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Discursul anticriz@ în Ro -
mânia se desf@}oar@ pe
dou@ paliere. Pe de o
parte se discut@ intens
despre diminuarea cheltuie -
lilor publice, pe de alt@
parte despre programele
de stimulare economic@.
Cel pu]in la nivel de cate-
gorii, acestea dou@ au
început s@ domine dis -
cursul decât chestiunile

legate de stabilitatea sistemului bancar }i a cur-
sului, care nu mai sunt în centrul aten]iei.
Discursul legat de reducerea cheltuielilor publice
pare unul nesfâr}it devreme ce în afara unor
major@ri de cheltuiel, rezultat al m@surilor de pro-
tec]ie social@, guvernul s-a limitat la discu]ii }i nu
execu]ii bugetare. 
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“Fii liberal sau conser-
vator, fii cum }tii, dar
crede ^n patrie”

B.P. Ha}deu
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Guvernul e prins
într-un lan] al
sl@biciunilor

S@rb@toarea na]ional@ francez@ (“C@derea Bastiliei”)comemoreaz@ atacarea ^nchisorii franceze Bastiliape 14 iulie 1789. Este o zi ^n care se s@rb@tore}telibertatea tuturor oamenilor }i ^n care se proclam@celebra deviz@ "Liberté, Egalité, Fraternité!"

Pe m@sur@ ce semnalele emise de institu]iile financiare mondiale
devin tot mai alarmante în privin]a economiei ]@rii noastre,
românii încep s@ în]eleag@ c@ povestea crizei care ne-a lovit când
ne era lumea mai drag@ este nu numai dureros de real@, ci }i
imprevizibil de lung@ }i tenebroas@. Practic, alunec@m abrupt pe
tobogan }i nimeni nu }tie când }i cum ne vom opri. Ultimele
anticip@ri ale exper]ilor FMI, care mai nou examineaz@ la micro-
scop evolu]ia bolilor multiple ale pacientului numit România, nu
mai las@ loc de glume politicianiste cu iz balcanic }i nici de
promisiuni electorale azvârlite între dou@ pahare de ]uic@ în nes-
fâr}ite serb@ri folclorice.

Economia subteran@
mai tare decât criza

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Art@ }i economie (XVI)
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dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU

Facultatea de {tiin]e
Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu,
^n pragul admiterii 2009

Principiile eco-marketing-ului 
}i aplicabilitatea lor 

în diversele activit@]i economice (II)
va ap@rea ^n nr. urm@tor

dr. Silvia M~RGINEAN pag. 6

Posibile efecte ale evolu]iilor
demografice (II)

continuare ^n pagina 7

pag. 4-5

La sfâr}itul lunii iunie, la Universitatea
din Rennes 1, Fran]a, prestigioas@ insti-
tu]ie de înv@]@mânt superior (printre
primele 400 – 500 din lume), a avut loc
ceremonia de decernare a onorantului
titlu de „Doctor Honoris Causa” al
Universit@]ii franceze la trei cercet@tori
str@ini „de înalt nivel interna]ional”, cum
s-a subliniat în documentele oficiale
respective. Printre ace}tia, profesorul
român Dan Popescu, de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, specialist în
Economie Politic@, Istoria gândirii eco-
nomice – Istorie economic@. 

Profesorul Dan Popescu, “Doctor Honoris Causa” 
al Universit@]ii din Rennes 1, Fran]a

continuare ^n pag. 8

Integrarea 
econo mic@ european@
în condi]ii de criz@ (I)

În România, Uniunea Euro -
pean@ este prezent@ de foarte
mult@ vreme, mai ales dup@
pr@bu}irea regimului comunist
în anul 1990, când principalul
reper al societ@]ii române}ti a
devenit reintegrarea în marea
familie care se nume}te
Europa. Desigur, integrarea
nu este numai social-cultu -
ral@, ci mai ales economic@.
Prezen]a României integrate
în Uniunea European@, în dis-

cursurile politice interne, în media, în programele univer-
sitare, în conversa]iile zilnice, dar }i în subcon}tientul
colectiv, face ca acest deziderat s@ se întind@ pe o
perioad@ mai mare de un deceniu }i jum@tate. 

continuare ^n pagina 2
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Integrarea economic@ european@ în condi]ii de criz@ (I)
urmare din pag.1 

Procesul care s-a întins pe o perioad@
mai mare de zece ani necesit@ o anal-
iz@ corespunz@toare, date fiind trans-
form@rile generate la nivel na]ional prin
adoptarea }i implementarea acquis-lui
comunitar, dar }i procesul de transfor-
mare a economiei, de la una de tip
centralizat la una de pia]@. F@r@
îndoial@ c@ acest parcurs n-a fost scu-
tit de „spa]iul” destinat tranzi]iei. Iat@
c@ suntem în situa]ia întreb@rilor
retorice ale cercet@torului Jean-Michel
de Waele „L'Émergence Des Partis
Politiques En Europe Centrale”, ap@rut@
la Editura Universit@]ii din Bruxelles:
„ce se destram@ }i ce se construie}te
pe ruinele fostelor regimuri comu-
niste”?
Revenind la procesul de integrare, în
general, }i în special la cel economic,
sintagma reintegr@rii în Europa cap@t@
o semnifica]ie aparte, întrucât procesul
de transformare a economiilor
na]ionale este în pas cu procesul de
integrare regional@ }i european@.
Desigur c@ acest proces de integrare
economic@ presupune dou@ etape }i
anume o etap@ a preader@rii }i apoi
integrarea post-aderare.
În acest timp, România, al@turi de alte
state candidate, a fost nevoit@ s@-}i
îndeplineasc@ obliga]iile comune prin
Tratatul de aderare, fie c@ vorbim de
penultima extindere a celor 10 (Cehia,
Slovacia, Slovenia, Polonia, Ungaria,
Letonia, Estonia, Cipru }i Malta în
2004), fie c@ vorbim de ultimul val de
aderare din 2007 (România }i Bulgaria).
Aceste obliga]ii se refer@ desigur la sta-
bilitatea institu]iilor, instaurarea
economiei de pia]@ capabil@ s@ fac@ fa]@
presiunilor concuren]iale, pie]ei
europene, dar }i celor institu]ionale, în
contextul mai accentuat al globaliz@rii.
F@r@ îndoial@ c@ demersul incursiunii
noastre se vrea o analiz@, în mai multe
etape }i pe o perioad@ suficient@ pentru
abordarea unui asemenea subiect.
Remarc@m faptul c@ se vorbe}te tot
mai mult despre criza economic@, chiar
despre recesiune, criz@ financiar@ –
totul e o criz@. Îns@ cel mai grav este
faptul c@ cei care consider@ aceast@
problematic@ nu o st@pânesc. Mai
mult, am constatat c@ programul,
m@surile anticriz@ lipsesc cu
des@vâr}ire în argumentul esen]ial pe
care ar trebui s@-l aib@ în vedere }i s@-
l propun@. În mod firesc, nu aceast@
abordare ne-o dorim, ci una bazat@ pe
concepte }i categorii economice, solu]ii
}i planuri propuse de institu]iile
europene, dar }i de cercet@tori, profe-
sori de economie, anali}ti.
Abordarea din punct de vedere teore -

tic a integr@rii economice europene în
condi]ii de criz@ este o provocare. Mai
întâi, ar trebui delimitate conceptele
fundamentale, }i anume ce presupune
„integrarea european@”. De fapt, inte-
grarea european@ înseamn@ „delegarea
de competen]e politice la nivel
suprana]ional, cu scopul v@dit de a
ob]ine rezultate particulare”, completat@
de crearea unor institu]ii dotate cu pu -
teri executive, legislative }i juridice.
Practic, integrarea este o surs@ de
transformare în domeniul politic,
social, juridic }i economic. Ceea ce
intereseaz@ în demersul nostru în mod
deosebit este integrarea economic@ în
timpul crizei pe care o tr@im, diferit@
mai mult sau mai pu]in fa]@ de cea din
1929-1933, luat@ drept reper, cu efecte
mai mult sau mai pu]in asem@n@toare.
Ceea ce este necesar s@ mai ad@ug@m
înainte de a face o scurt@ clarificare a
conceptului de criz@ se refer@ la con-
ceptul de integrare economic@ }i
formele acesteia.
Integrarea economic@ a progresat

extrem de mult în domeniul econo mic,
astfel c@ ast@zi Uniunea European@ se
bazeaz@ pe trei noi piloni: Constitu]ia
European@, Politica Extern@ }i
Securitatea Comun@, Justi]ie }i Afaceri
Interne. Este unanim recunoscut faptul
c@ motorul integr@rii europene a fost }i
este integrarea european@. Stricto
sensu, integrarea economic@ european@
înseamn@ înl@turarea barierelor comer-
ciale, libera circula]ie a capitalurilor }i
a for]ei de munc@. Stricto sensu, inte-
grarea economic@ include }i politicile
comunitare în domenii cum ar fi: agri-
cultura, fiscalitatea, dezvoltarea region-
al@, concuren]a, cercetarea-inovarea
etc.
În literatura de specialitate, în teoria }i
practica economic@, expresia „integrare
economic@” acoper@ mai multe cate-
gorii economice. Ea poate avea o
dimensiune spa]ial@, atunci când vor-
bim de integrarea unei economii
regionale într-o economie na]ional@.
Formele sau stadiile integr@rii econo -
mice, clasificate de reputatul om de
}tiin]@ Balassa, prin prisma coeficientu-
lui de integrare suferit de economiile
implicate sunt: zona de liber schimb,
uniunea vamal@, pia]a comun@, uni-
unea economic@, uniunea monetar@,
uniunea economic@ complet@ (total@).
În afar@ de stadiile pe care le parcurge,
integrarea economic@ urm@re}te atin-
gerea unor obiective de natur@ eco-
nomic@. Or, un obiectiv economic
important este cel al cre}terii stabilit@]ii
politice zonale. Într-o astfel de situa]ie
când „armele sunt în rastel”disensiunile
dintre state scad. Astfel, st@rile con-
flictuale reduse duc la cre}terea profi-
tului comercial. Prin adoptarea unei ati-

tudini pacifiste de c@tre statele aflate
într-o asociere economic@, într-o enti-
tate de interes economic }i politic
comun, rodul bun@st@rii este mai
mare, ceea ce este de dorit. 
Referindu-ne la economiile moderne,
asemenea lui J. Timbergen, integrarea
poate fi „negativ@” prin eliminarea
obstacolelor, implicând o serie de
m@suri aparent mai u}or de parcurs.
Ele pot fi clar definite }i înscrise în
tratate, devenind obligatorii pentru
guverne, companii }i cet@]eni. O alt@
categorie de integrare este cea „pozi-
tiv@”, ce presupune o implicare activ@,
permanent@ }i flexibil@. Presupune, de
asemenea, m@suri restrictive la nivel
na]ional pentru asigurarea func]ion@rii
componentelor economice integrate.
Îns@ asumarea m@surii creeaz@ incerti-
tudini, nesiguran]@ pentru agen]ii eco-
nomici priva]i.
P@strând calea normal@, nu putem
merge mai departe f@r@ a aborda, sui
generis, conceptul de criz@. Criza eco-
nomic@ este definit@ ca fiind o stare de
dificultate a activit@]ii economice, o
schimbare brusc@, caracterizat@ prin
lentoarea, stagnarea sau sc@derea
activit@]ii economice. Am putea spune
c@, criza economic@ este o boal@ a
organismului economic ce marcheaz@
frângerea grav@ a echilibrului econom-
ic, mai ales în ceea ce prive}te pro-
duc]ia }i consumul, precum }i a cererii
}i a ofertei, cu efecte directe asupra
pre]urilor, a gradului de ocupare }i de
folosire a factorilor de produc]ie.
Practic, este momentul de cotitur@ a
ciclului economic când faza sa ascen-
dent@ cedeaz@ celei descendente, de
depresiune. Declan}area ei presupune
o activitate intern@ a agen]ilor eco-
nomici de a ac]iona în scopul deter-
min@rii schimb@rii calit@]ii în conduit@
}i factorilor cre}terii economice, în
structura economic@, menit@ s@ duc@ la
eliminarea unor dezechilibre, comporta-
mente, institu]ii }i vacarme, premise de
trecere la o nou@ faz@ ascendent@.
Criza economic@, f@r@ îndoial@,
reprezint@ un moment dificil, cu efecte
negative asupra unui num@r însemnat
de agen]i economici, dar totodat@ este
semnalul declan}@rii „distrugerii cre-
ative”. Crizele economice pot fi ciclice
}i neciclice, se pot repeta cu anumit@
regularitate, reprezentative ca faz@ în
cadrul ciclului economic Juglar, pe de
o parte, }i cele care nu se repet@ }i
ele pot fi par]iale, altele intermediare,
pe de alt@ parte.
În alte opinii, criza poate fi o ruptur@
major@, datorat@ unui }oc, ce poate fi
politic (de pild@, r@zboiul), economic
(de pild@, dublul }oc petrolier
1973,1979), social, financiar (crah bur-
sier) etc. Anumite împrejur@ri sunt în

mod special identificate cu ideea de
criz@. Bun@oar@, defla]ia, situa]ia de
restrângere semnificativ@ }i durabil@ a
activit@]ii, pre]urilor }i salariilor }i
apari]ia unui }omaj de mas@. Defla]ia
care a urmat crahului din 1929 este
prezent@ în temerile individuale }i
reprezent@rile colective chiar }i ast@zi.
Atragem aten]ia c@ defla]ia nu trebuie
confundat@ cu situa]ia mai pu]in dra-
matic@ în care apar presiuni
defla]ioniste (sc@deri de pre]uri, }omaj,
cre}tere slab@ sau nul@) f@r@ a putea
vorbi despre defla]ie în sens strict. 
Superinfla]ia constituie o alt@ dram@,
nu complet invers@ defla]iei, deoarece
}i ea este înso]it@ de regul@ de o
pr@bu}ire a produc]iei }i a ocup@rii
for]ei de munc@. În aceast@ ipotez@,
infla]ia se delimiteaz@ de ea îns@}i
printr-o „curs@ contra monedei”, iar
viteza de circula]ie a acesteia din urm@
tinde spre infinit }i devine exploziv@.
În aceast@ idee de l@murire a unor
configura]ii apar]inând fenomenului
crizei economice putem exemplifica cu
situa]iile de hiperinfla]ie care au l@sat
urme adânci în mentalul colectiv cum
ar fi situa]ia din Germania }i Europa
Central@ în anii 1922-1923 sau
situa]iile recente din America Latin@,
Israel, unele ]@ri din Europa de Est.
Subliniem faptul c@ exist@ mai multe
categorii de crize, nu doar una singur@;
ele pot fi grupate în func]ie de cauzele
lor, de impactul pe care-l produc, dar
}i de abordarea pe care o adopt@
responsabilii politicii economice. 
În opinia noastr@, nu putem s@ con-
tinu@m incursiunea în ceea ce
reprezint@ integrarea european@, criza
economic@ prin care trecem, f@r@ s@
facem o anumit@ referire la ciclicitatea
economic@, atât de diversificat@. F@r@ a
intra în am@nunt în teoria ciclurilor
economice, dorim s@ subliniem faptul
c@ o succesiune regulat@, mai mult sau
mai pu]in, a unor faze de expansiune
sau recesiune, evoluând de la depre-
siune spre culme }i invers, poart@ den-
umirea de „ciclu economic”. Aceast@
teorie a ciclurilor, sus]inut@ înc@ din
1860 de Clement Juglar (Des crises
commerciales et leur retour péri-
odiques en France, en Angleterre et
aux Etats-Units) a fost continuat@ de J.
Kitchin (ast@zi cunoscut@ sub denu-
mirea de „ciclul Kitchin”). De aseme-
nea, N. Kondratieff public@ prima anal-
iz@ a ciclurilor lungi, studiind mai întâi
serii de pre]uri }i apoi extinzându-}i
analiza la produc]ie (studiaz@
Germania, Fran]a, Marea Britanie }i

Statele Unite) pe perioada 1780-1920.
Aceast@ analiz@ identific@ ciclul de o
lungime cuprins@ între 50-60 de ani,
fiecare ciclu cuprinzând o faz@ ascen-
dent@ }i una descendent@. Ceea ce
este interesant, acesta descoper@ cinci
regularit@]i empirice, identificate prin
analiza de pre]uri, profitabilitate }i
varia]ie de produc]ie, dup@ cum
urmeaz@: 
a) anii de cre}tere sunt mai numero}i
decât cei de recesiune în fazele ascen-
dente, inversul prevalând în fazele
descendente; 
b) crizele agricole sunt deosebit de
grave în fazele descendente;
c) investi]iile se produc în fazele
descendente }i se aplic@ în cele ascen-
dente;
d) produc]iile de aur cresc, în general,
la începutul fazelor ascendente;
e) r@zboaiele }i revolu]iile apar în
decursul fazelor ascendente.
Am f@cut aceste câteva preciz@ri, de
altminteri cunoscute de speciali}ti }i
nu numai, pentru a marca preocuparea
în domeniu, continuat dup@ Kondratoff
de A. Burns }i Mitschell în 1946.
Teoria ciclicit@]ii economice a cunoscut
o rena}tere dup@ anii 1980, pre-
ocup@rile în aceast@ zon@ fiind preg-
nante, teza fiind sus]inut@ de lucr@rile
lui C.R. Nelson&C.I. Plosser, ap@rute în
„Journal of Monetary Economics” din
1982, cu aplica]ie pe S.U.A., ale lui
Stulz }i Wasserfallen }i, nu în ultimul
rând, o lucrare publicat@ în 1997 de
c@tre Hadrcik }i Prescott în „Journal of
Money, Audit and Banking” sau pro-
gramele lui Hairault (2002) privind
modelarea ciclurilor economice.
În continuarea demersului nostru nu
putem s@ nu-i amintim pe marii teo-
reticieni ai ciclurilor }i crizelor de la T.
Malthus la J. M. Keynes, }i, trecând
prin Karl Marx }i J. Schunnpeter, care
au combinat fenomenele de suprapro-
duc]ie }i subconsum, evolu]ia acu-
mul@rii de capital }i a îndator@rii,
dinamica produc]iei }i reparti]ia veni-
turilor }i unii dintre ei, ritmul renov@rii
industriale }i impactul progresului
tehnic. Este cunoscut faptul c@ anumite
crize provin din }ocuri de natur@ endo-
gen@ sau exogen@, inexplicabile în
raport cu modelele economice. De
asemenea, o criz@ poate fi sistemic@,
global@, instantanee (a se vedea
}ocurile puternice din anii ’70). Ea
poate deveni global@ când o dificultate
a început la nivel local }i se trans-
form@ într-o contagiune/boal@ general@. Parlamentul Europei - Strasbourg

Parlamentul Europei - Bruxelles
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urmare din pag.1
Chiar dac@ unii mai încearc@ s@ ne
îmbete cu ap@ chioar@, adev@rul
r@mâne unul singur: FMI este credi-
torul nemilos, cel care a dat 20 de
miliarde de euro pentru salvarea din
criz@ a României. Are, deci, dreptul
s@ ne judece, s@ ne evalueze zi }i
noapte, s@ ne trag@ de urechi }i s@
ne aplice f@r@ menajamente oricâte
}ocuri terapeutice dore}te. Orice
semnal venit dinspre FMI acum,
când salvarea prin împrumut pare s@
fie o iluzie, devine în aceste
momente avertisment grav }i liter@
de lege pentru România. Ultimele
evalu@ri ale Fondului sunt, din
p@cate, generatoare de frisoane }i
atacuri de panic@. Prognozele din
martie, care anticipau o sc@dere a
PIB cu 4,1 la sut@ s-au dovedit a fi
prea optimiste. Suntem anun]a]i
acum c@ economia româneasc@ se va
contracta în acest an cu pân@ la 8 la
sut@. Dac@ previziunile institu]iei
mondiale se adeveresc, România va
s@ri într-un singur an de la o
cre}tere economic@ de 7 la sut@, la
o recesiune de 8 la sut@, ceea ce ar
însemna o sc@dere dramatic@ de 15
procente, apreciat@ ca fiind extrem
de greu de suportat pentru firme }i
popula]ie. Popula]ia va fi silit@ s@-}i
restrâng@ drastic bugetele de cheltu-
ieli familiale, s@ suporte curbe de
sacrificiu prin diminuarea veniturilor
salariale }i s@ tr@iasc@ pe termen

nedefinit cu spectrul }omajului în
preajm@. Firmele vor fi obligate s@
adopte strategii de criz@, încercând
s@ supravie]uiasc@ în regim de ralan-
ti. Cel mai recent comunicat al
Asocia]iei Na]ionale a întreprinderilor
mici }i mijlocii confirm@ aceast@
tendin]@: 75 la sut@ dintre acestea }i-
au redus semnificativ activitatea }i
încas@rile, 15 la sut@ aflându-se în
stare de faliment!
Dar, ca de obicei, un r@u nu vine
niciodat@ singur. Într-o asemenea
conjunctur@ nefericit@ fiecare încearc@
s@ se salveze cum poate, cu disper-
area înecatului care se aga]@ }i de
un pai. De regul@, }i aceasta nu este
o idee personal@ ci opinia unor
observatori autoriza]i ai vie]ii eco-
nomice, în perioadele când puterea
de cump@rare }i }omajul cresc, orice
surs@ de venit suplimentar devine
tentant@. Se creeaz@ astfel un mecan-
ism în care criza alimenteaz@ econo-
mia subteran@. Popula]ia caut@, prin
for]a împrejur@rilor, s@ cumpere pro-
dusele cele mai ieftine. {i unde se
g@sesc cele mai ieftine m@rfuri dac@
nu pe pia]a neagr@, acolo unde nu
se pl@tesc taxe }i impozite? {i ast-
fel, în asemenea condi]ii, o cre}tere
a contrabandei este practic
inevitabil@. Firmele, lipsite de
mijloace financiare, slalomeaz@ }i ele
pe cât pot, cu riscurile de rigoare,
printre multele obliga]ii fiscale legale.
Statisticile consemneaz@ c@ primul
loc în economia subteran@ îl de]in
pl@]ile neoficiale pentru munca pre-
stat@ de angaja]i, cu alte cuvinte

neplata impozitelor }i asigur@rilor
sociale, urmate de evaziunea fiscal@
consecin]@ a sustragerii de la plata
TVA }i a accizelor.
Un lider al unei cunoscute agen]ii
interna]ionale de monitorizare }i audit
sintetiza cu o dezarmant@ sinceritate
regula cercului vicios care ali-
menteaz@ în vreme de criz@ evazi-
unea fiscal@: „Oamenii se pot g@si în
economia gri pentru c@ nu au avut
încotro, pentru c@ trebuie s@ î}i
câ}tige cumva existen]a sau pentru
c@ uneori este dificil s@ respec]i

legea, din motive birocratice”.
Evident, declara]ia de mai sus este
explicabil@, dar nu }i scuzabil@.
Realitatea îns@ r@mâne: în perioade de
criz@ accentuat@ se înregistreaz@ - }i
nu numai la noi, ci pretutindeni în
lume – o cre}tere substan]ial@ a veni-
turilor nedeclarate }i a muncii la negru.
Un studiu efectuat de la începutul
crizei pân@ în prezent în Statele Unite
ale Americii demonstreaz@ o cre}tere
a veniturilor nedeclarate la aproxima-
tiv 2.250 miliarde de dolari, compa-
rabil@ prin amploare doar cu cea din

timpul celui de-al Doilea R@zboi
Mondial.
Se apreciaz@, totodat@, c@ la nivelul
întregii Uniuni Europene ponderea
economiei subterane este de 16 la
sut@ din PIB, respectiv 2.100 de mili -
arde de euro.
Pot fi în aceste condi]ii românii mai
prejos decât crema societ@]ii mondi-
ale? Nu sunt }i, ca s@ lucr@m cu
materialul clientului, ne vom folosi
chiar de o analiz@ a Ministerului
Finan]elor, finalizat@ în primele luni ale
acestui an. Potrivit acesteia, veniturile
poten]iale din economie care nu au
fost încasate la buget în 2008 au
însumat 46 de miliarde de euro. Dac@
raport@m aceast@ cifr@ la PIB-ul
României care anul trecut a fost de
139 miliarde euro, ajungem la con-
cluzia }ocant@ c@ o treime din pro-
dusul nostru intern brut este
economie subteran@! Ne plas@m la
nivel european pe locul5, întrecu]i fiind
din acest punct de vedere doar de
Letonia, Bulgaria, Estonia }i Croa]ia.
Care sunt domeniile unde se concen-
treaz@ aceste activit@]i evazioniste?
Bineîn]eles, acelea în care taxele }i
accizele sunt mai mari. S@ nu ne
mire, deci, c@ se constat@, oficial, o
cre}tere a contrabandei cu ]ig@ri }i
b@uturi alcoolice. La rândul s@u, tur-
ismul este o surs@ important@ a
economiei subterane, îndeosebi prin
vânzarea pachetelor turistice }i
prestarea unor servicii f@r@ înregis-
trarea veniturilor în contabilitate. De
asemenea, surprinz@tor poate, agri-
cultura pl@te}te un important tribut
economiei subterane, estimându-se,
de pild@, c@ pe pia]a grâului de pan-
ifica]ie aproape jum@tate din totalul
tranzac]iilor sunt nefiscalizate.
Toate acestea sunt pân@ la urm@ o
provocare major@ a întregului sistem
na]ional de administrare fiscal@, dar
}i o chestiune de mentalitate a con-
tribuabilului român. Cit@m aici punc-
tul de vedere al unui consultant fis-
cal dintr-o firm@ de profil
româneasc@: „Românii sunt înc@
departe de conformarea voluntar@,
adic@ de a-}i depune majoritatea, din
proprie ini]iativ@, declara]iile fiscale
pentru toate veniturile }i de a-}i pl@ti
impozitele aferente. Aceasta deoarece
noi percepem statul mai degrab@ ca
pe un du}man. Dac@ statul nu ne
ap@r@ drepturile de cet@]ean, este
foarte greu s@-}i câ}tige încrederea
}i respectul nostru”.
Oricât ar suna de ciudat, opinia aceas-
ta ne duce cu gândul la zicala cu
st@pânul vinovat pentru sluga hoa]@...

Economia subteran@ mai tare decât criza
Emil DAVID

Fondul Monetar Interna]ional

Ministerul Finan]elor
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Facultatea de {tiin]e Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu, ^n pragul admiterii 2009
Cine este Facultatea de {tiin]e
Economice?

Continuatoarea unei îndelungate
tradi]ii cultural-economice dintr-o str@ -
veche regiune a României, Univer -
sitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ma -
nifestând pe parcursul evolu]iei sale
un remarcabil }i benefic echilibru, a
optat într-o prim@ faz@ pentru înfi-
in]area unui profil economic }i ulteri-
or pentru dezvoltarea acestuia atât
sub aspect cantitativ, cât }i calitativ. 
Ap@rut@ relativ recent în arealul uni-
versitar sibian ca entitate distinct@,
Facultatea de {tiin]e Economice }i-a
propus o evolu]ie caracterizat@ prin
noutate, dinamism, rigoare }i calitate
în deplin@ concordan]@ cu exigen]ele
tot mai ridicate ale mediilor univer-
sitare na]ionale }i europene. 
Având o ofert@ educa]ional@ ge -
neroas@, atractiv@ }i flexibil@, Facul -
tatea de {tiin]e Economice, prin
preg@tirea profesional@ de înalt nivel
pe care o asigur@, r@spunde cerin]elor
}i exigen]elor actuale }i viitoare ale
economiei }i societ@]ii române}ti. 
Promovând programe universitare de
formare }i perfec]ionare la nivelul
institu]iilor de înv@]@mânt superior
na]ionale }i interna]ionale de pres-
tigiu, Facultatea de {tiin]e Economice
urm@re}te o direc]ie de dezvoltare ale
c@rei coordonate s@ fie valoarea,
ini]iativa, stimularea, responsabilitatea
}i competen]a.

De ce s@ alegi Facultatea de {tiin]e
Economice?

Ca s@ po]i r@spunde, trebuie mai întâi
s@ }tii de ce exist@ Facultatea de
{tiin]e Economice. Dup@ cum se
poate u}or ghici, ea este poarta de
intrare în domeniul tumultuos dar
captivant al economiei. 

De ce este atractiv acest domeniu?
- în primul rând, pentru c@ este greu
de definit. Un mare economist ame -
rican spunea c@ este imposibil de
trasat o grani]@ clar determinat@ în
jurul sferei sau a ac]iunii umane ce
trebuie inclus@ în }tiin]a economic@.
- în al doilea rând, este captivant
pentru c@ este relativ nou. Dac@ alte
t@râmuri ale cunoa}terii precum drep-
tul sau matematicile se studiaz@ de
mii de ani, economia ca }tiin]@ are o
existen]@ de numai dou@ secole.
- în al treilea rând, este captivant
pentru c@ ne influen]eaz@ via]a de zi
cu zi, marcându-ne în mod implaca-
bil viitorul dar mai ales pentru c@
adesea nu putem cunoa}te }i st@pâni
aceast@ influen]@.

Facultatea de {tiin]e Economice
încearc@ s@-]i transmit@ ceva din teza-
urul }tiin]ific la care au contribuit o
seam@ de ilu}trii gânditori de-a lun-

gul timpului, dar în acela}i timp, te
va incita s@ str@ba]i }i c@ile neb@tute
ale cunoa}terii în acest domeniu,
pline de lucruri fascinante, pe care te
invit@ s@ le descoperi tu însu]i. Mai
presus de toate îns@, te va ajuta s@
în]elegi lumea din jurul t@u }i cum
po]i cel mai bine s@ te integrezi în
ea. 
Drept semn al recunoa}terii efor-
turilor }i asiduit@]ii tale, Facultatea de
{tiin]e Economice î]i ofer@ o diplom@
de licen]iat în economie, un pas deci-
siv spre f@urirea unei cariere
str@lucite. Cu aceast@ cheie magic@
vei putea realiza o mul]ime de lucruri
minunate: vei putea c@l@tori în lumea
fascinant@ a afacerilor, .... vei putea
plonja în vâltoarea lumii financiare, ...
sau,  vei putea r@mâne în turnul de
filde} al gândirii suverane }i cre-
atoare, încercând s@ t@lm@ce}ti, ca
atâ]ia al]ii înaintea ta, resorturile
acestei gigantice metamorfoze care
este dezvoltarea economic@ a lumii.

Pentru anul universitar 2009-
2010, campania de promovare a
admiterii la Facultatea de {tiin]e
Economice din cadrul Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu se deruleaz@
sub sloganul “P~{E{TE AL~TURI DE
NOI”. Î]i oferim posibilitatea des@ -
vâr}irii studiilor în domeniul econo -
mic, în sistem Bologna, pe cele trei
trepte: studii universitare de licen]@,
studii de masterat }i doctorat. 

Procesul de înv@]@mânt se
desf@}oar@ pe sistemul european de
credite transferabile (ECTS). Oferta
educa]ional@ pentru anul universitar
2009-2010 con]ine urm@toarele:
- studii de licen]@ zi, pe locuri sub-
ven]ionate de la bugetul de stat }i pe
locuri cu tax@ de }colarizare.
Concursul de admitere se organizeaz@
pentru urm@toarele domenii de licen]@
}i specializ@ri:  
- Administrarea afacerilor - spe-
cializarea: Economia comer]ului, turis-
mului }i serviciilor)
- Finan]e - specializarea Finan]e - b@nci;
- Contabilitate - specializarea Conta -
bilitate }i informatic@ de gestiune;
- Management - specializarea Mana -
gement;
- Economie }i afaceri interna]ionale -
specializarea Afaceri interna]ionale;
- Marketing - specializarea Marketing;
- Cibernetic@, statistic@ }i informatic@
economic@ - specializarea Informatic@
economic@;
- Economie - specializarea Economie
general@.
- studii de masterat de aprofundare –
în conformitate cu legea 288/2004
(pentru absolven]i licen]@ din dome-
niul economic) - pe locuri sub-
ven]ionate de la bugetul de stat }i pe
locuri cu tax@ de }colarizare.
Domeniile }i programele de master
pentru care se organizeaz@ concurs

sunt:
Administrarea afacerilor:
- Administrarea afacerilor inter-
na]ionale;
- Administrarea afacerilor în turism }i
servicii;
- Comunicare în afaceri }i rela]ii pub-
lice ale firmei;
- Strategii }i politici de management
}i marketing ale firmei;
Finan]e:
- Burse }i asigur@ri;
- Finan]e;
- B@nci;
Contabilitate:
- Expertiz@ contabil@ }i audit.
- studii de masterat complementare –
în conformitate cu legea 288/2004
(pentru absolven]i licen]@ din orice
domeniu), pe locuri cu tax@ de
}colarizare. Domeniile }i programele
de master  pentru care se orga-
nizeaz@ concurs sunt:
Management:
- Managementul afacerilor (MBA) ;
- Managementul afacerilor mici }i
mijlocii;
Finan]e:
- Managementul financiar al organi-
za]iei.

Pentru derularea activit@]ilor
didactice dispunem de o baz@ mate-
rial@ modern@,  la standarde
europene. Spa]iile de înv@]@mânt
folosite exclusiv de Facultatea de
{tiin]e Economice (2386 mp) includ
s@li de curs }i seminar, laboratoare,
spa]ii bibliotec@ dotate cu mijloace
moderne de predare-înv@]are video-
proiectoare, calculatoare, laptopuri.
Pe lâng@ activit@]i didactice de
predare, evaluare a studen]ilor etc., în
Facultatea de {tiin]e Economice se
desf@}oar@ }i o intens@ activitate de
cercetare }tiin]ific@.  Între cele dou@
tipuri de activit@]i – predare respectiv
cercetare – exist@ o leg@tur@ organ-
ic@: pe de o parte, cercetarea este o
condi]ie esen]ial@, sine qua non, a
ridic@rii nivelului academic al cadrelor
didactice; pe de alt@ parte, mediul
universitar constituie un câmp fertil
pentru cercetare }tiin]ific@. 
Cercetarea }tiin]ific@ urmeaz@ dou@
direc]ii principale: prin publica]ii, par-
ticip@ri la manifest@ri }tiin]ifice etc.; }i
prin derularea de proiecte de cer -
cetare, finan]ate din diferite surse,
publice sau private.
Cadrele didactice din Facultatea de
{tiin]e Economice sunt angrenate în
ambele forme de cercetare, cu rezul-
tate excelente pân@ în prezent, ce au
contribuit la cre}terea prestigiului
Facult@]ii noastre, nu numai în
România, ci }i în str@in@tate.

Conducerea Facult@]ii de
{tiin]e Economice, precum }i condu -
cerea Universit@]ii „Lucian Blaga” vor
stimula }i sus]ine }i în viitor,  prin
toate mijloacele, activit@]ile de cer -

cetare în care vor fi angrena]i într-o
m@sur@ tot mai mare }i studen]ii de
la toate nivelele.

Studen]ilor no}tri le oferim spri-
jin pe perioada derul@rii studiilor prin
intermediul burselor de studiu indifer-
ent de forma de }colarizare (f@r@ tax@
sau cu tax@) în func]ie de rezultatele
ob]inute la examene.

În acest sens, acord@m
urm@toarele burse: burse din fonduri
bugetare: burse de performan]@ (în
func]ie de medie }i alte activit@]i
extra-curriculare de exemplu par-
ticip@ri la conferin]e, proiecte de cer -
cetare, etc.), burse de merit (pentru
studen]ii cu media peste 9,75), burse
de studiu (pentru studen]ii cu media
peste 8,50), burse sociale (pentru
studen]ii cu venituri mici) }i burse
din fondurile facult@]ii: (pentru stu-
den]ii cu media peste 8,50).

Totodat@ studen]ii no}tri benefi-
ciaz@ de mobilit@]i studen]e}ti în
str@in@tate pe programul ERASMUS,
care are urm@toarele obiective: s@
ajute studen]ii s@ beneficieze
educa]ional, lingvistic }i cultural de
experien]a studierii în alte ]@ri
europene; s@ promoveze cooperarea
între institu]ii }i îmbog@]irea mediului
educa]ional al institu]iilor gazd@; s@
contribuie la dezvoltarea unui corp
comun de tineri califica]i, cu
deschidere }i cu experien]@ inter-
na]ional@, ca viitori speciali}ti; s@

faciliteze transferul de credite }i
recunoa}terea perioadelor de mobilitate
petrecute în str@in@tate, cu ajutorul sis-
temului ECTS sau a unui alt sistem de
credite compatibil. Univer sit@]ile
partenere sunt: Instituto Poli tecnico de
Lisboa, Portugalia, Varna University of
Economics, Haute Ecole Namuroise
Aatholique – Belgia, Universitat Trier,
Munich University of Applied Sciences,
Universita Degli Studi “G.D’annunzio”
Chieti  –  Italia, Hogeschool Gent -
Belgia, University of Rennes 1 / IUT
GEA - Fran]a, Olanda - Deventer -
Saxion Univer sity, Instituto Superior
Politecnico de Viana do Castelo,
Portugalia, Univer site de Bourgogne,
Fran]a, University of Miskolc - Ungaria,
University of Debrecen - Ungaria,
University of Alcala - Spania. 
Tot în cadrul facult@]ii noastre
desf@}ur@m o multitudine de activit@]i
extra-curriculare cu sprijinul Clubului
Studen]ilor Economi}ti, a Asocia]iei
studen]e}ti AIESEC în Sibiu }i a
Asocia]iei studen]ilor europeni AEGEE.
Este vorba despre activit@]i referitoare
la preg@tire profesional@ (programul
"Joburi pentru studen]i", proiectul
"În]elege Europa", "Târgul Na]ional de
Turism - Tur-Stud", Doc-expert), întâl-
niri cu reprezentan]i ai mediului eco-
nomic }i nu în ultimul rând activit@]i
cu caracter social („Un suflet de
Cr@ciun”, „Recicleaz@ hârtia în schim-
bul vie]ii unui copac”).

În ceea ce prive}te realizarea pro-
fesional@ a fo}tilor absolven]i, peste
80% dintre ace}tia se angajeaz@ în
specialitatea absolvit@ }i î}i continu@
preg@tirea profesional@ urmând studii
de master în paralel cu desf@}urarea
activit@]ii profesionale.

Facultatea men]ine leg@tura cu
fo}tii absolven]i }i dup@ terminarea
studiilor }i din datele de care dis-
punem apreciem evolu]ia lor ca fiind
una pozitiv@ (de]in func]ii de condu cere
sau de execu]ie în conformitate cu
preg@tirea lor atât în sectorul privat cât
}i în cel public).
Iat@ doar câteva motive pentru care
merit@ s@ p@}e}ti în Facultatea de
{tiin]e Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu. 

Te a}tept@m cu drag!
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În anul 2009 universit@]ile din
România vor avea de gestionat pen-
tru prima dat@ intrarea în aria lor de
interes a genera]iilor pu]in numeroase
n@scute dup@ 1990. În aceste
condi]ii, }ocul restrângerii pie]ei
interne va fi probabil suportat anul
acesta în mod direct de c@tre sis-
temul de înv@]@mânt superior. Cu
sigu ran]@ }i acesta este unul dintre
motivele implic@rii universit@]ilor în
studiul }i analiza problemelor
demografice. Un bun exemplu în
acest sens consider@m c@ îl
reprezint@ Universitatea ”Lucian
Blaga” din Sibiu care în 2007 a orga-
nizat în parteneriat cu Senatul
României, Prim@ria Municipiului Sibiu
}i Fondul ONU pentru popula]ie
Conferin]a Interna]ional@ ”Popula]ia
României – Încotro?”. Evenimentul a
avut ca obiective principale: 
a. prezentarea }i dezbaterea posi-
bilelor solu]ii la problemele privind
popula]ia }i dezvoltarea României; 
b. prezentarea rezultatelor consult@rii
publice asupra op]iunilor identificate
în Cartea Verde a Popula]iei în
România privind r@spunsul la evolu]ia
demografic@; c. ob]inerea angajamen-
tului Comisiilor de Popula]ie }i
Dezvoltare ale Guvernului }i
Parlamentului pentru implicarea în
solu]ionarea acestor probleme; d.
demararea unui proces de elaborare
a unei strategii na]ionale privind po -
pula]ia }i dezvoltarea. 

1.Efecte ale evolu]iilor demografice
regionale. Implica]ii asupra politicilor
regionale din perspectiva distinc]iei
urban – rural în problema demografic@

În România, ponderea popula]iei
urbane a dep@}it 50&. În conformi-
tate cu datele oferite de Anuarul sta-
tistic al României, la nivelul anului
2006 reparti]ia urban – rural pe
regiuni în ]ara noastr@ era
urm@toarea: Tabelul 2
Gradul cel mai ridicat de urbanizare
îl înregistreaz@ la nivelul anului 2006
Bucure}tiul (92,5&), urmat de
regiunea 5 V (63,5&) }i de Regiunea

7 Centru (59,8&). Ponderea mai
mare comparativ cu media a popu-
la]iei urbane din Regiunea 7 Centru
nu exclude problema demografic@. 
Diferen]ele în distribu]ia pe medii a
popula]iei între regiuni se reflect@ în
dieren]e în acuitatea cu care se man-
ifest@ cele dou@ probleme fundamen-
tale ale evolu]iei demografice a
României: îmb@trânirea popula]iei }i
sc@derea acesteia. Cauzele fenomenu-
lui de îmb@trânire a popula]iei sunt
legate pe de o parte de reducerea
efectivului popula]iei - a}a cum am
v@zut în paragraful anterior, aceast@
reducere are loc în cadrul grupelor
de vârst@ tinere sau adulte, în nici un
caz la cele vârstnice - iar pe de alt@
parte exist@ fenomene demografice ca
migra]ia intern@ care genereaz@ o
îmb@trânire relativ@ a popula]iei în
anumite zone. Fenomenul se mani-
fest@ cu acuitate sporit@ în mediul
rural comparativ cu cel urban. 
Migra]ia intern@ este un proces de
deplasare a popula]iei în limitele ter-
itoriului na]ional }i ea se con-
cretizeaz@ în general într-o deplasare
din zonele rurale în cele urbane.
România se confrunt@ cu consecin]ele
negative ale acestui fenomen înc@ de
mult@ vreme. Chiar }i în perioadele în
care acest sens de deplasare era
strict necesar din perspectiva cererii
de for]@ de munc@ în cre}tere în zona
urban@, efectele asupra ruralului au
fost negative. În general popula]ia
tân@r@ este cea care p@r@se}te satul
ceea ce înseamn@: diminuarea ofertei
de munc@ la sat }i îmb@trânirea ei;
reducerea num@rului de c@s@torii }i
de na}teri, ceea ce duce la o
îmb@trânire suplimentar@ a popula]iei
cu efecte pe termen lung. Din punct
de vedere al for]ei de munc@ devine
practic imposibil s@ se asigure dez-
voltarea zonelor rurale afectate de
acest fenomen. Ultimii ani marcheaz@
înc@ un mod specific de îmb@trânire
a popula]iei, de data aceasta având
cauze economice: pierderea locului de
munc@ la o vârst@ relativ înaintat@,
când recalificarea este dificil@, precum
}i pensionarea timpurie ca urmare a
legisla]iei în domeniu a f@cut ca o
parte a popula]iei vârstnice de la ora}
aflat@ în aceast@ situa]ie s@ se retrag@
în zona rural@. A}adar, fluxurile pozi-
tive în sistemul popula]iei rurale sunt
generate  de grupele de vârst@ de
peste 45 - 50 de ani.
În conformitate cu datele statistice,
Regiunea 7 Centru are printre cele
mai ridicate niveluri de urbanizare din
România. Care ar fi consecin]ele? Din
punct de vedere teoretic, urbanizarea
se refer@ la procesul de cre}tere a
popula]iei care tr@ie}te în mediul

urban. Din punct de vedere istoric,
conceptul de urbanizare a fost legat
de specializare, industrializare }i dez-
voltare economic@. În prezent este
general acceptat@ ideea c@
urbanizarea are ca }i caracteristic@
fundamental@ schimbarea structural@
în domeniul ocup@rii dinspre
ocupa]iile agricole c@tre cele non-
agricole. Cu alte cuvinte, putem con-
sidera urbanizarea drept un r@spuns
teritorial la schimb@rile structurale ale
economiei (Pitamber Sharma,
Urbanization and Development,
1989): o diviziune specific@ a muncii,
o produc]ie de bunuri }i servicii care
se bazeaz@ pe tehnologii, schimbul
unei variet@]i de bunuri }i servicii, un
nivel ridicat de interac]iune spa]ial@ }i
economic@, precum }i o densitate rel-
ativ ridicat@ a popula]iei sunt
tr@s@turile de baz@ asociate în prezent
cu urbanizarea. Aceste tr@s@turi au
f@cut ca de-a lungul timpului
urbanizarea s@ fie asociat@ cu dez-
voltarea. 
Teoreticienii vorbesc despre dou@ val-
uri ale procesului de urbanizare.
Primul a avut loc în America de Nord
}i în Europa de-a lungul a dou@ sec-
ole, între 1750 – 1950. În aceast@
perioad@ popula]ia urban@ a crescut
de la 10 la 52&, în cifre absolute de
la 15 la 423 de milioane de or@}eni.
Simultan cu urbanizarea, Europa }i
America de Nord au experimentat în
aceast@ perioad@ prima tranzi]ie
demografic@ }i primul val de industri-
alizare. Al doilea val al urbaniz@rii are
loc în regiunile mai pu]in dezvoltate
ale lumii, perioada de derulare a
acestui proces fiind 1950 – 2030, iar
popula]ia urban@ în regiunile s@race
ale globului va cre}te de la 309 mil-
ioane în 1950 la 3,9 miliarde în
2030. În ace}ti 80 de ani procentul
popula]iei urbane va cre}te în zonele
respective de la 18& la aproximativ
56&.
În aceste condi]ii, putem afirma c@
exist@ o rela]ie strâns@ între dis-
tribu]ia pe medii a popula]iei }i
efectele evolu]iei demografice. Dintre

avantajele ponderii ridicate a popu-
la]iei urbane în zona analizat@ putem
aminti: num@rul mai mare de salaria]i
}i participan]i la sistemele de asig-
ur@ri sociale, ceea ce reduce raportul
de dependen]@, în general mai redus
în rândul popula]iei urbane; nivelul
mai ridicat al veniturilor; gradul de
ocupare mai ridicat }i ponderea mai
ridicat@ a activit@]ilor generatoare de
valoare ad@ugat@ ridicat@. Între con-
secin]ele negative cele mai importante
amintim reducerea puternic@ a popu-
la]iei, care în conformitate cu previz-
iunile, pentru perioada 2010 – 2015
se va manifesta cu prec@dere în acele
regiuni ale României în care gradul
de urbanizare este ridicat. Tabelul3
În aceste condi]ii putem considera c@
problema reducerii popula]iei este în
rela]ie direct@ cu gradul de
urbanizare. Regiunea 5 Vest }i
Regiunea 7 Centru, locurile 2 }i 3
dup@ Bucure}ti sunt regiunile pentru
care prognozele prev@d }i cea mai
semnificativ@ reducere a popula]iei în
intervalul 2010 – 2013. 
Politicile demografice au în general
caracter na]ional, ceea ce reduce
semnificativ posibilitatea autorit@]ilor
locale sau regionale de a reac]iona
eficient la schimb@rile de trend sau la
efectele acestora. În plus, efectele
politicii demografice se manifest@ pe
termen lung, ceea ce face dificil@
gestionarea dezechilibrelor pie]ei
muncii sau a altor sisteme econo mice
pe termen scurt. Domeniul în care o
reac]ie este posibil@ }i necesar@ este
cel al migra]iei interne.  
Pornind de la Carta verde a popula]iei
publicat@ de Comisia Na]ional@ pentru
Popula]ie }i Dezvoltare, principalele
implica]ii ale schimb@rilor de struc-
tur@ înregistrate de popula]ia
României care trebuie gestionate în
prezent sunt: 
în domeniul social: raportul dintre
popula]ia ocupat@ ce contribuie la
bugetul public, la fondurile de asi -
gur@ri }i popula]ia ce beneficiaz@ de
aceste fonduri scade continuu; exist@
mari dezechilibre pe grupe de vârste
a popula]iei între mediile urban }i
rural, cea, mai mare pondere a po -
pula]iei vârstnice înregistrându-se în
mediul rural; sistemul actual de pen-
sii, caracetrizat printr-o rat@ mare de
dependen]@ nu mai poate sus]ine
corespunz@tor popula]ia vârstnic@;
în sistemul de s@n@tate: îmb@trânirea
popula]iei genereaz@ o presiune
sporit@ pe sistemul de s@n@tate;
începând cu 2007 num@rul contribua-
bililor la sistemul de s@n@tate a
început s@ scad@; procesul de
îmb@trânire a popula]iei va antrena o
cre}tere tot mai mare a consumului
de servicii de s@n@tate;
în domeniul educa]iei: sc@derea po -
pula]iei }colare a afectat deja sis-
temul de înv@]@mânt primar, gim-
nazial }i liceal, începând cu anul
2009 – 2010 urmând s@ fie afectate
institu]iile de înv@]@mânt superior;
decalaje importante în calitatea ser-
viciilor de educa]ie pe urban – rural. 

1.Concluzii
Pornind de la evolu]iile }i previziunile
privind popula]ia putem desprinde
câteva concluzii:
- la nivelul Uniunii Europene, popu-
la]ia total@ înregistreaz@ o u}oar@
tendin]@ de cre}tere, fenomen înso]it
de o îmb@trânire demografic@;
- din cele 27 de state membre ale
UE, 8 înregistreaz@ o sc@dere a pop-
ula]iei, tendin]@ ce se va men]ine }i
în perioada 2010 – 2015, ]@ri printre
cere se afl@ }i România;
- cele dou@ fenomene majore care
marcheaz@ evolu]ia demografic@ a
României în perioada 1990 – 2050
sunt sc@derea numeric@ }i
îmb@trânirea;
- la nivelul distribu]iei pe medii, pop-
ula]ia urban@ a României reprezenta
la nivelul anului 2006 peste 55&;
cele dou@ fenomene demografice
men]ionate se manifest@ cu intensi-
tate diferit@ în mediul urban }i în cel
rural;
- la nivel regional, regiunile 5 }i 7,
cu cel mai ridicat grad de urbanizare
dup@ Bucure}ti manifest@ }i cea mai
semnificativ@ tendin]@ de sc@dere a
popula]iei totale;
- îmb@trânirea demografic@ este
dezechilibrat@, mediul rural înreg-
istrând }i cea mai mare pondere a
popula]iei vârstnice; în plus, popula]ia
activ@ din mediul rural nu este în
general asigurat@ – peste jum@tate nu
contribuie la sistemul de asigur@ri de
s@n@tate sau la sistemul de pensii,
ceea ce va genera efecte devastatoare
pe termen lung;
- politicile demografice actuale nu au
generat schimb@rile scontate, fiind
necesare abord@ri nuan]ate, difer-
en]iate, în func]ie de problematica
urm@rit@ }i de grupurile ]int@. 
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urmare din pag.1
Blocajele financiare în care au intrat
diferite institu]ii publice, dificultatea de
a genera venituri }i de a negocia o
marj@ de deficit mai mare, va impune
}i t@ieri din aparatul public. La nivelul
deciziilor probusiness situa]ia este la
fel de complicat@. A}teptarea unor
m@suri de stimulare economic@ a fost
îndrept@]it@ pentru c@ guvernul a cul-
tivat-o ca atare. M@surile îns@ au cam
lipsit. Ba mai mult, în ciuda promisiu-
nilor, au venit m@suri contrare înc@
din primele decizii, odat@ cu majora-
rea CAS, apari]ia impozitului minim }i
eliminarea unor serii de deductibilit@]i.
Încercarea de a implementa masuri de
stimulare a economiei a fost îns@
extrem de timid@. Guvernul a promis
investi]ii publice masive dar s-a limi-
tat deocamdat@ s@ cheltuiasc@ bani
doar pentru plata restan]elor, în con-
secin]@ chestiunea stimulului e aproa-
pe nesemnificativ@. În ultima perioad@
de timp, guvernul a în]eles c@ se
aproprie de un e}ec politic în rela]ia
cu mediu de afaceri. Mini}trii au ajuns
s@ critice pe cont propriu impozitul
minim, s@ se delimiteze de decizii
guver namentale, sau s@ fac@ programe
anticriz@ de partid, de}i sunt în
guvern. Un lung }ir de asemenea
abera]ii arat@ c@ starea de panic@ exis-
tent@ în economia real@ ca urmare a
sc@derii drastice din ultimele luni a
ajuns }i la guvern. Guvernul a încer-
cat s@ contracareze cu dou@ m@suri

aceast@ stare de lucruri. În primul
rând a adus aceast@ amânare a
declan}@rii execut@rii silite cu }ase luni
pentru companiile care au început s@
înregistreze întârzieri la plata datoriei
publice cu 1 octombrie 2008. M@sura
a adus mai multe controverse decât
beneficii de vreme ce bunii platnici se
pot pe bun@ dreptate considera frus-
tra]i de aceast@ decizie care nu le
aduce nimic, dimpotriv@ le creeaz@ un
dezavantaj. Efectul acestei decizii va fi
îns@ unul minor pentru c@ dup@ 6 luni
sunt pu]ine companii care se vor
putea salva dac@ mediul economic ca

atare nu se va îmbun@t@]i. Apoi, che-
stiunea return@rii TVA, mereu pe agen-
da public@, pare s@ fi primit o solu]ie
tehnic@. Un soft la Ministerul de
Finan]e va face reparti]ia corect@ în
func]ie de vechimea datoriilor statului
a}a încât s@ nu mai fie nici întârzieri,
nici pl@]i preferen]iale. Inten]ia este
desigur bun@ iar decizia corect@.
Problema fundamental@ a acestei che-
stiuni st@ tocmai în rolul pe care TVA
chiar }i returnabil îl are în cash –
flow-ul public. Desigur, asta nu e trea-
ba mediului de afaceri care e
îndrept@]it s@-l ob]in@. Nici chiar mari-

le abuzuri care s-au f@cut cu tva nu
ar trebui s@ constituie un impediment.
Va constitui îns@ o mare provocare
întreaga procedur@. Faptul c@ guvernul
decide s@ fac@ acest lucru e îns@ doar
o expresie a temerii c@ a pierdut de
tot mediul de afaceri ca partener }i
contextul politic îi cere s@ nu accepte
acest lucru. În fond, returnarea tva
este o m@sur@ de drept, singura care
nu cere bani în plus, cea mai ieftin@
de fapt dac@ este f@cut@  corect. Este
îns@ doar primul pas într-o perioad@
de exces de reac]ie din partea guver-
nului în leg@tur@ cu mediul de afaceri.

Marea problem@ va ap@rea atunci când
m@suri ciudate, cerute de mediul de
afaceri vor avea succes. Nu e vorba
de neimpozitarea profitului reinvestit, o
m@sur@ care are fi avut sens. E vorba
de propuneri de genul na]ionaliz@rii
unor firme private care nu mai merg.
Nu vorbim aici de Arcelor, Dacia sau
Petrom ci companii mai mici care trec
prin momente dificile }i al c@ror
ac]ionar consider@ c@ singura solu]ie
este s@ vând@ o parte sau toate acti-
vele la stat. Propunerea vine de la o
asocia]ie patronal@ condus@ de GC
P@unescu iar faptul c@ premierul nu a
spus un nu ferm acestei chestiuni este
deja îngrijor@tor. Acceptarea unei ase-
menea decizii ar deschide por]ile pen-
tru enorm de multe abuzuri }i ar da
statului un rol pe care 20 de ani ne-
am str@duit s@ nu-l aib@. În plus, ar
premia un proprietar care din diferite
motive, unele poate nedrepte dar
neutre, a e}uat s@ duc@ mai departe o
afacere. Poate c@ exist@ cazuri izolate
când asemenea decizii par a fi
investi]ii }i pot fi considerate rezona-
bile. O politic@ de stat în acest sens
este cu totul altceva }i deschide loc la
abuzuri }i abera]ii inadmisibile. De
team@ s@ nu piard@ cu totul încrede-
rea mediului de afaceri guvernul pare
mai dispus la m@suri disperate decât
la decizii curate. E marele risc în care
intr@m în lunile urm@toare, luni grele
cu convulsii }i pr@bu}iri dureroase în
economie.

Guvernul e prins într-un lan] al sl@biciunilor
Dan SUCIU

Sediul Guvernului Rom$niei

SOLILOCVII DE DUMINIC~ XV

Anul 1968 debuteaz@ artistic, ^n fe -
bruarie, cu Expozi]ia retrospectiv@ de
pictur@ a artistei sibiene Silvia
Porsche –Togan. Manifestarea a fost
organizat@ de c@tre Filiala Sibiu a
U.A.P.R., la Galeriile Fondului Plastic
din Sibiu }i a cuprins 68 de lucr@ri.
În catalogul expozi]iei au semnat texte
critice, Nicolae G. Iorga, Ioan Chi}u,
Nicolae Barcan. În presa jude]ean@ au
ap@rut ecouri deosebit de favorabile.
În martie, doi tineri  arti}ti, Aurelian
Dinulescu }i Dan Aldea expun în holul
{colii Populare de Art@ 42 de lucr@ri
de pictur@ }i grafic@. Criticul de art@
Radu Ionescu consemneaz@ în revista
Astra, nr 3-1968, debutul promi]@tor
al celor doi artisti.
Pictorita Vera Marcu deschide ^n
aprilie, sub auspiciile Muzeului
Brukenthal, la galeriile de art@ ale
acestuia, o expozi]ie personal@ de pic-
tur@. Cele 22 de lucr@ri marcheaz@ o
etap@ nou@ ^n crea]ia artistic@. Despre
acest eveniment apare ^n revista Arta
Plastic@ din Bucure}ti (an 17 nr.7-
1968) un elogios text critic.
Paleta manifest@rilor expozi]ionale de
art@ plastic@ se diversific@ }i se
amplific@ considerabil. Astfel artistul
plastic Febus Viorel {tef@nescu
deschide ^n holulu {colii populare de
art@ din Sibiu cea ce a devenit o ver-
itabil@ galerie de art@, o interesant@
expozi]ie de acuarele ce s-a constituit
o elocvent@ pledoarie pentru aceasta
tehnica devenit@ cu timpul minor@. Un

articol extrem de interesant despre
aceast@ expozi]ie semneaz@ ziaristul
Ion Ha]eganu ^n Tribuna Sibiului din 6
iunie 1968. Acesta descoper@ ^n lucr@ -
rile artistului o tenta]ie a singurat@]ii.
Galeriile de art@ ale Muzeului
Brukhental au devenit, ^ncep$nd cu
acest an, un loc consacrat unde art@
plastic@ sibian@ a g@sit g@zduire gen-
eroas@. %n acest sens ^n iunie 1968
arti}ti plastici sibieni expun un
e}antion de crea]ie de ultim@ or@.
Cele 98 de lucr@ri extrem de variate
ca viziuni }i tehnici exprim@ un
moment important ^n evolu]ia artelor
plastice sibiene. Criticul Mircea
Grozdea reliefeaz@ ^ntr-o form@ obiec-
tiv@ aceast@ evolu]ie, ^n revista Arta
Plastica nr.8 din 1968.
T$n@rul }i talentatul grafician Csutak
Levente deschide o expozi]ie de grafic@
deosebit de original@ la galeriile fondu-
lui plastic. Cele 25 de lucr@ri deschid
o viziune spre spa]ii vizuale inedite.
Pentru prima dat@ la galeriile fondului
plastic din Sibiu Wilhelm Fabini
deschide ^n luna august o expozi]ie
cu v$nzare, ceramic@ }i sculptur@
mic@, apreciat@ extrem de favorabil ^n
presa jude]ean@ }i na]ional@.
Un factor dinamizator al activit@]ii
artistice }i culturale ^n noul jude]
^nfiin]at, Sibiu, l-a constituit la ^nceput
festivalul cultural artistic ״Cibinium” .
Toate manifest@riile de amploare au
fost organizate sub auspiciile acestu-
ia. %n octombrie-noiembrie se
deschide la Muzeul Brukenthal
expozi]ia jude]ean@ de art@ plastic@ ce
a cuprins 82 de lucr@ri de pictur@,
sculptur@, grafic@ }i art@ decorativ@.
Aceasta a fost dezb@tut@ pe larg ^n
presa jude]ean@ }i republican@.
Ziaristul Vladimir Udrescu ^n ziarul
Drum Nou din Brasov nr.739 din 5
decembrie 1968 consider@ demersul
arti}tilor plastici sibieni” un repertoriu
cromatic ^ntre promisiune }i cerin]e” .
Anul 1968 se ^ncheie ^n plan artistic
cu expozi]ia de scenografie }i cos-
tume organizat@ ^n holurile Teatrului

de Stat din Sibiu.
%n 1969 num@rul expozi]iilor cre}te }i
se diversific@ ^n planul limbajului plas-
tic c$t }i ^n cel al tehnicilor artistice.
%ncep$nd din ianuarie la {coala Popu -
lar@ de Art@ din Sibiu elevii }colilor
din Sibiu prezint@ o ampl@ expozi]ie
de desene. Tot ^n acest spa]iul sculp-
torul Walter Andreeas Chner expune
sculptura mic@ si desene.
La galeriile Fondului Plastic din Sibiu
se organizeaz@ o expozi]ie colectiv@ a
membrilor filialei Sibiu a Uniunii artis-
tilor Plastici din Rom$nia. Ea a fost
comentat@ ^ntr-un amplu articol ^n
revista Romania Literar@ din aprilie
1969 de c@tre criticul de art@ Mihai
Driscu. Expozi]ia a beneficiat }i de un
catalog tip@rit, cu un pertinent studiu
introductiv semnat de Horia Horsea.
Activitatea artistic@ din r$ndurile ama-
torilor cunoa}te o dezvoltare tot mai
intens@. Holul {colii populare de art@
devine ne^ncap@tor pentru num@rul
mare de lucr@ri prezentate ^ntr-o
expozi]ie dedicat@ zilei de 1 mai.
%n aprilie-mai la Galeriile Fondului
Plastic pictori]ei Helse Roth i se
deschide o expozi]ie retrospectiv@
cuprinz$nd 29 dintre cele mai
reprezentative lucr@ri din crea]ia sa. %n
holul Liceului nr. 3 din Sibiu, elevi din
liceele }i }colile profesionale expun
62 de lucr@ri.
Pentru a contribui la educa]ia artistic@
a tinerei genera]ii, la Liceul nr.2 din
Sibiu, Muzeul Brukenthal organizeaz@
o ampl@ expozi]ie retrospectiv@ a pic-
torului Carl Dorschlag .
La Biblioteca societ@]ii de }tiin]e
medicale din Sibiu ^n iulie s-a
vernisat, ^n cadrul ”zilelor medicale
ale Sibiului”, o expozi]ie de art@ plas-
tic@ a cadrelor medicale sibiene.
Un eveniment de mare importan]@
pentru cultura sibian@, a fost inaugu-
rat@ „Casa artelor” un complex desti-
nat expozi]iilor de amploare din
domeniul artistic }i nu numai. La
aceasta expozi]ie au participat 31 de
arti}ti cu un num@r de 81 de lucr@ri

de pictur@, sculptur@ }i grafic@.
%n luna octombrie se deschide la
sediul societ@]ii de }tiin]e medicale o
interesant@ expozi]ie de pictur@ }i
grafic@ publicitar@ a plasticianului
bucure}tean Constantin Udroiu. 
Anul 1969 se ̂ ncheie cu expozi]ia artis-
tului plastic Liviu Doctor, o interesant@
tehnic@ de colaje din timbre foarte
apreciat@ pentru minu]ia execu]iei.
Anul 1970 este bogat ^n manifest@ri
expozi]ionale. Au loc expozi]ii de
debut ale unor tineri arti}ti plastici
stabili]i la Sibiu. Enumer@m, ^n ordine
cronologic@, c$teva dintre ele: expo -
zi]iile personale ale graficienilor
Gheorghe P$rc@l@boiu }i Rudi
Schmuckle }i de pictur@ ale lui Dan
Pentescu }i Eugen T@utu. Al@turi de
ace}ti arti}ti mai ^n v$rst@, consacra]i
deja, au ^ntregit panorama multicolor@
}i expresiv@ a plasticii sibiene printre
ace}tia se numar@ arti}tii Petre Avri -
gianu, Nicolae Brana }i Imeth Laszlo
din Miercurea Ciuc.

Pe linia restituirilor vie]ii }i operelor
unor mari arti}ti sibieni din secolele
trecute, Muzeul Brukenthal deschide o
ampla expozi]ie retrospectiv@ a pic-
torului Arthur Coulin .
Festivalul Cibinium aflat la cea de a
3-a edi]ie este ^n anul 1970 dedicat
muzicii. %n caietul program un exce-
lent }i complex ghid al manifest@rilor
speciali}ti de marc@ din domeniul cul-
turii }i artei comenteaz@ pertinent
manifest@rile desf@surate cu aceast@
ocazie. Au re]inut titlurile: me}tesuguri
}i meste}ugari, Sibiul - centru al culturii
umaniste, ora}ul poe]ilor, permanenta
unor tradi]ii muzicale, Sibiul }i arta
plastic@, zestrea popular@ folcloric@.
De}i tema festivalului a fost muzica,
pe l$ng@ concertele simfonice, ca -
merale, de org@, fanfar@, de muzic@
popular@, expozi]iile de art@ plastic@
cu v$nzare, expozi]ia judetean@
deschis@ la Casa artelor au completat
armonios paleta manifest@rilor cultu -
rale }i artistice ale festivalului.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Art@ }i economie (XVI) - c$teva evalu@ri -

Lucrare de Octavian Smigelschi

Arta plastic@ sibian@ (1949- 2009) 
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urmare din pag.1
Ceilal]i doi profesori au fost
norvegianul Alex Hansen, profesor
la Universitatea Tehnologic@ din
Trondheim, Norvegia, specializare
fizic@ }i americanul Richard R.
Schrock, de la Institutul Tehno -
logic din Massachusetts, Statele
Unite ale Americii, specializarea
chimie, laureat al Premiului Nobel
pentru chimie 2005. To]i cei trei
cercet@tori au colaborat }i
colaboreaz@ esen ]ial, ^n activitatea
de cercetare }i didactic@, cu
Universitatea din Rennes 1.
%n fa]a unei asisten]e numeroa se
- profesori, cercet@tori, studen]i,
diploma]i, prieteni - }i dup@ into -
narea imnurilor Norvegiei,
Rom$niei }i Statelor Unite, au
fost prezentate, pentru fiecare din
cei trei premian]i, principalele
coordonate ale acti vit@]ii, ale
afirm@rii interna]io nale, ei av$nd,
apoi, dreptul la c$te 10 minute
pentru a-}i ]ine discursul de
recep]ie a titlului.
Distinc]iile au fost înmânate, în
fa]a unei asisten]e numeroase, de
c@tre profesorul Guy Cathelineau,
pre}e dintele Univer sit@]ii din
Rennes 1, în prezen]a Rectorului
Alain Miossec, a altor oficialit@]i
franceze }i str@ine.

Profesorul Dan Popescu, “Doctor Honoris Causa” 
al Universit@]ii din Rennes 1, Fran]a

Al@turi de colegii francezi

Universitatea Rennes 1 - Fran]a (Facultatea de Economie)


