
Una din îngrijor@rile fun-
damentale ale economiei
]ine, în continuare, de vo-
latilitatea cursului de
schimb.Stabilizarea cursu-
lui în limitele monetare
ale reperelor din Tratatul
de la Maastricht ar trebui
s@ fie un obictiv na]ional
asumat explicit, nu doar
implicit. Dar chestiunea
cursului, cum este }i cea

a dobânzilor }i infla]iei, foarte legate între ele
reprezint@, în continuare, elementele de
sl@biciune fundamental@, un triunghi care poate
dezechilibra economia.

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Este mult mai u}or s@ disi-
mulezi sentimentele pe care
le ai, decât s@ le simulezi pe
cele pe care nu le ai”.

La Rochefoucauld
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continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Plou@ iar cu promisiuni optimiste pe capul românilor, de parc@,
atunci când ne a}tept@m mai pu]in, cornul abunden]ei s-a
rev@rsat, din întâmplare într-o Românie sufocat@ de viforul crizei.
Care criz@? Prima tran}@ din împrumutul de la FMI ne-a intrat în
cont, prin iunie a}tept@m }i banii de la UE. Nou prilej de bucurie
}i exuberan]@. Avem bani, avem cu ce pl@ti salariile bugetarilor,
pensiile }i ajutoarele de }omaj. Guvernul nu se va mai împrumu-
ta lun@ de lun@, de la tot felul de b@nci pentru a-}i cârpi vistieria
goal@ }i a pl@ti simbriile. Acum are bani (tot de împrumut!) }i se
crede din nou st@pân pe situa]ie. Poate începe balul campaniilor
electorale pentru europarlamentare }i preziden]iale, poate oferi
politicienilor de toate culorile }ansa de a deschide larg robinetele
promisiunilor }i darurilor de conjunctur@.

Miza electoral@
a st@rilor de criz@

PPUUNNCCTTUULL  
PPEE  EEUURROOPPAA

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”

VVaauuvveennaarrgguueess

Dac@, una dup@ alta, experien]ele socialiste din Fran]a anilor 1848
e}uaser@, târând în insuccese }i teoriile inspiratorilor lor, generând des-
curaj@ri }i decep]ii acestor inspiratori, ultima „baricad@ de acest fel -
<<teoria B@ncii de schimb, a creditului gratuit>> - cade }i mai greu }i
mai târziu. P@rintele ei: Joseph Proudhon. Despre ce a fost vorba?
Atacând cu vehemen]@ în toate direc]iile, Proudhon se „aruncase” ca
ziarist în mul]ime. Prin teoria sa, a „creditului gratuit”, el dorea s@ fac@
o reform@ practicabil@, s@-i traseze linii precise, dorea  s@ aibe –
pretinde, de altfel, cu pruden]@, c@ are – „}i cheia }i }tiin]a”. Î}i sus]ine
multe din demonstra]iile sale de pân@ atunci prin „Banca de schimb”
}i prin fiziologia ei.
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Un plan 
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Dan POPESCU
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Implica]iile crimei 
organizate ^n dezvoltarea 
societ@]ii rom$ne}ti (I)

lector univ. dr. C@t@lin NICOLESCU
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Exploratorul portughez Vasco da Gama,
^n 20 mai 1498, va ajunge primul pe coasta indian@

Pierre Joseph Proudhon

Sediul Fondului Monetar Interna]ional

200 de ani de la na}terea lui Pierre Joseph Proudhon
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Miza electoral@ a st@rilor de criz@
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Românii, n@uci]i de atâtea atitudini
contradictorii, afi}ate pe principiul una
cald@, alta rece, nu mai }tiu ce s@
cread@. În urm@ cu vreo }ase luni, tot
într-o campanie electoral@, li se
promiteau tuturor cre}teri de salarii
fabuloase, pensii pe m@sur@, o econo -
mie care se b@tea cu recordurile euro -
pene în materie, milioane de euro
pentru cei reîntor}i din cotloanele
Mapamondului în c@utarea bun@st@rii
pierdute, infrastructuri de tip occiden-
tal }i câte }i mai câte. Abia instala]i
noii ale}i în fotoliile parlamentare }i
pecetluit@ pe sub mas@ marea coali]ie
guvernamental@, aveam s@ descope -
rim, ca într-o revela]ie divin@, pârjolul
devastator al crizei }i recesiunii. La
loc comanda }i strânge]i cureaua,
români! – suna, pe la începutul anu-
lui, avertismentul sever al clasei noas-
tre politice, incapabil@ s@ prevad@
declinul }i s@ aplice un minim de
m@suri de precau]ie.
Ast@zi, odat@ cu declan}area noii
competi]ii electorale, ni se vând ace-
lea}i iluzii, nu mai pu]in stridente,
chiar dac@ sunt ambalate în celofanul
ceva mai cenu}iu al restric]iilor
forurilor financiare mondiale, care s-
au milostit s@ ne crediteze. L-am auzit
deun@zi, pe premierul României
prezentându-ne acordul de împrumut
cu FMI ca pe o realizare epocal@ a
guvernului s@u numai }i numai pen-
tru faptul c@ am ob]inut cele mai
bune condi]ii de rambursare. L-am
ascultat pe pre}edintele României
promi]ându-ne cu non}alan]@ c@, nu
mai departe decât prin iunie, încheiem
capitolul crizei }i sc@p@m de prob-
lemele ei. Al]i politicieni de frunte ai
României, visând }i ei la Strasbourg
sau la tronul preziden]ial, nu s-au sfiit
s@ ne prezinte, în grandioase adun@ri
electorale, veritabile spectacole de
sunet }i lumin@, noile „speran]e pen-
tru România” }i infailibilele „proiecte
politice” menite s@ înal]e ]ara noastr@
– vorba unui înainta} celebru – pe
noi culmi de civiliza]ie }i progres.
Nimeni nu ne spune îns@ cât, când }i
cum vom returna banii de împrumut
care ne mai ]in azi cât de cât pe
picioare. {i ce se va întâmpla cu
România, când tran}ele împrumu-
turilor externe vor fi fost „digerate” }i
vom r@mâne în fa]@ doar cu
termenele de plat@. Din ce se vor mai

aduna, atunci, banii pentru salarii }i
pensii? Dintr-o industrie sec@tuit@ }i
vândut@ la bucat@ str@in@t@]ii? Dintr-o
agricultur@ f@r@mi]at@ }i ajuns@ în
stare de faliment pentru c@ nimeni nu
a mai investit ceva în ea? Din turis-
mul rudimentar pe care-l tot
redescoperimn cu fiecare nou ciclu
electorale ca pe un poten]ial rezervor
de valut@, dar nu facem nimic pentru
a-l resuscita?
Dar nu trebuie nici m@car s@ privim
a}a de departe pentru a ne trezi înfio-
ra]i la realitate. Cifrele furnizate de
Institutul Na]ional de Statistic@ în
raportul s@u pe primul trimestru din
acest an sunt prin ele însele relevante

pentru cei care se ostenesc s@ le
citeasc@ }i s@ le interpreteze atent. S-
a mi}cat în realit@]ile române}ti ceva
care s@ ne îndrept@]easc@ optimismul?
Nici vorb@...
Micii întreprinz@tori se întrec în a-}i
suspenda sau falimenta activit@]ile, din
cauza noului sistem de impozitare.
Num@rul total al firmelor care au
intrat în insolven]@, în primul
trimestru, a crescut cu 60 la sut@,
fa]@ de perioada similar@ din 2008,
estimându-se c@ pân@ la finele aces-
tui an, peste 20.000 de societ@]i î}i
vor închide por]ile.
Nici „industria mare” a României nu
se simte mai bine. Statisticile arat@

c@, în primul trimestru, afacerile
industria}ilor au sc@zut cu 16 la sut@,
fa]@ de acela}i interval din 2008, iar
comenzile noi sunt mai mici cu
aproape 25 la sut@, cererea de
m@rfuri coborând alarmant de mult
sub capacit@]ile de produc]ie. Liderii
patronatelor din industria noastr@
acuz@ vehement guvernul c@ nu a pus
în aplicare nici una din m@surile
prev@zute în planul anticriz@, lansat la
începutul anului. E bine s@ reamintim
aici câteva din promisiunile guver-
nan]ilor r@mase, }i pân@ acum, simple
vorbe goale: scutirea de impozit pe
profitul reinvestit, ree}alonarea datori-
ilor firmelor aflate în dificultate, facilit@]i

pentru angajatorii de }omeri, simplifi-
carea procedurilor de accesare a fon-
durilor europene }.a.m.d.
Realit@]ile sociale produc }i ele frisoa ne.
Cifrele dovedesc c@ avansul câ}ti gurilor
salariale din primele trei luni ale aces-
tui an a fost mai mic decât media
scumpirilor (infla]ia din aceea}i peri -
oad@), astfel c@ puterea de cum p@rare a
românilor s-a deteriorat semnificativ.
Concret, în martie, câ}tigul salarial me -
diu net a ajuns la 1.402 lei, în sc@dere
sensibil@ fa]@ de decembrie 2008. În
aceea}i perioad@, îns@, costurile cu
între]inerea locuin]ei au crescut cu 9 la
sut@, iar pre]urile unor alimente de baz@
au avansat cu peste 4 la sut@.
Într-un sondaj ISOMAR, de dat@
recent@, citat de mass–media, peste
80 la sut@ din români consider@ c@
situa]ia economic@ a ]@rii este mai rea
decât anul trecut, principalul efect al
recesiunii fiind deprecierea situa]iei
pie]ei muncii. Apreciind c@ România
se îndreapt@ într-o direc]ie gre}it@,
peste 70 la sut@ din popula]ie este de
p@rere c@ eroarea a fost cauzat@ de
actuala putere }i mai pu]in de 25 la
sut@ atribuie dezorientarea României
ac]iunii unor factori externi.
S@ fie acesta un semnal c@ românii
încep s@ se trezeasc@ din pumni }i c@
acord@ un credit tot mai anemic
politicianismului g@l@gios }i lozincard,
iluziilor vândute en gros la taraba
electoral@? S@ fie aceasta dovada c@
via]a ne-a înv@]at, în fine, c@ mai-
binele lor nu se conjug@ nicicum cu
mai-binele nostru?
{i dac@ tot se obi}nuie}te la noi ca
sezonul p@c@lelilor s@ se deschid@ o
dat@ cu campaniile electorale, ce-ar fi
ca la închiderea lui, la vot adic@,
p@c@litorii de meserie s@ se pres -
chimbe în... p@c@li]i? Ar fi, cu sigu-
ran]@, blamul popular meritat pentru o
clas@ politic@ incapabil@ s@ se exprime
altfel, în cea mai mare parte, decât
prin mesaje demagogice.

Emil DAVID

Cl@direa Parlamentului European - Strasbourg

Bucure}ti - cl@direa Parlamentului Rom$niei sediul Guvernului Rom$niei
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Descentralizare, dezvoltare durabil@,
înt@rirea capacit@]ii administrative, efi-
cientizarea politicilor publice, cre}terea
transparen]ei decizionale, îmbun@ -
t@]irea calit@]ii serviciului public,
provoc@rile }i nevoile administra]iei
locale, iat@ o serie de deziderate
actuale, extrem de prezente în cadrul
dezbaterilor societ@]ii române}ti }i pe
masa politicienilor. Prefigurând ziua
de 9 mai, s@rb@toarea Europei,
Facultatea de {tiin]e Politice, Rela]ii
Interna]ionale }i Studii Europene a
Universit@]ii “Lucian Blaga”, al@turi de
Centrul de Documenta]ie European@
CDE-ULBS, a marcat importan]a aces-
tui moment festiv, în stilu-i caracter-
istic: prin organizarea unei conferin]e
}tiin]ifice, având ca tem@ de fond
“Guvernan]a teritorial@, solidaritatea
social@ }i integrarea european@: o
abordare franco-român@”. Eveni -
mentul, deschis oric@rui public intere-
sat, mai precis o mas@ rotund@, într-
o atmosfer@ convivial@, s-a desf@}urat
în parteneriat cu Institut d’Adminis -
tration des Entreprises de Lille
(Institutul de Administrare a Între-
prinderilor din Lille – Universitatea
Lille 1), fiind sus]inut }i cofinan]at de
c@tre Ambasada Fran]ei în România.
Deci, o nou@ dezbatere, de data
aceasta, într-un mediu academic, care
vine s@ completeze eventualele lacune
în ceea ce prive}te în]elegerea
mod(el)ului de guvernan]@, dar }i
impactul }i evaluarea performan]ei
politicilor publice.
Manifestarea s-a bucurat de o parti -
cipare relativ numeroas@, constituit@
din studen]i, profesori, precum }i din
reprezentan]i ai autorit@]ilor }i servici-

ilor publice locale, între care d-nul
Gheorghe Popa, consilier local, d-nul
Mihai Baltador, directorul Centrului
regional de formare continu@ pentru
administra]ia public@ local@, d-nul
Eugen Iord@nescu, directorul Camerei
de Comer], Industrie }i Agricultur@ din
Sibiu, delega]i ai Complexului Na]ional
Muzeal “Astra” }i ai Direc]iei jude]ene
pentru Cultur@, Culte }i Patrimoniu
na]ional Sibiu etc. Alocu]iunile de
deschidere au fost rostit de c@tre d-na
conf. univ. dr. Rodica Ofelia Miclea,
prorector cu Rela]iile interna]ionale al
Universit@]ii “Lucian Blaga”, urmat@ la
cuvânt de d-nul conf. univ. dr. Vasile
Tab@r@, decanul Facult@]ii de {PRISE.
Cei doi distin}i oratori au reamintit
importan]a tematicii în discu]ie, pre-
cum }i a temelor derivate, punând

accentul atât pe actualitatea subiectu-
lui ales, cât }i pe deschiderea euro-
pean@ a evenimentului. Reuniunea i-a
avut drept invita]i de onoare pe doi
cercet@tori de la Institutul de
Administrare a Întreprinderilor din
Lille, respectiv d-na Maria Zafiro -
poulou }i d-nul Philippe Vaesken,
al@turi de care s-au aflat permanent
cei doi moderatori ai dezbaterii, d-nul
lector dr. Drago} Dragoman }i sub-
semnatul. De}i lucr@rile s-au derulat,
cea mai mare parte din timp, în limba
francez@, condi]ion@rile factorul
lingvistic, s@ le spunem a}a, nu s-au
constituit deloc într-o piedic@ în calea
dialogului constructiv }i al schimbului
de idei. 
În acord cu tema general@: “Modèles
de gestion territoriale efficace et soli-

darité sociale: La gouvernance territo-
riale et l’intégration européenne, une
analyse franco-roumaine” (“Modele de
gestiune teritorial@ eficace }i solidari-
tate social@: Guvernan]a teritorial@ }i
integrarea european@, o analiz@ fran-
co-român@”), participan]ii au încercat
s@ ofere diverse solu]ii pentru
numeroasele probleme cu care se
confrunt@ administra]ia local@, finali-
tatea acestui demers fiind, nici mai
mult, nici mai pu]in decât crearea
unui cadru propice de adaptare a ser-
viciului public la nevoile cet@]eanului.
Astfel, dup@ ce s-a f@cut o scurt@ tre-
cere în revist@ a ceea ce înseamn@
organizarea }i func]ionarea adminis-
tra]iei publice din România (Vasile
Tab@r@), invita]ii de la IAE din Lille au
prezentat audien]ei atât modelul

francez, cât }i o perspectiv@ euro-
pean@ asupra principiilor de guver-
nan]@ teritorial@, fundamentându-}i
întreaga argumenta]ie pe conceptul
(relativ nou în peisajul românesc) de
economie social@ }i solidar@. Analiza
lor s-a efectuat pe baza unor anchete
realizate în Fran]a, Elve]ia }i Grecia,
interesul studiului fiind acela de a
expune interrela]ion@rile care exist@
între apartenen]a teritorial@, re]elele de
economie social@ }i participarea la
dispozitivul de guvernan]@, respectiv
problematica organiza]ional@. Un
subiect incitant, care s-a suprapus
peste axele de cercetare ale spe-
ciali}tilor de la Facultatea de {PRISE:
strategia european@ de coeziune eco-
nomic@, social@ }i teritorial@ (Dan-
Alexandru Popescu), inegalit@]i regio -
nale, descentralizare }i performan]@
local@ în România post-comunist@
(Drago} Dragoman), guvernan]a cul-
tural@ a ora}elor (Florica Vasiliu),
administra]ie local@ }i diploma]ie pub-
lic@ (Helge Dirk Fleischer, stud.
Andreea Pier}inaru), integrarea social@
a romilor (Sabina-Adina Luca).
Desf@}urat pe parcursul a }ase ore,
evenimentul de la Facultatea de {tiin]e
Politice, Rela]ii Interna]ionale }i Studii
Europene, organizat în colaborare cu
Centrul de Documenta]ie European@
CDE-ULBS (care a }i oferit tuturor
participan]ilor materiale promo]ionale
cu UE) nu-}i propune s@ r@mân@ unul
izolat: universitarii sibieni promit s@
continue }i s@ extind@ parteneriatul
}tiin]ific cu Institutul de Administrare
a Întreprinderilor din Lille, mizând pe
ideea unei cooper@ri durabile, într-un
context european mai larg. De ultim@
or@: sose}te marea descentralizare!
Propunerile Guvernului }i proiectele
de acte normative privind descen-
tralizarea unor sectoare vitale, precum
s@n@tatea, educa]ia, agricultura,
administra]ia public@ local@ sau cul-
tura a}teapt@ girul final. Societatea
civil@, comunitatea academic@ }i clasa
politic@ trebuie s@ ac]ioneze ca o enti-
tate }i s@ vorbeasc@ la unison,
urm@rind un singur scop: interesul
cet@]eanului. Lucru care, pân@ acum,
nu este foarte evident. P@rerea mea…

Guvernan]@ teritorial@, solidaritate social@ }i integrare european@:
o abordare franco-român@, pe axa Lille-Sibiu

dr. Dan Alexandru POPESCU

Cl@direa Facut@]ii
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Principiul fundamental al acestui „pro-
dus” semnat Proudhon are în vedere
c@, dintre toate capitalurile care
îng@duie proprietarilor s@ perceap@
sub numele de dobând@, arend@,
scont, un drept de dijm@ asupra pro-
dusului muncitorului, cel mai impor-
tant este moneda. În definitiv, ar@ta
Proudhon, sub form@ de moned@ se
ofer@ totul pe pia]@. Ori, dac@ s-ar
putea suprima dijma pentru aceast@
form@ de capitalism, dac@, deci,
mone da s-ar împrumuta pentru nimic,
dijma ar disp@rea de îndat@ pentru
toate celelalte capitaluri. „Într-adev@r,
detaliaz@ economistul. S@ presupunem
c@, în virtutea unei organiz@ri oarecare,
a} putea s@-mi procur, f@r@ dobând@,
moneda necesar@ pentru cump@rarea
terenurilor, ma}inilor sau cl@dirilor de
care am nevoie pentru industria mea –
m@ voi gr@bi s@ dobândesc aceste
capi taluri în loc de a le închiria, cum
sunt constrâns s@ o fac ast@zi,
mijlocind o dobând@ sau chirie. Astfel,
suprimarea dobânzii banului, permi ]ând
muncitorului s@-l împrumute gratuit }i
s@ dobândeasc@ imediat toate capi-
talurile utile, în loc de a le închiria,
împiedic@ pe to]i de]in@torii de capi-
taluri de a percepe un venit f@r@
munc@... Dreptatea economic@ ar fi
realizat@!”.
Cum, îns@, ar putea fi procurat@
mone da f@r@ a se pl@ti dobânda?
Proudhon are r@spunsul preg@tit: dup@
ce a conceput moneda capital prin
excelen]@, el nu mai vede întrânsa
decât un instrument de circula]ie:
„Banul în sine mi-i nefolositor. Îl iau
pentru a-l cheltui, nu-l consum, nici
nu-l cultiv... Este numai ban de circu-
la]ie }i dobânda pe care o cheltuiesc
pentru a-l ob]ine remunereaz@ tocmai
aceast@ func]ie a circula]iei”. „Banul,
deci, intervenind pretutindeni, ca un
capital suplimentar, agent de circu-
la]ie, instrument de garan]ie, aceasta-

i vorba de a-l pl@ti, serviciul pe care-
l face e vorba de a-l remunera „(J.P.,
Intérêt et Principal). Dar, se mai
întreab@ Proudhon, aceast@ func]ie nu
ar fi mai bine }i mai ieftin îndeplinit@
de o hârtie? Fire}te, r@spunde tot el.
„Ast@zi, banca avanseaz@ purt@torilor
de efecte de comer] numerarul de
care au nevoie sau biletele constant
schimbabile cu numerar. În schimbul
acestui serviciu percepe un scont des-
tinat s@ remunereze ac]ionarii care i-
au pus la dispozi]ie capitalul. S@
fond@m, deci, o banc@ f@r@ capital,
care, ca Banca Fran]ei, va sconta
efectele de comer], dar cu bilete
„Bonuri de circula]ie” sau „Bonuri de
schimb”; aceste bilete în numerar nu
vor costa aproape nimic Banca
respectiv@, deoarece nu va fi remu-
nerat capitalul garan]ie. Astfel, dânsa
(banca, n.n.) va face, cu un mult mai
mic procent decât Banca Fran]ei, un
serviciu echivalent”.
Proudhon mai arat@ c@ circula]ia aces-
tor bilete presupune ca aderen]ii noii
b@nci s@ se angajeze s@ le primeasc@
drept plat@ pentru m@rfurile lor. În
acest fel, purt@torul lor va fi întot-
deauna sigur de a le putea schimba
– în aceea}i m@sur@ în care era sigur
}i de numerar. Aderen]ii nu vor risca
nimic primindu-le, deoarece (statutele
b@ncii o precizeaz@) banca nu va
putea sconta niciodat@ decât efectele
reprezentând m@rfuri predate sau cu
promisiunea de cump@rare. În acest
fel, „bonurile de circula]ie” nu vor
dep@}i niciodat@ efectele comer]ului,
ele vor reprezenta întotdeauna o
marf@ nu doar produs@, ci }i vândut@,
chiar dac@ înc@ nepl@tit@... Ca orice
banc@ de scont, banca conceput@ de
Proudhon va avansa vânz@torului m@rfii
o sum@ pe care o va primi apoi de la
cump@r@tor. Negustorii }i industria}ii
vor ob]ine, astfel, nu numai capitalul
circulant, ci }i mijloacele necesare pen-
tru fondarea întreprinderilor noi. Le vor
primi pe acestea sub form@ de
avansuri (f@r@ dobând@), care le vor
permite s@ cumpere, f@r@ a închiria,
instrumentele de munc@ pe care le vor.
Capitalurile sunt, a}adar, puse gratuit
la îndemâna tuturor. Fuziunea claselor
va fi realizat@ – nu vor mai fi decât
muncitori -, schimbând produsele pe
costuri, iar guvernul – precizeaz@
Proudhon – devine inutil! „C@ci
guvernul nu este necesar decât atâta
vreme cât sunt opresori }i oprima]i,
puternici }i slabi. Este de fa]@ pentru

a pune cap@t luptelor printr-o opre-
siune general@”. Capitalul }i munca
odat@ intensificate, „societatea sub-
zist@ singur@ }i nu mai are nevoie de
guvern. Este anarhia”. „Anarhia este
condi]ia de existen]@ a societ@]ilor
adulte, cum ierarhia este condi]ia
societ@]ilor primitive” – conchidea,
prea sigur pe el, de aceast@ dat@, fiul,
devenit autodidact economist }i poli-
tolog, al b@trânului berar Proudhon.
Ce idei }i concluzii putem desprinde
din analiza acestei concep]ii a lui
Joseph Proudhon?
Erau reale oare sus]inerile lui Proudhon
privind înlocuirea „biletului de banc@
pl@tibil la vedere” prin „bonul de
schimb”? Puteau avea ele consecin]ele
practice prev@zute de acest economist
francez autodidact atât de tran}ant une-
ori, atât de nuan]at alteori, }i atât de
interesant mereu? S@ urm@rim, în acest
sens, câteva argumente, unele dintre
ele subliniate cu deferen]@ de Charles
Gide }i Charles Rist.
Proudhon - afirm@ cei doi cercet@tori
francezi - „prezint@ sistemul s@u ca
mijloc de a generaliza trata” – adic@
„a face din ea un titlu anonim, schim-
babil mereu }i rambursabil la vedere
dar numai pe m@rfuri }i servicii” (J.
Proudhon, Organisation du credit,

t.VI, p.113-114). Ori, acest lucru îl
f@cea deja emitentul biletului de
banc@. În locul tratei pe care o
cump@ra }i care nu are decât o cir-
cula]ie restrâns@, pentru c@ semnatarii
s@i au un credit restrâns, Banca
Fran]ei substituie un bilet purtând
semn@tura sa universal cunoscut@ }i
care se bucur@ de un credit aproape
nelimitat. Cum difer@ îns@ acest bilet
de bonul de circula]ie conceput de
Proudhon? Prin faptul c@ banca
adaug@, pe lâng@ semn@tura sa,
promisiunea ramburs@rii în moned@
metalic@ – deci într-o marf@ universal
cerut@ }i acceptat@ -, în vreme ce
Proudhon nu adaug@ semn@turii
B@ncii sale de schimb nici un alt
angajament special al acesteia, ci doar
pe acela al aderen]ilor de a primi
respectiv „în plat@”.
Teoretic, arat@ Gide }i Rist, diferen]a
poate p@rea neînsemnat@, îns@ practic
ea este enorm@. Marea putere de
expansiune a biletului emis de Banca
Fran]ei este generat@ de siguran]a pe
care o au posesorii lui de a-l schim-
ba oricînd pe moned@, el fiind accep-
tat de mul]imea de necunoscu]i pe
baza încrederii pe care, firesc, le-o
inspir@ cea mai important@ institu]ie
financiar bancar@ a ]@rii. Ori „bonul de
circula]ie” conceput de Proudhon, în
afar@ de faptul c@ nu d@dea dreptul
decât la ob]inerea anumitor m@rfuri,
acelea ale adep]ilor, implica,
deopotriv@, încrederea purt@torului lui
în totalul aderen]ilor – o încredere a
c@rui baz@ sigur@ îi era greu s@ o ver-
ifice. Un astfel de bon nu va circula
decât între aderen]ii b@ncii gândite de
economistul autodidact, acesta nu
îngloba niciodat@ tot publicul a}a cum
o f@cea biletul de banc@. O consecin]@
esen]ial@ ar fi aceea c@ de îndat@ ce
ar izbucni o „criz@ ceva mai întins@”,
care ar face pe mul]i dintre aderen]i
insolvabili, valoarea nominal@ a
bonurilor de schimb („bonuri
Proudhon”) va întrece repede valoarea
m@rfurilor pe care le reprezint@. Ele se
vor „deprecia” rapid }i atunci înse}i
aderen]ii lor vor refuza s@ le accepte...
Deci, o condi]ie indispensabil@ a „cir-
cuitului Proudhon” o reprezint@ solva -
bilitatea perfect@ a aderen]ilor lui.
Îndeplinit@ aceast@ condi]ie, va dispare
oare dobânda? În fapt, Banca Fran]ei
percepe „dobânda” (scontul), deoa rece
ea furniza sub forma unei m@rfi ce se
poate schimba imediat, „valoarea unei

trate realizabile numai peste câteva
luni”, „dând o realitate în schimbul
unei promisiuni, un bon pre zent în
schimbul unuia viitor”. „Comisionul”
b@ncii este, practic, dife ren]a dintre val-
oarea tratei în ziua în care ea o scon-
teaz@ }i valoarea sa în ziua scaden]ei,
diferen]@ ce nu rezult@ din nici o
voin]@, din utilizarea unei sau altei
monede, ci din îns@}i natura lucrurilor.
S@ revenim acum la banca de schimb
proiectat@ de Joseph Proudhon.
„Bonurile de circula]ie” concepute de el
reprezint@, practic, m@rfuri vândute pe
credit. Or, chiar dac@ „Banca
Proudhon” va renun]a s@ perceap@
scontul, acesta totu}i nu va suprima
avantajul pe care l-ar avea negustorii
dac@ ar fi pl@ti]i în numerar. Urm@rind
s@ p@streze acest avantaj, ei vor acor-
da cump@r@torilor lor pe bani gata –
deci cump@r@torilor care-i vor pl@ti ime-
diat, fie în m@rfuri, fie în metale
pre]ioase – un oarecare rabat asupra
pre]urilor exprimate pe hârtie. Se vor
stabili astfel dou@ serii de pre]uri: a)
pre]urile „în hârtie” pentru vânz@rile pe
credit; b) pre]urile „în metal”, pentru
acelea pe bani gata. Primele vor fi –
natural – mai ridicate decât celelalte, iar
diferen]a pe care „Banca lui Proudhon”
renun]@ s@ o mai perceap@ va fi per-
ceput@ de vânz@tori. „Dobânda banului”
va apare, deci, sub o nou@ form@ –
conchid mai mul]i cercet@tori.
A}adar, eroarea lui Proudhon const@ în
aceea c@ el consider@ moneda uneori
drept capital prin excelen]@, alteori ca
un simplu bon de schimb, f@r@ valoare
proprie. Ori, moneda nu este dorit@
numai ca mijloc de schimb, ci }i ca
instrument de tezaurizare }i
economisire, ca rezerv@ de valoare, etc.
Sunt func]iuni esen]iale ale monedei,
relevate ast@zi în Economia politic@.
Dac@ „bonurile de schimb” pot înlocui
moneda în una din func]iile sale, ele
nu o pot înlocui în toate. În fapt, se
pot înmul]i dup@ voie instrumentele de
circula]ie, dar nu se poate înmul]i dup@
voie capitalul. Iar înmul]irea bonurilor
de schimb, f@r@ o sporire a capitalului
social, doar va m@ri pre]urile la
p@mânturi, case, ma}ini – unelte,
obiecte de consuma]ie etc. Deci, din
acest punct de vedere, ideea lui
Proudhon s-ar v@di gre}it@.
Ea predestineaz@ îns@ ideea – adev@ -
rat@ – a creditului mutual. Este foarte
important.       ccoonnttiinnuuaarree  ^̂nn  ppaagg..  66
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Proudhon a „v@zut” corect garan]ia bile-
tului de banc@ în mâinile publicului.
Solvabilitatea semn@turilor biletelor de
comer] - în lipsa ei banca neputând real-
iza „avansurile” sale – este cea care d@
întreaga „siguran]@” biletului. Tocmai în
acest sens, contele de Mollieu, ministrul
Tezaurului în vremea marelui împ@rat
Napoleon Bonaparte, afirma c@ „o banc@
de emisie ar putea, teoretic, s@ opereze
f@r@ capital, publicul împrumutându-se
singur prin intermediul b@ncii”...
O concluzie a acestei componente a
gândirii proudhoniene se relev@ în faptul
c@ Proudhon, nu în pofida, ci tocmai în
sensul celebrei sale afirma]ii „La propriété
c'est (le) un vol”, a în]eles c@ libertatea
economic@ este o achizi]ie definitiv@ a
societ@]ii moderne, c@ orice reform@ pro-
fund@ trebuie s@ se sprijine pe aceast@
libertate. În „for]ele economice spontane”,
asemenea lui Adam Smith, Proudhon
„vede” pârghia cea mai energic@ a pro-
gresului. „Grija lui pasionat@ de dreptate
explic@ o anume ur@ contra propriet@]ii
(într-un sens), dar gelozia libert@]ii i-a
provocat ostilitatea contra socialismului”
– arat@ Gide }i Rist. A „distrus” astfel,
într-un sens, mai mult decât „a cl@dit”,
nerespectând celebra formul@ „Destruam
et aldificabo”. A urm@rit îns@ „realizarea
drept@]ii în libertate”...
... Proudhon va lansa concep]ia privind

„Banca de schimb” în 1848, chiar dac@
„falimentul” ei se va v@di mai târziu. Nu
îns@ }i falimentul „mutualismului”, o
doctrin@ care va r@mâne în timp, va fi
servit@ de oameni mari ai lumii noastre,
- vezi Raiffeissen - iar ast@zi a dobândit
- }i dobânde}te mereu – func]ionalit@]i
tot mai importante. În anul amintit,
Proudhon este ales deputat. Dar, în iunie
1848, autorit@]ile „Republicii moderate”
vor deschide focul – soldat cu nu pu]ini
mor]i }i r@ni]i – asupra insurgen]ilor din
cartierele de est ale Parisului. Celebra
George Sand va scrie: „nu cred într-o
Republic@ care trage asupra proletarilor”,
aliniindu-se dezam@girilor lui Proudhon...
Iar acesta din urm@ va opera asupra put-
erii parlamentare cu o reflexie în logica
celei cu care operase asupra mutualis-
mului. Profesorul Gaston Bordet o red@
sintetic }i clar: „Puterea deposedeaz@ pe
simplii cet@]eni de for]a lor. Iat@, pentru
Proudhon, pu terea este în mâinile
fiec@rui cet@]ean. Prin jocul politic,
cet@]eanul simplu este foarte repede
deposedat de <<parcela >>  sa de
decizie. A}adar, este nevoie de un feder-
alism social, în sensul disip@rii puterii.
Celula de baz@ a vie]ii politice, a}a cum
o concepe P.J.P., va fi <<comuna >>. O
comunitate de cet@]eni informa]i, res -
ponsabili, regrupa]i într-o forma]iune –
pe scar@ medie – de 1.000 – 1.200 de
cet@]eni, de locuitori. „Într-un ora} de

importan]@ medie, pot exista de la 10 la
15 comune. Acestea, comunele, vor fi
grupate într-o federa]ie de comune, mai
multe din acestea într-o confedera]ie”
}.a.m.d. Pentru Proudhon, „numai
comuna, federa]ia }i confe dera]ia
reprezint@ sistemul politic democratic,
numai ele pot distruge statul opresor }i
acaparator”. Este limpede c@ respectiva
teorie proudhonist@ aproape c@ nu are
nimic de-a face cu acel federalism din
zilele noastre, promovat artificial drept
contrapondere în raport cu statul na]ional,
un federalism bazat pe interese în nici un
fel judicioase, pe grupuri de interese mai
mult sau mai pu]in suspecte...
Este oare „dispari]ia statului” preconizat@
de francez, acea anarhie (de la cuvântul
grec anarhe=putere) de care inamicii lui
Proudhon s-au folosit pentru a-l distruge
în calitate de cercet@tor }i vizionar? Este
oare anarhismul? Eu nu cred, întrucât
Proudhon asociaz@ tipul de organizare
propus de el, cu o educa]ie general@ }i
politic@ de fond }i de profunzime pe care
o consider@ indispensabil@ fiec@ rui
cet@]ean. Nicio „democra]ie” f@r@ edu-
carea poporului, nicio „democra]ie” f@r@
un înv@]@mânt larg desf@}urat. Or fi „vor-
bit” astfel }i neajunsurile copi l@riei }i
tinere]ii sale, dar }i idei riguroase, solide,
de mare relevan]@ social@, pe care nu i
le putem contesta. Or, anarhia, anarhis-
mul, în sensul lor distructiv, nu prea au

în vedere un astfel de fapt, nici
preg@tirea, nici înv@]area. Iar Proudhon
crede c@ desenul s@u prive}te o societate
mai dreapt@, pe care }i noi ne-o dorim,
cu to]ii. Avem, oare, certitudinea c@ visul
unei „arcadii”, de felul celei propuse de
cercet@tor, nu se va înf@ptui vreodat@?
Cred c@ nu...
Pierre Joseph Proudhon mai propune
un fapt. Anume, el arat@ c@, pe m@sura
progresului industrializ@rii în Fran]a, pe
m@sura con}tientiz@rii „claselor munci-
toare” asupra propriilor lor for]e dobân-
dite, acestea trebuie s@ se asocieze, s@
creeze }i s@ dezvolte sindicatele, ca
form@ de confruntare curent@ cu
„interesele împilatorilor”. Va merge
chiar mai departe, în „De la capacité
politique des classes ouvrieres”, un
adev@rat testament politic al s@u scris,
practic, pe patul de moarte în ianuarie
1865. Va scrie astfel: „Clasele munci-
toare reunesc, în ora}e }i în sate, toate
aptitudinile productive. Au de partea lor
num@rul }i for]a. Încep s@ aib@
con}tiin]a importan]ei lor sociale.
Trebuie ca ele s@ posede, deopotriv@,
}tiin]a, dreptul, justi]ia. Trebuie s@ se
ridice la nivelul no]iunii de legalitate
considerat@ ca principiu al ac]iunii reg-
ulate, }i trebuie ca ele s@ devin@ apte
s@ practice aceast@ legalitate, transfor-
mat@ într-un levier intelectual }i moral...
În asemenea condi]ii, ele trebuie s@

aibe drept alia]i toat@ partea activ@,
s@n@toas@ a burgheziei (Proudhon
în]elege, astfel, mai mult, clasele medii)
care tr@ie}te mai mult din munc@ decât
din capital, }i toat@ clasa arti}tilor,
savan]ilor, care tr@iesc din idei, înclin@
în mod natural spre progres }i
formeaz@, chiar }i acum, elita na]iunii...
Trebuie ca interesele învin}ilor (învin}i
de c@tre dreptate, în sensul lui Proud -
hon) s@ fie for]ate s@ tac@, s@ se încline
în fa]a puterii ideilor }i a dreptului. Cum
s-ar putea oare concepe o rezisten]@
care s-ar produce împotriva unei mase
populare înarmat@ cu sufragiul univer-
sal, devenit@ capabil@ de a exprima o
voin]@ rezo nabil@, }tiind s@ pun@ o idee
într-un vot }i fiind apt@ s@ formuleze
acest vot în milioane de sufragii?”
Merit@ reflectat asupra acestor rânduri
care, în opinia mea, nu apar]in trecutu-
lui, ci prezentului }i mai ales viitorului.
P@rinte (al@turi }i de al]i doctrinari, de
exemplu amintitul Raiffeisen) al mutual-
ismului, p@rinte al cooper@rii }i al
coopera]iei, al unui federalism bazat pe
comune, promotor decis al educa]iei }i
al }colii, al înv@]@turii, }i, deasemenea,
promotor al asocierii prin sindicate, într-
un astfel de cadru larg Proudhon se
înscrie cu majuscule în universalitatea
gândirii economice. El este orientat cu
fa]a la viitor }i, într-un fel sau altul,
apar]ine acestuia...
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Complexitatea }i dinamismul fenome nelor
marii criminalit@]i organizate, dar mai ales
periculozitatea acestora }i agresivitatea cu
care ele amenin]@ structuri fundamentale
ale vie]ii economice }i sociale au determi-
nat numeroase state s@ reconsidere, în
sensul l@rgirii, însu}i conceptul de sigu-
ran]@ na]ional@.
Astfel, dac@ în trecutul nu prea înde p@r -
tat, siguran]a na]ionala era inter pretat@
mai degrab@ în ,,alb/negru”, co-integritatea
teritorial@, sfâr}itul r@zboiului rece, dar mai
ales moder nizarea }i globalizarea au f@cut
nece sar@ includerea în acest concept a
unor noi componente. Se vorbe}te, ast@zi,
tot mai mult de securitatea eco nomic@, de
siguran]a mediului încon jur@tor, de
siguran]a drepturilor omu lui, inclusiv des-
pre modul în care stabilitatea inter-
na]ional@ are implica]ii directe asupra
siguran]ei na]ionale a fiec@rui stat.
In acest sens nou, amenin]@rile la adresa
securit@]ii na]ionale nu provin numai de la
for]ele armate du}mane, de la spioni }i
de la terori}ti, ci }i de la toate acele ele-
mente ce pot afecta negativ viata politic@,
economic@ }i social@ a unei ]@ri, iar între
acestea crima organizat@ interna]ional@
este poate cea mai mare  amenin]are a
prezentului }i viitorului, catalogat@ de
anali}ti drept ,,o revolu]ie a crimei “.
Activit@]ile crimei organizate interna ]ionale
într-un anumit spa]iu gene rea z@ un climat
de neîncredere în rândul comunit@]ii
oamenilor de afaceri, fie c@ este vorba de
cei autohtoni fie c@ este vorba de cei
str@ini, care devin reticen]i în a investi ori
a participa la societ@]i mixte. La acestea
se adaug@ neîncrederea marilor institu]ii
finan ciare interna]ionale în statele ce nu
au o legisla]ie ori m@suri severe anti crim@,

ceea ce afecteaz@ întregul sis tem econo-
mic na]ional.
Evitarea impozit@rii-prin contra band@, eva-
ziuni fiscale }i alte infrac]iuni eco nomice-
încurajeaz@ ea îns@}i escala darea corup]iei
a fraudei }i a pie]ei negre în întreaga
societate. În ansam blu, toate aceste
activit@]ii ilegale su bliniaz@ economia în
întregul ei, prin cre}terea costurilor,
diminuarea veni turilor din impozite }i
reducerea con cu ren]ei.
Influen]a negativ@ a criminalit@]ii orga -
nizate interna]ionale asupra vie]ii soci a le
se manifest@ în întreaga societate afectat@.
Aceast@ influen]@ este nu numai cea
instituit@ de grup@rile crimi nale pentru a-
}i practica }i proteja activit@]ile, ci este
generat@ }i de c@tre victimele unora din-
tre aceste activit@]i, îndeosebi comunit@]ile
afec tate de abuzul de droguri.

În paralel, crima organizat@ poate
determina aversiunea societ@]ii fa]@ de
anumite etnii ori grup@ri de migran]i,
precum }i sentimentul  ge ne ral de neîn-
credere, de convingere c@ nimeni nu
poate sc@pa de mafie }i corup]ie,
sentiment de natur@ s@ sl@ beasc@
leg@turile interne ale siste mului social, s@
alinieze omul la so cietate.

În acela}i timp, corup]ia la nivel
înalt pe care o practic@ marile grup@ri cri-
minale transna]ionale pot submina întregi
institu]ii de stat, împiedicându-le s@-}i
exercite atribu]iile pentru care au fost
create, îndeosebi cele vizând protec]ia
cet@]enilor ori redistribuirea venitului
na]ional.

Vicierea sistemului politic }i a celui
judiciar în favoarea infractorilor }i în defa-
voarea oamenilor cinsti]i erodeaz@ foarte
serios încrederea cet@ ]enilor în institu]iile
statului de drept, diminuând puterea aces-
tuia de control asupra bunului mers al
vie]ii sociale.

Mai mult, exemplul pe care îl ofer@
extinderea corup]iei }i a crimei la nivel
oficial atrage chiar popula]ia spre
infrac]iune, preconceput@ ca singurul mij-
loc de a reu}i în via]@. Discreditarea struc-
turilor de elaborare }i aplicare a legii (de
justi]ie }i poli]ie) determin@ popula]ia s@
recurg@, pentru a-}i asigura protec]ie, la
mit@, la organiza]ii de paz@ }i securitate,
ba chiar la infractori.

Crima organizat@, traficul de droguri
}i terorismul sunt amenin]@ri care
afecteaz@ orice societate. Demo cra]iile în
formare din Europa Central@ }i de Est
sunt vulnerabile mai ales la aceste ame-
nin]@ri. Contextul strategic în care se
deruleaz@ aceste amenin]@ri
„netradi]ionale” la adresa securit@]ii este
îngrijor@tor. Odat@ cu dispari]ia
comunismului }i dezmembrarea Uniu nii
Sovietice }i a Tratatului de la Var}ovia, a
avut loc o profund@ schim bare în clima-
tul strategic interna]ional.

Toate noile democra]ii în formare se
confrunt@, pe plan intern, cu o tripl@
transformare: de la eco nomia centralizat@
la cea de pia]@; de la regimul politic ante-
rior la cel democratic; de la un sistem
centra lizat, sovietic, de securitate, la un
sistem na]ional de securitate inde pendent.

Unele ]@ri au dezvoltat sistemele de
securitate na]ionale existente, altele au
pornit de la zero. Fiecare dintre ele se afl@
în stadii diferite, tranzac]ia f@cându-se în
moduri diferite.

Pe de alt@ parte, procesul de demo-
cratizare a dat noi oportunit@]i criminalilor
}i terori}tilor. Unii critici duri au blamat
criminalitatea }i terorismul ca fiind mani-
fest@ri fundamentale ale economiei de
pia]@ }i procesului de democratizare. De
fapt, oportunit@]ile pentru criminalitate }i
terorism au crescut, ca urmare a apari]iei
libert@]ilor democratice, a deschiderii }i
liberaliz@rii pie]elor. In momentul
declan}@rii procesului exis tau pu]ine
structuri care s@ fie capa bile s@
reac]ioneze la aceste schimb@ri rapide, în
special la schimb@rile eco nomice.
Structurile de ordine public@ }i de secu-
ritate învechite, folosite de fostele regimuri
pentru a men]ine puterea, aveau o imagi-
ne public@ proast@ }i au fost desfiin]ate,
reorganizate sau frag mentate. Cadrele }i
institu]iile legale civile }i de afaceri s-au
dezvoltat într-un ritm lent.
Paradoxal }i ca o ironie, crima organizat@-
pentru c@ era organizat@- a avut capacita-
tea de a umple o parte din vidul existent
în perioada de tranzi]ie. Capacitatea crimei
organizate de a facilita ob]inerea de
bunuri a intoxicat cu u}urin]@ opinia
public@, în contextul greut@]ilor economi-
ce pe care popula]ia le-a avut }i le are de

înfruntat în perioada de tranzi]ie c@tre eco-
nomia de pia]@.
Ordinea civil@ s-a deteriorat. Infla]ia a înre-
gistrat un salt extraordinar. Crimi nalitatea
a crescut. Pia]a neagr@ domi n@ viata zil-
nic@. Popula]ia, îi denun]@ adeseori pe cei
care fac bani ca fiind infractori }i exploa-
tatori ai s@r@ciei.
Totodat@, deschiderea frontierelor în regiu-
ne a facilitat mi}carea persoa nelor }i a
m@rfurilor }i a impulsionat pia]a liber@,
dar }i criminalitatea.
Democra]iile în formare au la dispo zi]ie
pu]ine reglement@ri pentru a administra }i
gestiona corect }i just tranzac]iile
economice, astfel c@ in frac torii }i-au putut
desf@}ura, aproape nestingherit, activit@]ile
economice ilicite, cum sunt fraudele
bancare, extor carea, delapidarea, formarea
ile ga l@ de corpora]ii }i comer]ul ilicit pe
pia]a neagr@. „Capitalul s@lbatic" a devenit
dominant.
Reglement@rile financiare }i legisla]ia ban-
car@ sunt aproape inexistente sau oricum
insuficiente, }i deci ineficiente în regiune.
Deoarece, firesc, priva ti zarea a continuat
în Europa Central@ }i de Est în ciuda
condi]iilor econo mice dificile, afacerile pri-
vate s-au orientat spre investi]ii str@ine.
Aceast@ regiune a fost larg deschis@ pen-
tru capitalul str@in, a c@rui origine a fost
uneori dubioas@, fiind acceptat în unele
cazuri numai pentru a nu se ajunge la
e}ecul privatiz@rii }i implicit, la rezultate
care s@ reflecte inca pacitatea economic@.
In aceast@ situa]ie, organiza]iile crimi nale
legalizeaz@ averile ilicite prin acapararea
unor p@r]i din sectorul economic privat in

ascensiune, in special bunuri imobile, afa-
ceri bancar-comerciale }i comer] cu
am@nuntul.
Se pare c@ privatizarea a fost benefic@
pentru lumea crimei organizate }i pen tru
fosta nomenclatur@, care contro lau mari
p@r]i din capitalul de pornire, spre deose-
bire de cet@]enii de rând ale c@ror econo-
mii au fost înghi]ite rapid de infla]ie, }i
care aveau rareori acces la credite banca-
re.
Organiza]iile criminale postcomuniste, la
fel ca cele similare lor din Colum bia, Italia
}i din alte zone, }i-au con vertit, cu suc-
ces, bun@starea material@ in influen]@ poli-
tic@ pe plan local }i chiar na]ional.
Corup]ia a spoliat reforma }i adminis tra]ia
eficient@, conducând la cinism in rândul
structurilor sociale respectiv parlament,
func]ionari guvernamentali, afaceri}ti,
structura militar@ }i poli]ie.
Europa Central@ }i de Est a furnizat un
sol relativ virgin pentru crima organizat@,
in ceea ce prive}te ocaziile pentru
sp@larea banilor.
Sp@larea banilor murdari care sub în]elege
acea opera]iune prin care banii sunt
câ}tiga]i din activit@]i pe pia]a neagr@ sau
activit@]i ilegale, cum sunt traficul de dro-
guri, prostitu]ia, racket, traficul ilegal de
arme }i contrabanda,  urmând ca ulterior
s@ fie plasa]i în circuitul monetar legal, a
reprezentat, si reprezint@ o problem@ de
actualitate pentru Est }i Vest.       

((vvaa  uurrmmaa))

Implica]iile crimei organizate 
^n dezvoltarea societ@]ii rom$ne}ti (I)

lector univ. dr. C@t@lin NICOLESCU

Medelin - Columbia, 
centru “afirmat” al traficului de droguri
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Celelalte dou@ criterii nu sunt legate
direct de starea acestor trei repere:
datoria public@ este în reperele asu-
mate, dar deficitul bugetar are pro-
priile lui avataruri. Chestiunea defici-
tului ]ine de decizii administrative
directe }i chiar dac@ actuala structur@
a sectorului public românesc nu va
permite o reducere rapid@ a deficitu-
lui spre 3 procente din PIB., cel pu]in
teoretic chestiunea înscrierii în deficit
e simpl@. Luarea deciziilor }i asigura-
rea sustenabilit@]ii aceastor decizii e
cu totul altceva }i presupune conce-
dieri, reduceri de venituri în sectorul
public, reor ganizare masiv@ concomi-
tent cu cre}terea veniturilor bugetare,
adic@ ac]iuni care cer }i determinare
politic@ }i de aceea extrem de difici-
le practic. Declan}area procedurii de
deficit excesiv de c@tre Comisia euro-
pean@ poate fi îns@ tocmai acel
element de impuls pentru reor -
ganizarea bugetar@ de care România
are nevoie. Programul prevede o
reducere treptat@ a deficitului, astfel
încât, în 2012, s@ se înscrie sustena-
bil în jurul cifrei de 3 procente din
PIB.
Dac@ chestiunea deficitului are cel
pu]in un program conturat ,
chestiunea triunghiului de conver -
gen]@ curs – infla]ie – nivel dobând@
este ceva mai greu de prins în anu-
mite repere. Dificultatea rezid@ mai
ales din abordarea comun@ }i din
leg@turile puternice între cele trei
componente. Nivelul infla]iei este
determinat de cursul de schimb }i
determin@ la rândul lui nivelul de
dobând@. Cu o infla]ie de 6 în
sc@dere dar înc@ departe }i de banda
de infla]ie }i de ]inta asumat@ de
Banca Na]ional@ pentru 2009 (3,5 cu
banda de -/- 1 punct procentual)
dobânzile sunt înc@ la peste 4 punc-
te procentuale deasupra, asta în
condi]iile în care reperul european la
care se face raportarea este de 3 ori
mai mic, pentru infla]ie, }i aproape
de 9-10 ori, pentru dobânzi! Diferen]a
este enorm@. Cursul de schimb este,

în continuare, cel mai riscant element
din sistem, chiar dac@ exist@ condi]ii
pentru stoparea volatit@]ii ridicate de
pân@acum. Comparativ cu alte mone-
de regionale, pentru 2009, leul a
variat într-o marj@ limitat@ de nici 5
procente (de la 4 la 4,35), dar marja
de volatilitate care trebuie luat@ în

calcul este de doi ani, }i nu de câte-
va luni. Pentru doi ani, reperul de
volatilitate pe maxime-minime este
foarte ridicat. De la 3,11 în iulie 2007
la 4,35 în ianuarie 2009 volatilitatea
este de aproape 30 de procente,
adic@ una care introduce extrem de
mult@ instabilitate structural@. De ase-

menea, nici pe cursurile medii lunare
situa]ia nu este mai bun@: de la 3,2,
în iulie  2007, la 4,2 în ianuarie
2009, volatilitatea trece de marja
rezonabil@ de plus minus 20& pe
care o recomand@ ca situa]ie pre-
merg@toare zonei de convergen]@
monetar@ Tratatul de la Maastricht.

Chestiunea volatilit@]ii pare a intro -
duce cele mai serioase îngrijor@ri din
sistem }i este considerat@ principala
frân@ pentru o convergen]@ nominal@
mai rapid@. Pe de alt@ parte, criterii-
le aceaste „tehnice”, nominale sunt
con siderate ca având o relevan]@ limi-
tat@. Criteriile risc@ s@ poat@ fi atinse,
chiar dac@ convergen]a real@ NU s-a
pro dus. Adic@ o for]are a procesului
de convergen]@ nominal@ nu numai
c@ nu poate accelera procesul de
con ver gen]@ real@, dar poate avea
efecte nefaste. Unii autori  consider@
c@ nu viteza procesului de
convergen]@ nomi nal@ este important@
ci sustenabilitatea lui. Altfel spus,
convergen]a nominal@ nu se poate
substitui reformei structurale iar for -
]area criteriilor poate împinge evolu]ia
economiei pe o traiectorie subopti -
mal@. Într-un asemenea scenariu,
economia româneasc@, sus]in aceea}i
critici ai convergen]ei accelerate, s-ar
putea confrunta cu intensificarea
excesiv@ a fluxurilor de capital cu
poten]ial ridicat reversibil (cu efect de
volatilitate al cursului de schimb) }i
dinamici prea accelerate ale consu -
mului }i investi]iilor. Aceste observa]ii
au fost f@cute înainte aperioadei 2007
– 2009, când economia româneasc@
s-a confruntat tocmai cu aceste
chestiuni f@r@ s@ urm@reasc@ o con -
vergen]@ nominal@ nici m@car tempe-
rat@. Desigur, am avut o politic@ de
]intire a infla]iei , dar care a ratat
]inta în 2008 }i un reper de deficit
bugetar din nou ratat. În schimb,
volatilitatea cursului a venit tocmai
din cauza acestor fluxuri de capital
iar consumul intensificat a dus la
cre}terea pân@ spre 13& din PIB a
deficitului de cont curent, accen tuând
dificult@]ile }i deze chilibrele macroe-
conomice. Pe scurt, riscurile unei
convergen]e nominale rapide s-au
materializat în condi]iile în care pro-
cesul efectiv de convergen]@ a fost
neglijat. Întrebarea este dac@, în aces-
te condi]ii, temerile unei convergen]e
mai rapide, ale unei treceri la euro
mai rapide, mai sunt sau nu justifi-
cate. 

Un plan pentru echilibru
Dan SUCIU

În data de 11.05.2009, s-a desf@}urat
cea de-a 16 edi]ie a Conferin]ei
Economice Internationale, Sesiunea
Studen]easc@, organizat@ de Facultatea
de {tiin]e Economice din cadrul
Universit@]ii Lucian Blaga Sibiu.

Tematica acestei conferin]e a
fost: “Revolu]iile industriale, perspec-
tive ale globaliz@rii }i post-globaliz@rii”.

Juriul a fost format din conf.
Silvia M@rginean, conf. Claudia Ogrean,
conf. Mihaela Herciu, conf. Ramona
Todericiu.

La acest eveniment }i-au sus]inut
lucr@rile atât tineri rom$ni, moldoveni
str@ini, de la Academia de Studii Eco -
nomice Bucure}ti, de la Facultatea de
{tiin]e Economice Babe}-Bolyai Cluj-

Napoca, cât }i de la Facul tatea de
{tiin]e Economice Sibiu, etc.

Lucr@rile au fost împ@r]ite în dou@
sec]iuni: sec]iunea în limba englez@ }i
sec]iunea de postere. La sec]iunea în
limba engleza lucr@rile au fost unele
foarte bune }i interesante. tratând cele
mai diverse teme de la ecomagination
la criza economic@, ce cutremur@
momentan întreg mapamon dul. De
asemenea, sec]iunea de poste re a sur-

prins, prin diverse imagini, momentele
importante din drumul economiei. S-au
creat tot felul de dezbateri pe margin-
ea temelor care s-au încheiat cu diferite
solu]ii oferite de studen]i.

S-au acordat }i premii pentru cele
mai interesante lucr@ri. Astfel, la
sec]iunea în limba englez@ locul I a fost
acordat de c@tre doamna decan
Carmen Com@niciu, studentelor Irina
Florentina Haiducu, Florina Diana Pavel,

Daniela Petre, de la Facultatea din
Bucure}ti, locul II a fost ob]inut de
c@tre echipa format@ din studen]ii:
Andreea Sorica Diac, Andrea Gândil@,
{tefania Claudia Livad@, Adrian Isidor,
iar locul al III-lea a fost ob]inut de
c@tre studentele Simona Aleman }i
Alina Anghel. La sec]iunea poster, locul
I a fost ob]inut de c@tre Simona
Vinerean }i Cristina Ocneriu, cu tema
“Assembling a Green future”, locul al

II-lea de c@tre Ramona T@rt@reanu,
Raluca Pârvu }i Alexandra Mandache,
cu tema “Criza economic@ din ’29-’33
vs criza economic@ actuala”, iar locul al
III-lea a fost ob]inut de echipa format@
din Monica Ioana Cre]u, Ioana Lavinia
Dobo} cu tema “Economia noastr@,
problema copiilor no}tri”.

Evenimentul a fost dintre cele mai
reu}ite }i a}tept@m cu ner@bdare
edi]iile viitoare. 

Conferin]a Economic@ Interna]ional@ a Studen]ilor

student Nicoleta Sonia H~U{IU
Facultatea de {tiin]e Economice a ULBS
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De mai bine de un an, dar mai
ales  acum,  politica româneasc.@ este
dominat@ de alegerile parlamentare
europene din iunie, a.c. }i de prezi-
den]ialele din toamn@ din România.
Partidele se înghesuie s@-}i desemneze
candida]ii, acelea}i figuri arhicunoscute,
prin lipsa de performan]e prin promi-
siuni de}arte. Aceste func]ii sunt, mai
mult decât tentante, bine pl@tite, ni}te
sinecuri mascate. Cu ce suntem mai
boga]i }i mai competitivi, de când am
aderat la U.E.? Ce au f@cut, în acest
sens, fo}tii euro-parlamentari români
din legisla]ia precedent@? Prin ce
garanteaz@ ei c@ U.E., în parlamentul
c@reia vor slujii, va ajuta România s@
dep@}easc@ criza? Este oare
Comunitatea European@ suprastructura
politic@ social@ pe care europenii }i-au
dorit-o?

Europa mileniului III, în ciuda
eforturilor de a deveni unit@, este, dac@
nu dezbinat@, cel pu]in extrem de con-
troversat@. Îndr@znesc s@-mi argu-
mentez, în limitele unui subiectivism
inerent, afirma]ia de mai sus. Visul fru-
mos, dar utopic, în felul în care s-a
prefigurat imediat dup@ cel de al Doilea
R@zboi Mondial, de a realiza o Europ@
unit@ cu adev@rat, de a reduce decala-
jul dintre ]@rile cu economii dezvoltate,
bogate }i prospere }i cele mai s@race,
de a elimina posibilitatea unui nou
r@zboi mondial,  a stat }i mai st@, }i
ast@zi sub semnul incertitudinii. Spun
acest lucru g$ndindu-m@ la întreaga sa
istorie plin@ de conflicte }i contradic]ii,

care s-au rezolvat, de celei mai multe
ori prin sângerose confrunt@ri militare.

Nu cred c@ exist@  continent pe
planeta noastr@, care s@ fi avut atâtea
r@zboaie ca Europa. Încerc, printr-o
sumar@ incursiune în istoria con-
flictelor armate de pe continentul nos-
tru, într-o cronologie mai pu]in strict@,
s@ vin în sprijinul afirma]iei  mele.

Începând cu r@zboaiele medice }i
r@zboiul peloponeziac din antichitate,
care au totalizat peste 100 de ani,  }i
continuând cu r@zboaiele   purtate de
Alexandru Macedon împotriva tribalilor
}i a daco-ge]ilor, cu numeroasele
cuceriri ale Imperiul Roman împotriva
întregii Europe, care s-au realizat pe
calea armelor, cu cele  din  perioada
n@v@lirilor barbare, de la Costoboci
anul 170 e.n. Carpi, 242 e.n., Vizigo]ii,
prima jum@tate a sec. IV e.n. hunii
sec. V e.n. urma]i de ostrogo]i, slavi,
avari, bulgari, pecenegi, cumani }i
pân@ la maghiari, în prima jum@tate a
sec. X , întreaga  popula]ie a Europei
a fost supus@ unor tragice }i cumplite
confrunt@ri în care, nu de pu]ine ori,

i-a fost amenin]at@ existen]a.
Evul mediu timpuriu debuteaz@,

în plan conflictual, cu luptele cnejilor
ru}i, Oleg }i Sviatoslav, împotriva
Bizan]ului, cam în jurul  anilor 960,
când ru}ii î}i fac sim]it@ prezen]a in
Europa. Tot în zorii secolul XI, în
Europa încep luptele sub aoreole reli-
gioase. Începând cu anii 1096,  timp
de aproape dou@ secole, cu sabia sub
sutan@ }i crucea în mân@, ^n cele }ase
cruciade, sub pretextul cre}tin@rii, s-au
desf@}urat cumplite masacre asupra
popula]iilor necre}tine 

În evul mediu mijlociu, de noto-
rietate au fost r@zboaiele între francezi
}i englezi începând cu celebrul r@zboi
de o sut@ de ani, care de fapt a durat
mai mult, de la 1337 pân@ la 1353…,
dintre francezi si spanioli, între ger-
mani }i francezi, între ru}i }i germani,
între Turci }i restul Europei, se pare
c@ ace}tia din urm@ au voca]ia
r@zboaielor, }i nu mai pun la socoteal@
r@zboaiele dintre ]@rilor mici.

În perioada  modern@, semin]iile
Europei s-au angrenat  în tot mai

multe r@zboaie, între state care pân@
atunci nu au avut nimic de împ@r]it.
Astfel au g@sit motive de r@zboi
Spania }i Portugalia, anul 1640,
Olanda împotriva Spaniei, Anglia con-
tra Olandei, între anii 1654-1660
Polonia }i Suedia, Ludovic al XIV al
Fran]ei atac@ Belgia. Pâna la apari]ia
lui Napoleon Bonaparte, în 1796, cu
prima campanie în Italia, Europa a
fost teatrul de opera]iuni ale unui
num@r de peste 25 de r@zboaie
cumplite. Napoleon a purtat, în 20 de
ani, peste 20 de b@t@lii }i r@zboaie.
Pân@ în secolul XX, cu cele dou@
r@zboaie mondiale, pornite tot din
Europa, nemaiîntâlnite pân@ atunci prin
amploarea }i groz@viile lor, p@mântul
ei a fost stropit cu sângele a zeci de
milioane de oameni nevinova]i. Nu
cred c@ toate conflictele, de multe
sute de ani între popoarele europei,
nu au l@sat sechele }i resentimente, }i
a}a deodat@ în numai aproape 60 de
ani, pân@ înc@ nu s-au vindecat bine
r@nile cauzate  de ororile celui de Al
Doilea R@zboi Mondial,  s@ se instau-

reze între ele o iubire sincer@, dup@ ce
ura a domnit în timpul conflictelor. 

Cred c@  la baza acestei Uniuni
stau alte ra]iuni, mult mai pragmatice
decât dragostea }i dezinteresul.
Multitudinea de limbi, peste 23 de
limbi oficiale, o mare diversitate de
culturi, de civiliza]ii, de istorii }i
spirite, structuri temperamentale, nu
pot fi adunate într-o construc]ie
suprastatal@, oricât de riguros ar fi ea
conceput@, f@r@ s@ creeze conflicte.
. Dar, aceast@ entitate politic@
economic@ }i social@, departe de a fi
func]ional@, plin@ de ambiguit@]i, de la
statut, la structur@ organizatoric@, de
la baza economic@, la regimul politic
}i la forma administrativ@, un fel de
hibrid între federa]ie }i confedera]ie,
nu cred c@ va fi ^n stare s@ ofere
solu]ii viabile pentru dep@}irea crizei,
pentru a da popoarelor speran]e  de
viitor. Atâta tevatur@ }i cu alegerile
europarlamentare, de parc@ acestea
vor aduce României salvarea de la
pr@bu}irea spre care se îndreapt@.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Art@ }i economie (VIII)

Lucr@ri de Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU


