TEAN
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3.3. Mi}carea Bisericii spre lume

Mai târziu, în 1867, a fost alc@tuit un
proiect de Lege organic@ pentru
Biserica Ortodox@ Român@, discutat în
România }i înaintat în 1869, pentru
observa]ii, }i patriarhului ecumenic
Grigorie VI (1867-1871). 
În decembrie 1872, acest proiect a
devenit, dup@ ce a fost votat de
Camera deputa]ilor, la 4 decembrie
1872, }i de Senat, la 11 decembrie
1872, }i sanc]ionat de domn, la 14/26
decembrie 1872, “Legea organic@ pen-
tru alegerea mitropoli]ilor }i episcopi-
lor eparhio]i, cum }i a constituirii
Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Române”, prin
care s-a legiferat alegerea
mitropoli]ilor }i a episcopilor eparhio]i
}i constituirea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. 
Cu aceasta s-a încheiat o perioad@
agitat@ din istoria bisericii române}ti,
revenindu-se la vechea practic@ a
alegerii ierarhilor. Îns@, Legea organic@
din 1872 a avut o mare sc@dere, care
a d@inuit în Biserica Ortodox@ din
România pân@ dup@ 1918, }i anume
c@ alegerea mitropoli]ilor }i a episcopi-
lor era încredin]at@ unui colegiu, în
componen]a c@ruia intrau, pe lâng@
membrii Sfântului Sinod, to]i deputa]ii
}i senatorii ortodoc}i în func]ie. 
Prin Legea organic@ din 1872, s-au
pus bazele Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe din România, menit “s@
p@streze unitatea dogmatic@ }i cano-
nic@ cu Biserica ecumenic@, precum }i
unitatea administrativ@ }i disciplinar@ a
Bisericii na]ionale”. 
Pe baza acestei legi, în anii urm@tori
s-au întocmit numeroase regulamente,
care urm@reau s@ pun@ ordine în
diferite sectoare din via]a bisericii.
Aceste noi regulamente se ocupau cu
atribu]iile de prec@dere ale mitropoli -
tului primat, alegerea arhiereilor titu-
lari, disciplina bisericeasc@, disciplina
monahal@, între]inerea clerului, admin-
istrarea bunurilor biserice}ti, revizuirea
}i tip@rirea c@r]ilor de cult, revista

“Biserica Ortodox@ Român@” (care
apare de la 1 octombrie 1874) }i
altele. 
Cucerirea independen]ei de stat a
României a dus }i la cre}terea
autorit@]ii Bisericii Ortodoxe Române,
astfel încât acum era necesar@ }i
dobândirea formal@ a independen]ei
sau autocefaliei sale. Dup@ înl@turarea
lui Cuza din scaunul domnesc, pro -
blema autocefaliei a stagnat pentru
mai mul]i ani. 
Era limpede îns@ pentru oricine c@ se
f@cuse un pas însemnat înainte }i c@
nu se putea renun]a la lupt@, pân@ la
recunoa}terea acestei autocefalii de
c@tre Patriarhia ecumenic@. 
În Constitu]ia promulgat@ la data de
1/13 iulie 1866, se preciza c@
“Biserica Ortodox@ Român@ este }i
r@mâne neatârnat@ de orice chiriarhie
str@in@, p@strându-}i îns@ unitatea cu
Biserica ecumenic@ a R@s@ritului în
privin]a dogmelor”. 
În Legea organic@ din 1872, ca }i în
regulamentele care au urmat, Biserica
Român@ era numit@ din nou autoce-
fal@, de}i aceast@ calitate nu-i fusese
înc@ recunoscut@ de drept. Dup@
r@zboiul de independen]@, patriarhul
Ioachim III (1878-1884) a crezut c@
poate ajunge la unele tratative cu
guvernul român. Astfel, în 1879, când
i s-a cerut binecuvântarea pentru hiro-
tonia a trei noi arhierei titulari, ale}i de
Sfântul Sinod, a f@cut anumite obiec]ii
cu privire la Legea organic@ }i mai
ales cu privire la autocefalia Bisericii
Ortodoxe Române, declarând c@ nu o
recunoa}te. 
La preten]ia patriarhului c@ Mitropolia
Ungrovlahiei s-ar afla sub suprema
suzeranitate spiritual@ a scaunului ecu-
menic, mitropolitul primat Calinic
Miclescu a ap@rat cu demnitate auto-
cefalia Bisericii române, dovedind cu
argumente canonice }i istorice c@
patriarhul nu are nici un drept de
amestec în treburile ei. Raporturile
Bisericii }i ale statului român cu
Patriarhia de la Constantinopol nu s-
au îmbun@t@]it, ci dimpotriv@, s-au
în@sprit, la începutul anului 1882. 
Astfel, la 9 martie 1882, luându-se în
discu]ie, în Camera deputa]ilor, modi-
ficarea Legii organice din 1872, a fost
exprimat@ dorin]a ca primatul Bisericii
Ortodoxe Române s@ fie ridicat la
treapta de patriarh, iar în Oltenia s@ se
creeze o mitropolie, cu re}edin]a la
Craiova. Peste câteva zile, la 25 mar-
tie 1882, a fost sfin]it, pentru prima
dat@ în România, Sfântul Mir, în cate-
drala mitropolitan@ din Bucure}ti,
bineîn]eles, f@r@ consim]@mântul
Patriarhiei ecumenice.

3.4. Concordia dintre Biseric@,
Economie }i Stat 

În timpul mitropolitului Iosif
Gheorghian, Take Ionescu, ministrul
conservator a prezentat Corpurilor
legiuitoare, guvernului }i Sinodului,
proiectul unei legi noi privitoare la
Biseric@ }i cler, intitulat@ Legea cleru-
lui mirean }i a seminariilor. 
Mitropolitul Iosif a refuzat s@ o treac@
prin Sinod, socotind-o anticanonic@.
Acesta este }i motivul pentru care s-
a retras din scaun, la 29 martie 1893. 
Legea clerului mirean r@spundea unei
situa]ii create cu mult timp în urm@.
Din timpuri îndep@rtate, preo]ii tr@iau
numai din munca lor pe ogoare,
al@turi de credincio}i, precum }i din
ofrandele acestora. În unele sate,
între]inerea clerului }i a bisericilor era
în grija proprietarilor de p@mânt. Prin
art.11 din Legea comunal@ din 1864,
comunele urbane sau rurale au fost
obligate s@ salarizeze pe preo]ii paro-
hi }i s@ între]in@ bisericile din
comunele respective. 
În 1882, mitropolitul Iosif Naniescu al
Moldovei a prezentat Senatului un
proiect de lege pentru îmbun@t@]irea
st@rii materiale }i culturale a clerului. 
Un alt raport pe aceast@ tem@ a
prezentat }i episcopul Silvestru
B@l@nescu al Hu}ilor în 1890, îns@ nu
s-a f@cut nimic pân@ în 1893. 
Împotriva Legii clerului mirean, din
1893, s-au pronun]at liberalii, care
aveau o atitudine anticlerical@, iar, pe
de alt@ parte, unele ac]iuni îndreptate
împotriva legii au venit }i din cercurile
romano-catolice. 
Legea clerului mirean }i a seminariilor
a fost sanc]ionat@ la 20 mai 1893,
când scaunul de mitropolit era vacant.
Legea se ocupa de urm@toarele pro -
bleme: salarizarea clerului, între]inerea
bisericilor, fixarea parohiilor, numirea
}i preg@tirea clerului de mir, controlul
administrativ }i disciplinar în Biseric@. 
Prin aceast@ lege, se prevedea
salarizarea preo]ilor din bugetul statu-
lui sau al comunelor, el fiind împ@r]it
în mai multe categorii, dup@ preg@tirea
lor }i dup@ locul în care activau, adic@
la ora}e sau la sate.
În ceea ce prive}te folosirea
p@mântului, trei sferturi din ce se
recolta folosea preotul paroh }i preo]ii
supranumerari }i, un sfert, cânt@re]ii. 
Averile le administrau epitropii, sub
controlul prim@riei respective. Un alt
articol din lege, respectiv 112, preciza
c@ “atunci când se primesc dona]ii
sau sporirea capitalului unei biserici
crea venituri suficiente pentru plata
personalului parohial }i între]inerea
bisericii, nu se mai pl@teau de la stat

sau de la comune bani pentru
sus]inerea acestora”. 
Protopopii - care erau numi]i de chiri-
arhul locului în acord cu Ministerul
Cultelor -  primeau  un  salariu  lunar
de  300  de  lei.  Salariile  preo]ilor
rurali erau pl@tite de Ministerul
Cultelor. În parohiile urbane,
salarizarea era trecut@ în sarcina
comunelor, dar, pentru a se asigura
plata regulat@, s-a prev@zut înscrierea
din oficiu, în bugetele comunelor, a
sumelor necesare în acest scop.
În plus, statul venea în ajutorul
comunelor urbane, cu o subven]ie de
500.000 de lei, tot pentru salarizarea
clerului }i între]inerea bisericilor. 
La parohiile rurale, se l@sau în
folosin]a bisericii }i terenurile agricole
pe care le aveau, urmând ca trei sfer-
turi s@ fie folosite de preo]i, iar un
sfert, de cânt@re]i. Pentru parohiile
rurale f@r@ p@mânt se prevedea un
spor de salariu de 25& fa]@ de cel
stabilit. Prin aceea}i lege, se fixau }i
taxele de epitrahil. În felul acesta,
preotul a devenit un simplu func]ionar
al Bisericii }i al credincio}ilor s@i. 
Administrarea bunurilor biserice}ti era
încredin]at@ unei epitropii, din care
f@ceau parte preotul paroh }i doi eno-
ria}i. Ei aveau îndatorirea de a întoc-
mi bugete anuale cu veniturile }i chel-
tuielile parohiei lor. 
Legea clerului mirean a adus o serie
de schimb@ri în via]a Bisericii
Ortodoxe Române, fiind absolut nece-
sar@ în circumstan]ele de atunci, în
vederea ridic@rii preo]ilor de mir din
starea în care se g@seau. Statul avea
acum dreptul de a-}i spune cuvântul
aproape în toate problemele bis-
erice}ti. 
Pe de alt@ parte, legea nu a contribuit
la o îmbun@t@]ire deplin@ a st@rii mate-
riale a tuturor preo]ilor: a}a-numi]ii
preo]i supranumerari nu puteau tr@i
din salariul pe care-l oferea noua lege,
iar credincio}ii, obi}nui]i pân@ atunci
s@-}i între]in@ preo]ii, au încetat de
acum înainte s@-i ajute, }tiind c@ au
un salariu de la stat.  Privit@  din
acest punct de vedere, legea din 1893
nu }i-a atins scopul propus . 

A}a se face c@, în anii care au urmat,
clerul a venit cu unele m@suri }i prop-
uneri pentru îmbun@t@]irea st@rii sale
materiale. De exemplu, s-au constituit
diferite asocia]ii preo]e}ti, în scopul
ajutor@rii preo]ilor }i a familiilor lor: de
exemplu, Societ@]ile “Clerul român”
din Bucure}ti, “Fr@]ia” în Eparhia
Arge}ului, “Ajutorul” în Ploie}ti,
“Binefacerea” în Ia}i, “Solidaritatea” în
Eparhia Dun@rii de Jos etc., s-au ]inut
congrese ale preo]imii, la Foc}ani }i
Bucure}ti, }i s-au înaintat memorii
forurilor biserice}ti }i de stat.
În urma acestor ac]iuni, s-au luat noi
m@suri pentru satisfacerea nevoilor
preo]imii. Astfel, în ianuarie 1902, a
ap@rut Legea pentru înfiin]area Casei
Bisericii, propus@ de ministrul Cultelor,
Spiru Haret . Acest nou a}ez@mânt -
care func]iona pe lâng@ Ministerul
Cultelor }i Instruc]iunii,  ca  }i   Casa
{coalelor  -  avea urm@toarele
atribu]ii: s@ controleze administrarea
averilor bisericilor, m@n@stirilor }i
a}ez@mintelor biserice}ti; s@ admi -
nistreze toate fondurile destinate prin
legi sau puse la dispozi]ie din bugetul
statului pentru între]inerea cultelor; s@
asigure p@strarea bisericilor }i
m@n@stirilor, precum }i a averilor bi -
serice}ti; s@ se îngrijeasc@ de toate
problemele biserice}ti }i religioase
privitoare la numirea personalului }i la
înfiin]area de biserici apar]inând
oric@rui cult (erau exceptate câteva
a}ez@minte biserice}ti, care se con-
duceau singure: Eforia Spitalelor Civile,
Epitropia Sfântul Spiridon din Ia}i,
A}ez@mintele Brâncovene}ti din
Bucure}ti }i Epitropia bisericii Madona
Dudu din Craiova). 
Prin articolul 8 din aceast@ lege, se
prevedea c@ “fondurile care vor
r@mâne la libera dispozi]ie a Casei
Bisericii se vor întrebuin]a...}i pentru
ajutorarea preo]ilor atin}i de infir-
mit@]i incurabile, a preoteselor
v@duve }i a orfanilor, preo]ilor lipsi]i
de orice alt mijloc de trai. Casa
Bisericii a func]ionat pân@ în 1921,
f@r@ s@ fi fost “de vreun folos real
Bisericii }i statului”. 

(va urma)

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

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

M@n@stirea de la Sinaia, m@rturie a unor frumoase
tradi]ii ale bisericii noastre.

Hu}i, centru important pe harta religioas@ a Rom$niei (Episcopia Hu}ilor)
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urmare din pag.1
Din p@cate, structura economiei româ-
ne}ti este de tip anex@ a celei
europene. Structura expor turilor, orien-
tate în propor]ie de o treime spre doar
dou@ state UE, }i alt@ treime spre res-
tul zonei europene, arat@ acest lucru.
Dar nu este vorba de doar atât.
Accentul de servicii (de retail sau
financiare), pe care investi]iile str@ine
l-au pus în economia româneasc@, au
ar@tat c@ se încearc@ utilizarea dimen-
siunii pie]ei ca principal factor de avan-
taj competitiv. În consecin]@, f@r@ pro-
iect dar în plin@ criz@, economia româ-
neasc@ poate doar spera în recupera-
rea rapid@ a pie]elor vestice }i pe ulte-
rioara expansiunea financiar@ }i de
retail spre est. 
Schi]a de proiect pe care, totu}i, se
poate conta, }i a fost prezentat@ de
institu]ii române}ti ca atare, este pro-
cesul de convergen]@ planificat. Iar
aceasta nu este neap@rat o solu]ie
miracol }i cu atât mai pu]in un pro-
gram anticriz@, poate mai degrab@ unul
post criz@. Dac@ convergen]a real@ este
un proces greu definibil, pe o anumit@
perioad@ de timp, dac@ este greu de
construit un orizont de timp al apropie-
rilor reale între România }i UE. Studiile
efectuate au dat durate lungi acestui
proces }i o relativizare a lui. Programul
de  convergen]@ pe care Rom$nia s-a
angajat s@-l adopte este unul axat, evi-
dent, pe convergen]a nominal@, pe
intrarea în zona de conversie euro }i
adoptarea euro în 2015, în urma unei

u}oare corec]ii fa]@ de data ini]ial@,
2014. Conform criteriilor de la
Maastricht, care ofer@ reperul pentru
acest proces, ]intele sunt relativ clare.
[inte clare nu înseamn@ deloc un drum
clar, }i mai trebuie spus c@ actuala
perioad@ de restrângere economic@ tul-
bur@ serios întregul traseu. Se pune
întrebarea dac@ continuarea pe acest
program în actuala sa structur@ este
necesar@ sau nu. Dac@ nu cumva
accenturarea pe un program mai direct
orientat împotriva fenomenelor genera-
te de criz@ nu cumva este mai optim,
deopotriv@ cu amânarea programului de
convergen]@ nominal@. Un asemenea
program ar presupune investi]ii guver-
namentale masive }i încercarea de fixa-
re în repere mai strânse a cursului de
schimb, de fapt, ar trebui f@cu]i pa}i
înapoi din procesul de liberalizare a
cursului de schimb }i abandonarea
unei politici de flotare controlat@ ceea
ce ar crea mari dificult@]i fluxurilor de
capital în contextul în care circula]ia
banilor post- criz@ va fi mult mai pu]in
curajoas@ ca pân@ acum }i noi piedici
risc@ s@ fie mai dure decât par la prima
vedere. 
Pe scurt, a}adar, calendarul de conver-
gen]@ presupune câteva etape care sunt
deja considerate clasice.  Conform
Tratatului de la Maastricht, pa}ii sunt
destul de diver}i }i complica]i. Ar fi
nevoie în primul rând de o confirmare
a stabilit@]ii pre]urilor. Infla]ia în statele
euro nu trebuie s@ dep@}easc@ cu mai
mult de 1,5 puncte procentuale media
ratelor infal]iei din trei ]@ri cu cea mai
bun@ performan]@ în stabilitatea

pre]urilor. România st@ extrem de prost
în acest capitol, un istoric al luptelor
pierdute chiar dac@ acum pare c@ sun-
tem într-un proces dezinfal]ionist. În al
doilea rând, vorbim de convergen]@ a
ratelor de dobând@. Aici se vede dura-
bilitatea procesului de convergen]@ pen-
tru c@ ar însemna ca rata dobânzii pe
termen lung s@ nu dep@}easc@ mai
mult de 2 puncte procentuale media
ratelor dobânzilor acelora}i ]@ri luate ca
reper. Acest indicator este legat de pri-
mul, a}a c@ cele dou@ chestiuni trebu-
ie abordate la pachet. Stabilitatea ratei

de schimb este criteriul pe care
România l-a îndeplinit în anii din urm@,
dar nu îl mai îndepline}te acum.
Presupune o repectare a marjelor nor-
male de fluctua]ie pe cel pu]in doi ani
înaintea efectu@rii examenului, f@r@
devalorizarea monedei în raport cu cea
a altui stat. {i în final, este vorba de
politic@ fiscal@ s@n@toas@: un deficit
public care s@ nu dep@}easc@ 3 pro-
cente (cei câ]iva ani în care am respec-
tat acest criteriu au dovedit c@ e o mai
mult o întâmplare decât o politic@) }i o
datorie public@ sub 60& din PIB, sin-

gurul criteriu cantitativ pe care îl mai
respect@m fiind la jum@tatea acestui
indicator. 
Ce au de-aface aceste repere cu un
plan anticriz@? Enorm, atâta vreme
cât criza româneasc@ este mai mult
un factor exogen, va avea o solu]ie
exogen@. Revenirea cât mai rapid@ la
reperele de mai sus reprezint@, în
fond, singura direc]ie valabil@ de
mi}care pe termen lung, chiar dup@
turbulen]ele din 2008 - 2010. Întâr-
zierea este posibil@ (}i probabil@) dar
schimbarea direc]iei, nu. 

Programul anticriz@ sau programul pro euro? 
Dan SUCIU

Pân@ acum câ]iva ani, românii tre-
ceau printr-o tranzi]ie interminabil@,
iar acum ne-am trezit cuprin}i de o
criz@ pe care nu am luat-o în seam@
de la primele semnale, ci am tratat-
o cu indiferen]@; indiferen]@ care
acum ne cost@, l@sându-ne
buzunarele goale }i mai r@u, împru-
mutându-ne de la FMI }i de la Banca
Mondial@.

Situa]ia României este una cu
un deficit bugetar inflamant }i nu se
}tie înc@ exact de ce aceast@ sum@
de 19,8 miliarde euro }i nici dac@
accesarea acestor împrumuri externe
reprezint@ colacul nostru de salvare.

Cu câteva luni înainte, auzeam
tot felul de declara]ii din care, sincer,
nu se în]elegea nimic. Guvernatorul
BNR, Mugur Is@rescu, vorbea de un
împrumut între 2 }i 3 miliarde euro.
Pre}edintele României, dl Traian
B@sescu, împreun@ cu premierul Emil
Boc, vorbeau de un împrumut de 6-
7 miliarde de euro, iar dup@ ce
Ungaria accesase }i ea un împrumut
de la FMI,  Mircea Geoan@ vorbea de
un împrumut de 20 miliarde euro
(ironia sor]ii face s@ par@ c@ este sin-

gurul care s-a apropiat de suma pe
care România o va accesa)

În presa de specialitate, p@rerile
sunt împ@r]ite în ceea ce prive}te
împrumutarea de la FMI.

Unii spun c@ ar trebui s@
a}tept@m m@suri venite de la Uniunea
European@, comunitatea din care face
parte }i România. Ace}tia î}i amintesc
de dezam@girile pe care le-au avut
atunci când România a mai accesat
astfel de împrumuturi }i când ne-au
fost impuse condi]ii extrem de dificile.
Românii s-au s@turat s@ fie nevoi]i s@
tot strâng@ cureaua, mul]i dintre ei
fiind tot mai încrez@tori c@, în final,
vor sfâr}i ca “ace}tia (unii deciden]i)
s@ fie strân}i de curea.” Pân@ în “89,
a fost comunism, }i au strâns

cureaua, pe urm@ au fost alte împru-
muturi accesate, pe care înc@ nu le-
am terminat de achitat }i, atunci
când, în sfâr}it, începeam s@ respir@m
u}ura]i de povara datoriilor, afl@m c@,
de fapt, anul acesta, vom mai accesa
un împrumut }i mai mare }i cu
condi]ii mult mai stricte. Cu siguran]@,
contractarea acestor împrumuturi va
atrage dup@ sine m@sura înghe]@rii
salariilor în sectorul public (ceea ce ar
fi benefic pentru actualul Guvern).

Al]ii din presa româneasc@ spun
c@ un acord cu Fondul Monetar
Interna]ional e benefic, pentru c@
acesta trebuie obligatoriu s@ treac@ de
Comisia European@ spre informare,
dac@ nu spre a ob]ine un gir }i ast-
fel se ob]ine, practic, un certificat de

garan]ie pentru economia româneasc@
}i mai ales pentru poten]ialii investi-
tori. Acest acord d@ dovad@ de faptul
c@ în România lucrurile se afl@ sub
control.

Sunt anali}ti economici care
vorbesc despre inutilitatea aceastei
hot@râri de a accesa fonduri externe,
deoarece aceast@ datorie nu este a
statului român, ci a capitalului str@in
care s-a infiltrat aici. Mul]i anali}ti
contest@ FMI-ul, dar se pare c@ pen-
tru Rom$nia este colacul de salvare.
În momentul de fa]@, economia
româneasc@ este una dintre cele mai
riscante economii ale Uniunii Euro -
pene, datorit@ dependen]ei ridicate de
capital str@in pentru dezvoltare.

Oricum ar fi, este târziu, pentru

c@ actualul guvern ne-a semnat nou@
tinerilor, sentin]a de a pl@ti acest
împrumut,  care înseamn@ în jur de
5000 euro/persoan@, fiindc@ cu si -
guran]@ nu vor fi ei cei care vor
pl@ti ratele }i dobânzile ^mprumutu-
lui ca atare. Cum se poate explica
faptul c@ mul]i dintre reprezenta]ii
actuali ai puterii solicit@ reducerea
cheltuielilor bugetare }i îndeamn@
popula]ia s@ consume produse
române}ti, care sunt scumpe? Oare,
ei respect@ ceea ce pretind? Asta
înseamn@, pân@ la urm@, glob-
alizarea, care ne va absorbi pe to]i,
cei s@raci s@ devin@ }i mai s@raci,
iar cei boga]i s@ se îmbog@]easc@ }i
mai tare. Este oare posibil? Este
oare corect?

Opinii personale cu privire la accesarea împrumu-
tului de 19,8 miliarde EURO de c@tre România (I)

student Nicoleta Sonia H~U{IU
Facultatea de {tiin]e Economice a ULBS

Sediul Fondului Monetar Interna]ional
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SOLILOCVII DE DUMINIC~

Pentru ca un popor s@-}i piard@
identitatea  national@, este suficient s@
i se distrug@ trei din componentele
fundamentale ale fiin]@rii sale:
s@n@tatea, înv@]@mântul }i cultura. 

Istoria milenar@, extrem de
zbucimat@ }i de fr@mântat@, a poporu-
lui român a cunoscut multe perioade
de spaime }i de nelini}ti,  în care
fiin]a sa na]ional@ a fost grav
amenin]at@, pân@ la dispari]ie.

Poporul român,  aflat în calea
tuturor „r@ut@]ilor“ a avut parte de
multe nedrept@]i }i de f@r@delegi,
pricinuite de numeroasele domina]ii
str@ine ce au bântuit asupra sa, se -
cole de-a rândul. Str@inilor, n@v@lito -
rilor, cotropitorilor nu l-i se poate
repro}a nimic. Altfel stau îns@ lu -
crurile, când amenin]area dispari]iei
biologice }i spirituale vine din interior.

Despre s@n@tatea românilor, se
}tie c@ suntem pe ultimele locuri din
Europa, în ce prive}te fondurile pe
care statul le aloc@ din buget pentru
s@n@tate, c@ avem o mortalitate infan-
til@ foarte mare, în compara]ie cu
foarte multe ]@ri membre ale comu-
nit@]ii europene, c@ pensionarii, foarte
multi la num@r, cheltuiesc enorm de
mul]i bani pentru medicamente,
neexistând nici o protec]ie social@, c@
speran]a de via]@  este cu mult sub
cea european@. Cum se concepe, ca
un popor cu s@n@tatea periclitat@, ce
se confrunt@ cu greut@]i materiale
majore, s@ poat@ face fa]@ com-
peti]iilor pe care societatea actual@ le

provoac@ ? Competi]ia înseamn@ con-
curen]@. Cum s@ concureze în marea
competi]ie a valorilor universale un
popor cu o s@n@tate precar@ ? 

Nici în ce prive}te înv@]@mântul,
nu putem s@ ne l@udam. Dincolo de
conflictele ap@rute recent între actualii
guvernan]i }i sindicatele din ^nv@]@ -
mânt, în ce prie}te revendic@rile salar-
iale ale dasc@lilor, revendic@ri îndrep -
t@]ite de altfel, }coala româneasc@ se
confrunt@ }i cu pro bleme grave de
con]inut }i de structur@, ce peri-
cliteaz@, pe timp mediu }i lung,
viitorul ]@rii, pe care nu le voi abor-
da nici m@car tangen]ial, pentru c@
acest solilocviu doresc s@-l dedic cul-
turii }i artei, domenii despre care nu
prea se aude vorbindu-se.

De cultur@ }i art@, implicit, politi-
cienii }i guvernan]ii nu se  înghesui-
esc s@ se ocupe. Nu prea am auzit
vorbindu-se de  cât la sut@ din P.I.B.
se aloc@ culturii }i artei, se pare c@
procentul este atât de mic, încât nici
nu merit@ aten]ie. Nu se cunosc
nevoile materiale reale ale acestor

domenii, costurile la care se ridic@ un
„produs“ cultural, pu]ini }tiu de pild@,
c@ pentru un film artistic, de o anver-
gur@ medie, se cheltuie}te în jurul la
100 de milioane de dolari,  sum@ care
poate fi recuperat@ integral }i chiar
dublat@, dac@ filmul este valoros.

Pe de alt@ parte, exist@ investi]ii
culturale care nu se recupereaz@
financiar, o bibliotec@ spre exemplu,
nu va recupera banii investi]i în c@r]i
niciodat@. O statuie ecvestr@ de
dimensiuni monumentale, a}ezat@ într-
un for pubic, pentru a cinsti memo-
ria unui erou, nu este o investi]ie
rentabil@.  Cei care au l@sat cultura }i
arta pe ultimul loc, pe care nu-i vede
nimeni la concerte, muzee, expozi]ii
sau biblioteci }i se mul]umesc cu
evenimente culturale care cost@ pu]in,
se “minuneaz@” au crescut îngrijor@tor
subproduc]iile culturale, surogatul
artistic, kitscul.rmi

Este adev@rat c@, în perioadele
de recesiune determinate de crize eco-
nomice, trebuie s@ se fac@ economii.
Po]i economisi, când ai din ce. Din

veniturile culturii }i artei, foarte mici }i
a}a, nu se pot face economi. În toate
epocile }i timpurile, cultura }i arta au
fost subven]ionate de stat, de biseric@
}i de oameni foarte boga]i.

În actual@ situa]ie economic@ }i
politic@, se pare c@ nu exist@ solu]ii
pentru a scoate ]ara din marasm, din
dec@dere economic@ social@ }i
moral@. Oare cum o fi gasit,  spre
exemplu, C Constantin Mavrocordat,
domnitor fanariot, resurse s@ constru-
iasc@ spitale, scoli, biserici s@ stabi-
lizeze economic [@rile Române, s@
dea libertate ]@ranilor, s@ fac@ }i s@
aplice legiuiri noi, când despre perioa-
da fanariot@ care a durat  peste o
sut@ de ani }i peste 40 de domnii,
dominat@ de intrigi, corup]ie, mit@, se
}tie c@ a fost una din cele mai negre
din istoria noastr@ ? A reu}it, prin
reforme coerente }i în]elepte, printr-o
constitu]ie dreapt@ care garanta apli-
carea acestora, prin credin]@ }i drep-
tate, ajutat fiind de un sfat al ]@rii ne
dezbinat }i de dregatori necorup]i }i
cu frica lui Dumnezeu.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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