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Dac@ România o duce cum o duce în aceste vremuri
de restri}te, adic@ din r@u în mai r@u, iar speran]ele de
salvare vin eventual doar dinafar@, s@ vedem m@car cât
sunt acestea reale }i îndrept@]ite. Adic@, la ce ne putem
a}tepta bun dinspre ]@rile dezvoltate }i înc@ prospere,
dinspre Comunitatea European@ spre care ne-am
îndreptat statornic, ca spre un liman al lini}tii, secu-
rit@]ii }i bun@st@rii. Din p@cate, observatorii aten]i }i
autoriza]i ai evolu]iilor din via]a politic@ }i economico –
social@ a continentului nostru î}i arat@ scepticismul. Se
crede, }i nu f@r@ temei, c@ palidele semne de revenire
economic@ în Germania }i Fran]a nu dau garan]ia c@
Europa se va întoarce la cre}tere prea curând. 

O }ans@ care nu trebuie pierdut@: 
politica de coeziune comunitar@

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID
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Charles Jules Henry Nicolle (n.21 septembrie 1866, Rouen - d. 28 februarie 1936, Tunis) 

bacteriolog francez, laureat al Premiul Nobel pentru Medicin@ în anul 1928.

„S@ fim na]ionali cu fa]a spre universalitate”
Titu Maiorescu

Dup@ al doilea r@zboi mondial, euro penii, locuitorii b@trânului
continent, în aspira]iile lor profunde, urm@reau s@ consolideze
pacea }i, printre altele, esen]ial, s@ reconcilieze Fran]a cu
Germania. Totodat@, r@zboiul rece, în „progres” evident,
amenin]a pacea în Europa }i în lume. Vest-europenii realizau
reconstruc]ia economic@ a statelor lor într-o m@sur@ deloc
neglijabil@ cu ajutor american, Statele Unite având resurse
importante, finalizând r@zboiul cu un profit evident, nu doar
politic, social, ci }i economic, financiar. Totu}i, pentru nu
pu]ine ]@ri, erau necesare „tehnologii politice” mult mai pro-
nun]ate pentru a }terge politic }i moral, r@nile, fluviile de
sîânge care desp@r]eau unele state europene, mai ales Fran]a,
printre înving@torii conflagra]iei, }i Germania perdant@ a ei.
Ce trebuia f@cut concret, dincolo de declara]iile frumoase,
exprimate }i acestea cu nu pu]ine rezerve ]inând seama de
complexitatea istoriei }i a contextului politic european? 

Europa a gre}it, pariind
pe reducerea deficitelor
în loc sa mizeze pe
cheltuieli publice pentru
accen tuarea cre}terii eco-
nomic@. Joseph Stiglitz,
laureatul Nobel pentru
eco nomie, a aruncat în
aer întreaga Europ@ cu
aceste declara]ii f@cute
special pentru europeni.

Autoritatea lui profesional@ joac@ un rol major în
acest verdict necru]@tor care condamn@ o întrea-
ga filozofie european@ cu argumente de manual. 

Deficite sau stimuli
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Dan POPESCU

Globalizarea pie]ei de capital:
avantaje }i dezavantaje în evolu]ia

economiei române}ti

M@d@lina BUTIUCPetru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Importan]a Campionatului
Mondial de Fotbal 2010

pentru economia german@ 
Pe parcursul desf@}ur@rii
Campionatului mondial de fot-
bal 2010, printre oamenii de
afaceri, comercian]ii }i
intreprinz@torii din mediul
econo mic german s-a r@spândit
expresia c@ economia german@
ar fi câ}tig@torul Campionatului
mondial de fotbal 2010. Vorba
aceasta are, f@r@ îndoial@, un
suport real: atât evenimentele
în jurul Campionatului mondial
de fotbal cât }i desf@}urarea }i
comercializarea acestui eveni-

ment în sine au dus la cre}terea volumului de comenzi
în numeroase domenii }i au f@cut s@ fie date uit@rii difi-
cult@]ile economice din ultimii doi ani. 
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urmare din pag.1
Campionatul mondial de fotbal 2010 din
Africa de Sud a însemnat pentru econo-
mia german@ o rena}tere sub forme mul-
tiple }i variate, pe care le vom discuta în
continuare din perspective diferite.
Impulsul dat de Campionatul mondial de
fotbal economiei germane poate fi cerc-
etat din perspectiva unor nivele de cali-
tate diferite ale stimulentelor primite. Mai
întâi s-a putut constata un trend al ima -
ginii în direc]ia consumului, asociat cu
moda }i cu reprezentarea sportiv@, pro-
priu, de fapt, oric@ror evenimente de
anvergur@. Acest fapt a ridicat cifra de
afaceri a produc@torilor de articole
sportive, dar }i a celorlalte domenii eco-
nomice, care, într-un fel sau altul, se
întrep@trund cu sportul. În al doilea rând,
în cadrul învigor@rii generale a consumu-
lui de mas@ a re]inut aten]ia sporirea des-
facerilor în intreprinderile de alimenta]ie
public@ }i în industria hotelier@ precum }i
o stimulare a ramurii transporturilor.
Pentru scurt timp a crescut cifra de afac-
eri }i în domenii precum materiale de
construc]ie }i de necesitate economic@.
Dar, într-un mod cu totul deosebit, a
profitat de acest eveniment comer]ul cu
am@nuntul: În primul rând au crescut
vânz@rile de alimente datorit@ s@rb@torilor
oficiale }i private, în special în zona de -
licateselor }i a produselor de lux (de ex.
b@uturi alcoolice) }i a a}a-numitului party-
food. Cre}terea exorbitant@ a cifrelor de
afaceri din domeniul b@uturilor }i a ali-
menta]iei se datoreaz@ }i vremii minunate
din timpul Campionatului mondial de fot-
bal. De profitat de pe urma Campionatului
mondial de fotbal a avut, de asemenea,
}i Sectorul electronicii de divertisment;
cifra de afaceri a unor retaileri precum
Media Markt sau Saturn a crescut în
mod dramatic în timpul Campionatului
mondial de fotbal. 
Datorit@ Compionatului mondial de fotbal,
în numerose ramuri de activitate s-a
îmbun@t@]it sensibil situa]ia comenzilor la
nivelul întreprinderilor, în parte cu un
efecte durabil al modific@rilor favorabile.
Demne de men]ionat sunt cre}terile
cifrelor de afaceri ale agen]iilor de public-
itate }i mass-media, care, bine-în]eles,
profit@ considerabil de pe urma unui
eveniment de o asemenea anvergur@. 
În afara unor astfel de agen]ii, în contex-
tul Campionatului mondial de fotbal s-au
putut pozi]iona de minune întreprinderi
tehnologice }i îndeosebi ofertan]i de logis-
tic@. Aceste ramuri au reu}it s@ valorifice

evenimentul pentru o îmbun@t@]ire a
pozi]iei interna]ionale a pie]ii }i au putut
încheia, prin prezen]a lor eficient@ în
Africa de Sud, rela]ii noi de afaceri.
Suplimentar, prin activitatea lor în Africa
de Sud }i în alte ]@ri, aceste întreprinderi
}i-au l@rgit capitalul intelectual, fondul de
cuno}tin]e, demers pentru care,
îndeob}te, ar fi trebuit s@ investeasc@ fon-
duri financiare importante.
Pe lâng@ întreprinderile mici }i mijlocii
dinamice, mai ales din domeniul mass-
media }i al tehnologiei înaintate, de
Campionatul mondial de fotbal au profi-
tat }i marile întreprinderi }i concerne ger-
mane de renume, îndeosebi în ceea ce
prive}te pozi]ia lor interna]ional@. C@ci în
contextul Campionatului mondial de fot-
bal, competen]a lor de prestatori multiva -
rian]i de servicii tehnologice }i de logis-
tic@ pare s@ fi câ}tigat sim]itor în imag-
ine, dup@ cum se poate vedea în cazul
Siemens AG. Siemens s-a folosit supli-
mentar de Campionatul mondial de fot-
bal, printr-o Corporate Governance (CG)
}i Corporate Social Responsability (CSR)
calculat@, pentru îndreptarea imaginea
concernului }i pe un alt plan. 
Un profit mare a ob]inut economia ge -
rman@ în urma Campionatului mondial de
fotbal, de asemenea, }i în domeniul
rela]iilor economice bilaterale între
Germania }i Africa de Sud. O astfel de
sporire a resurselor de rela]ii poate avea
o semnifica]ie }i în privin]a leg@turile gen-
erale cu economia african@. În acest sens
au fost purtate discu]ii intense cu
reprezentan]ii statelor învecinate sau pri-
etene cu Africa de Sud – printre al]ii chiar
de Pre}edintele Republicii Federale
Germania, domnul Wulff. 
La nivelul evalu@rii economiei na]ionale,
luna iulie 2010 s-a dovedit a fi, deci, o
lun@ îmbucur@toare. Totu}i, credem c@
poate fi interpretat@ drept specula]ie
demersul care se folose}te de datele
prezentate, pentru a trage concluzia con-
form c@reia Campionatul mondial de fot-
bal a avut un efect de învigorare asupra
economiei. Dar avem convingerea c@ nici
nu poate fi negat cu hot@râre efectul po -
zitiv al evenimentelor Campionatului mon-
dial de fotbal asupra cifrelor de afaceri
ob]inute în cadrul diferitelor ramuri de
activitate. Diferen]ierea metodic@ între
aceste dou@ planuri este totu}i important@
din perspectiva economiei na]ionale. Pe
de-o parte este incontestabil c@ efectele
Campionatului mondial de fotbal asupra
anumitor ramuri de activitate pot fi
demonstrate credibil cu ajutorul unor cifre
exacte, pe de alt@ parte, îns@, este nece-
sar ca urm@rile evenimentului pentru

economie, în totalitatea lor, s@ fie plasate
la nivelul formul@rilor de teze. 

O determinant@ important@ pen-
tru situa]ia economiei na]ionale germane
în cadrul dinamicii conjuncturale este a}a-
numitul indice al climatului în afaceri ifo.
Acest indice se bazeaz@ pe o son-
dare/cercetare lunar@ a situa]iei econom-
ice/a afacerilor la aproximativ 7000 de
întreprinderi din industria de prelucrare
din Germania }i ofer@ indicii importan]i cu
privire la constela]iile conjuncturale
na]ionale }i interna]ionale ale economiei
na]ionale germane, proprii ramurilor de
activitate }i specifice regiunilor de dez-
voltare economic@.  În total, indicele cli-
matului în afaceri a crescut în anul 2010
de la 95,8 puncte în ianuarie la 106.5
puncte în iulie. Numai în perioada iunie -
iulie a anului în curs s-a înregistrat o
cre}tere de aproape cinci puncte. De}i o
astfel de dezvoltare este tipic@, în totali-
tatea ei, pentru relaxarea de var@ a
economiei germane, aceasta trebuie apre-
ciat@ îns@ în mod diferen]iat, atât în
leg@tur@ cu criza anilor trecu]i cât }i cu
cu referire la cre}terea în salturi din
perioada iunie – iulie. O astfel de struc-
tur@ a cursului indicelui climatului nu este
tipic@ }i face trimiteri la un eveniment
neobi}nuit, care influen]eaz@ economia
na]ional@ într-un mod pozitiv (imaginile 1-2)
Imaginea 1 – Situa]ia }i a}tept@rile de
afaceri conform domeniilor economice
Salden iulie 2010 }i imaginea 2 - Indice
al climatului în afaceri ifo Salden iulie
2010, corectat dup@ eliminarea varia]iilor
de sezon 
Dac@ urm@rim dezvoltarea indicelor pen-
tru fiecare domeniu de activitate în parte,
g@sim aici confirmarea tezei conform
c@reia efectele Campionatului mondial de
fotbal constituie cauza acestei dezvolt@ri.
În compara]ie cu industria de construc]ii,
care cunoa}te o revenire moderat@,
comer]ul cu am@nuntul tr@ie}te o cre}tere
de-a dreptul senza]ional@ a cifrei de afac-
eri. În timp ce valoarea indicelui din feb-
ruarie 2010 se situa la -22 (!), în iulie
2010 s-a ref@cut pân@ la valoarea de +
3,7. De remarcat este saltul în cadrul cli-
matului lunilor iunie }i iulie: între cele
dou@ luni exist@ o diferen]@ de indexare
de aproape 14 puncte. Un astfel de salt
corespunde, din punct de vedere al volu-
mului s@u, repercusiunii datorate unei
schimb@ri de conjunctur@ economic@ în
ansamblu ei, care, în cazul de fa]@ îns@,
nu poate fi dovedit@ cu adev@rat în toat@
amploarea ei. Având îns@ în vedere fap-
tul c@, în ceea ce prive}te indicele climat-
ului de afaceri, comer]ul cu am@nuntul
este, în mod tradi]ional, strâns legat de

conjunctura economic@ general@, se
impune ca la o asemenea abatere s@ se
ia drept punct de plecare repercusiunile
unui eveniment neobi}nuit. Imaginea 3
arat@ o cre}tere cu 2,7 puncte - ajungân-
du-se la 105,8 - a barometrului ocup@rii
for]ei de munc@ ifo în luna iulie 2010
(imaginea 3). 
Camera de Industrie }i Comer] din
Germania estimeaz@ volumul de comenzi,
dedus din Campionatului mondial de fot-
bal, la 1,5 miliarde de Euro, ceea ce a
contribuit la asigurarea a 15.000 de locuri
de munc@ la firmele germane. Printre
acestea se num@r@, datorit@ apartenen]ei
lor la consor]ii, multe dintre cele 700 de
firme germane (cu o cifr@ anual@ de afa -
ceri estimt@ la 20 miliarde Euro), stabilite
la fa]a locului. Datele prezentate permit
concluzia conform c@rei Campionatului
mondial de fotbal a avut efecte pozitive
asupra anumitor bran}e }i sectoare de
ocupa]ie din economia german@ }i c@
aceste repercusiuni au dimensiunea unui
avânt factic. Ne surprinde, totu}i, faptul c@
o astfel de dezvoltare este posibil@, f@r@
ca s@ fie implicate în niciun fel }i alte
domenii de activitate. De aceea, efectele
pozitive ale Campionatului mondial de fot-
bal trebuie apreciate, în totalitatea lor,
diferen]iat, dup@ raza lor de ac]iune.
Evenimentul nu a avut repercusiuni
asupra întregii economii germane, ci doar

asupra unor domenii singulare. O ast-
fel de evaluare pur statistic@, îns@, nu
ia în seam@ faptul c@ evenimentele
determinate de Campionatul mondial de
fotbal nu au drept repercusiuni doar
fapte economice "seci" }i c@, dim-
potriv@, un astfel de eveniment poate
avea }i consecin]e psiholo gice real-
mente pozitive, care  provoac@ buna
dispozi]ie }i relaxarea cet@]enilor }i pot
influen]a, prin aceasta, dezvoltarea con-
junctural@ a unei ]@ri întregi. 
Analizat dintr-o perspectiv@ economico-
psihologic@,  Campionatul mondial de
fotbal poate fi apreciat }i drept un sem-
nal care ar fi putut  indica încheierea
crizei economice mondiale atât de temute
}i atât de atipice prin consecin]ele ei.
Euforia general@ de consum, determinat@
de rezultatele bune ob]inute de germani
la Campionatul mondial de fotbal, precum
}i evolu]ia pozitiv@ a cifrei de afaceri, real-
izat@ de comer]ul cu am@nuntul, ar putea
aduce în urm@toarele luni, dup@ toate
probabilit@]ile, o ameliorare }i a celorlalte
ramuri de activitate. Drept apreciere gen-
eral@ se poate adopta punctul de vedere
conform c@ruia Campio natul mondial de
fotbal a adus cu sine o înviorare durabil@
a economiei germane, chiar dac@ aceas-
ta durabilitate nu este ancorat@ în mod
obligatoriu într-o modificare de durat@ a
indicatorilor economici centrali.

Importan]a Campionatului Mondial de Fotbal 2010
pentru economia german@ 

drd. Anastasios MINTOPOULUS

Imaginea 1 – Situa]ia }i a}tept@rile de afaceri conform domeniilor economice
Salden iulie 2010

imaginea 2 - Indice al climatului în afaceri ifo Salden iulie 2010, corectat dup@
eliminarea varia]iilor de sezon 

Imaginea 3
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Dimpotriv@, se adâncesc disensiunile,
se accentueaz@ diferen]ele dintre ]@ri
}i regiuni, }i peste toate plute}te
parc@ presentimentul unor noi seisme
devastatoare. Un singur exemplu:
recent, Biroul european de statistic@
(Eurostat) constata c@ rata }omajului
din statele membre ale zonei euro a
atins nivelul maxim al ultimelor 12
luni, adic@ 10 la sut@, aceasta însem-
nând c@ peste 23 de milioane de
oameni de pe continentul nostru se
afl@ într-o disperat@ c@utare de locuri
de munc@. Exist@ în mod evident peri-
colul exploziei bombei protestelor
sociale, primele focare manifestându-
se deja în ]@rile lovite cel mai grav de
criz@ }i supuse unor politici dure de
austeritate. La nivelul cel mai înalt al
Uniunii Europene se vorbe}te chiar de
o „lips@ de viziune”, de „criz@ struc-
tural@”, de „euroscleroz@”.
Supus unei asemenea presiuni
crescânde, }eful Executivului UE, Jose
Manuel Barroso, s-a v@zut nevoit s@
transmit@, la începutul acestei luni, un
mesaj privind starea Uniunii Europene,
primul demers de acest fel realizat de
actualul pre}edinte al Comisiei Euro -
pene. Preambulul Mesajului v@de}te o
stare de îngrijorare care ar trebui s@-l
alarmeze pe fiecare cet@]ean al
Europei Unite: „Acesta e momentul
adev@rului pentru Uniunea European@.
Europa trebuie s@ demonstreze c@
reprezint@ mai mult decât 27 de
solu]ii na]ionale diferite. Ori ne
men]inem la suprafa]@ împreun@, ori
ne scufund@m separat. Nu vom
reu}i decât cu o condi]ie: fie c@
ac]ion@m la nivel na]ional, regional
sau local, trebuie s@ gândim în con-
text european”.
Avertismentul d-lui Barroso este
înso]it }i de un set de priorit@]i }i
obiective. Între ele – necesitatea dez-
volt@rii sus]inute a UE }i a consolid@rii
Pactului de stabilitate }i de cre}tere.
Dar }i de îndemnul de a fi dep@}it
cadrul dezbaterii sterile privind obliga-
tivitatea opt@rii pentru consolidarea
fiscal@ sau cre}terea economic@, în
perspectiva ca cele dou@ solu]ii s@
poat@ fi aplicate împreun@.
Ideea care se degaj@ din acest Mesaj
este cea de strângere a rândurilor, de

coeziune, de coordonare mai strict@ a
strategiilor na]ionale anticriz@ la nivelul
Comisiei Europene care ar trebui s@
fie mai puternic@, mai apt@ s@ pro -
pun@ solu]ii }i ini]iative, s@ monitor-
izeze eficient statele membre }i s@
vin@ cu corec]ii preventive.
Un asemenea demers necesar pare s@
se fi coagulat deja s@pt@mâna trecut@
la reuniunea de la Bruxelles a mi -
ni}trilor de finan]e ai statelor din
Uniunea European@, când s-a decis ca
proiectele bugetare na]ionale s@ fie
examinate la nivel european înainte de
a fi supuse votului parlamentelor din
]@rile respective. M@sura va intra în
vigoare începând cu anul 2011 }i va
permite – în viziunea ini]iatorilor ei –
ca politicile economice }i bugetare ale
statelor UE s@ fie supravegheate timp
de }ase luni în fiecare an, pentru a fi
detectate toate incompatibilit@]ile }i
dezechilibrele. Concret, statele comu-

nitare vor trebui s@ prezinte în aprilie
2011 principalele obiective bugetare
pe termen mediu. Apoi, în lunile iunie
}i iulie, CE }i membrii UE vor emite
un aviz }i o list@ de recomand@ri
strategice, înainte ca guvernele s@
finalizeze bugetele. În felul acesta se
sper@ în eliminarea riscului ca difi-
cult@]ile unui stat s@ amenin]e ]@rile
vecine, situa]ie întâlnit@ recent în cazul
Greciei, dar valabil@ }i pentru alte ]@ri
vulnerabile.
Mai mult decât atât, mini}trii de
finan]e ai UE au reu}it s@ se pun@ de
acord }i asupra unui pachet de
m@suri privind sanc]ionarea ]@rilor ce
vor înc@lca regulile bugetare ale
Uniunii. Sunt vizate îndeosebi acele
state care nu-}i respect@ promisiunile
de a-}i reduce deficitele.
În aceste condi]ii, un prim examen al
politicii de coeziune comunitar@ pre-
conizat@ îl va constitui apropiatele

negocieri pentru bugetul 2014 – 2020
care vor debuta în cursul acestei
„toamne fierbin]i”. Înc@ din start se
anun]@ dezbateri dificile în jurul sub-
ven]iilor pentru agricultur@ care
reprezint@ în prezent mai mult de 40
la sut@ din bugetul total al Uniunii
Europene, adic@ aproximativ 1.000 de
miliarde de euro pentru perioada 2014
– 2020. Sunt ]@ri membre ale
Comunit@]ii Europene care cred c@
aceste subven]ii pentru agricultori ar
trebui s@ reprezinte cel mult o treime
din buget, sumele care ar rezulta din
aceast@ ajustare urmând s@ fie dirijate
c@tre zonele cu PIB mic }i cu rat@
ridicat@ a }omajului. Totul, în numele
p@str@rii politicii de coeziune, cea care
are ca obiectiv reducerea diferen]ei
între nivelurile de dezvoltare ale
diferitelor regiuni.
Vestea bun@ din toate aceste fr@ -
mânt@ri }i dezbateri comunitare la

nivel înalt este c@ se încearc@
înclinarea balan]ei c@tre politicile de
coeziune, c@tre viziunile clare, realiste
postcriz@, în detrimentul principiului
egoist „scap@ cine poate”. Vestea cea
rea pentru noi este c@, în condi]iile
unor exigen]e sporite }i a unor politi-
ci restrictive, op]iunile guvernamentale
de la Bucure}ti vor suferi corec]ii
majore }i vor fi confruntate cu stan-
darde pe care este greu de crezut c@
le vom îndeplini vreodat@. Sunt prea
mul]i cei care nu v@d, în viitorul pre-
vizibil, o Românie european@ în
deplin@tatea sensului, chiar dac@ este
membr@ a Uniunii Europene. Poate
doar dac@, o ]ar@ neguvernabil@ sau
catastrofal guvernat@, ar fi condus@
direct de la Bruxelles. Dar cine s@ mai
aib@ grij@ }i de durerile românilor, de
decep]iile }i reful@rile lor, când lumea
bun@ îns@}i se lupt@ din r@sputeri cu
stihiile propriei recesiuni?
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O }ans@ care nu trebuie pierdut@: 
politica de coeziune comunitar@

José Manuel Durão Barroso (n@scut la 23 martie 1956 la Lisabona) este
un om politic portughez, fost prim-ministru și ministru de externe
al Portugaliei }i care îndepline}te func]ia de Pre}edinte al Comisiei

Europene, fiind la al doilea mandat consecutiv. 

Membrii Comisiei Europene - Luxembourg

Emil DAVID



urmare din pagina 1
Oameni inteligen]i, cultiva]i, vizionari,
veritabile genii strategice, s-au gândit
}i au ac]ionat astfel, printre primii pa}i
în acest sens aflându-se crearea CECO,
Comunitatea European@ a C@rbunelui }i
O]elului, ca urmare a semn@rii, în 18
aprilie 1951, a Tratatului respectiv de
la Paris... Care a fost, îns@, mai con-
cret, geneza evenimentului, cum a fost
el conceput, care au fost detaliile, în
ce m@sur@ }i cum i-au fost gândite
perspectivele, ce înv@]@turi am putut }i
putem desprinde?
... „În fapt, umilin]ele suportate de
Republica Federal@ German@ dup@ al
doilea r@zboi mondial, mai ales în ce
privea demontarea uzinelor }i con-
trolul produc]iei industriale, iritau sen-
sibil aici }i ofereau serioase posi-
bilit@]i de reac]ie na]ionali}tilor.
Totodat@, în fa]a amenin]@rii sovietice,
americanii doreau s@ se revin@ asu pra
deciziilor luate la Postdam în 1945, }i
s@ se pun@ un termen poli ticii de
dezindustrializare a Germaniei. Ei
doreau s@ favorizeze rena}terea indus-
triei germane pentru a-}i asigura fia-
bilitatea ancor@rii la vest de RFA }i
pentru a consolida Blocul Occi dental.
Pe de alt@ parte, o astfel de perspec-
tiv@ nu încânta deloc Parisul, care
urm@rea politica sa de dezmembrare
a uzinelor germane. Erau deci
frecvente fric]iunile între Fran]a }i
alia]ii s@i anglo-saxoni ce exercitau
asupra Hexagonului o presiune din ce
în ce mai puternic@” – iat@ ce scrie,
în foarte interesantul s@u stu diu din
LćHistoire, profesorul francez Marion
Gaillard, sub titlul „Când Eur opa
mergea cu c@rbuni”. O chestiune
complex@ cu un nod gordian puter-
nic. Cum a fost t@iat?
Se }tie c@, în septembrie 1949, se -
cretarul de Stat american Dean
Acheson a solicitat lui Robert
Schuman, ministrul francez de Afaceri
str@ine, pro puneri concrete, cu termen
prim@vara lui 1950, pri vind viitorul
Germaniei. Robert Schu man trebuia,
deci, s@ concilieze ferma voin]@ amer-
ican@ de reconstruc]ie a Germaniei }i
sentimentele francezilor, ostili în gen-
eral oric@ror politici care ar fi putut
duce la o reapari]ie a amenin]@rii ger-
mane. Cancelarul vest-german Konrad
Adenauer va avansa, în acest cadru,
}i el o propunere mai ales c@tre
diploma]ia francez@: oprirea demon -
t@rii fabricilor germane în schimbul
particip@rii capitalurilor franceze la
capitalizarea întreprinderilor germane
}i al integr@rii Germaniei de vest într-
un ansamblu economic european care
s@ cuprind@, în afara Fran]ei }i
Germaniei, Italia, Belgia, Luxemburg
}i Olanda. Adept frecvent al recon-
cilierii }i vizionar al unei Europe Unite
într-un fel sau altul, Robert Schuman
avea dar o baz@ serioas@ de discu]ie.
De altfel, tat@l s@u provenea din
Lorena, era n@scut în Luxemburg,
]ara mamei sale, }i î}i f@cuse studiile
în Alsacia – Lorena în vremea în care
aceast@ zon@ apar ]inea Germaniei. Va
deveni „francez” numai în 1918,
r@mânând, de fapt, întreaga via]@

ata}at acestei frumoase regiuni de
origine }i specificit@]ii istorice a aces-
teia, ceea ce, în ochii unora, mult
prea exagera]i }i ignoran]i, l-a f@cut
„suspect”, fiind tratat, câteodat@,
drept „boche”. Aiureli, fire}te... A}a -
dar, nu a fost deloc un hazard cura-
jul de a îmbr@]i}a proiectul amintit, de
„a face oper@ pedagogic@ pentru re -
conciliere”...
De altfel, în noiembrie 1949, Robert
Schuman va spune limpede în fa]a
Adun@rii Na]ionale a Fran]ei: „...Încre -
derea între popoare nici nu se impro -
vizeaz@, nici nu se impune. Va trebui
s-o restabilim între cele dou@ ]@ri ale
noastre. Nu putem atinge acest scop
decât printr-o cooperare într-un cadru
mai larg unde mai mul]i vom putea
face dovada buneivoin]e necesare.
Acest cadru este Europa...” Trebuia,
deci, integrat Bonnul într-un ansam-
blu european cu scopul de a amorsa
o real@ cooperare care s@ aibe ca
obiectiv fina lizarea pe o rela]ie nou@
debarasat@ de neîncrederile trecute.
Erau propuneri novatoare dar nu
vizau ca atare un proiect concret, în
vreme ce rela]iile franco-germane
aveau nevoie de un astfel de proiect.
Devenise activ }i na]ionalismul ger-
man în fa]a nu a unor cuvinte ale lui
Schuman, ci ale politicii franceze în
general.
Francezul Jean Monnet, considerat un
veritabil p@rinte al Europei Unite de
ast@zi, consilier al lui Robert
Schuman }i secretar general al „So -
ciété des nations” în perioada inter-
belic@, Comisar general al Parisului
între 1947 – 1952, s-a aflat }i se va
afla mereu în preajma ministrului de
Afaceri str@ine francez în tot acest
timp. Con}tient de presiunea care se

exercita asupra guvernului francez în
favoarea reconstruc]iei Republicii
Feredale Germane, con}tient de reti-
cen]ele pe care acest fapt îl suscita
în Fran]a, a urm@rit relevarea unei
solu]ii susceptibil@ s@ întruneasc@
adeziunea tuturor partidelor implicate.
Va scrie: „Toate solu]iile necesit@, mai
întâi, s@ schimb@m aceste condi]ii, }i
anume pentru germani controalele
noastre f@r@ sfâr}it, umilitoarea team@
fa]@ de o Germanie finalmente necon-
trolat@”. De fapt, cum ar@ta Marion
Gaillard, din studiul c@ruia am prelu-
at }i citatul de mai sus – reg@sit ca
idei, de altfel, în declara]ia lui Robert
Schuman din 9 mai 1950:
„...Reunirea na]iunilor europene soli -
cit@ primordial eliminarea opozi]iei
seculare dintre Fran]a }i Germania...”
– „trebuie oferit@ Germaniei reali-
biltarea, iar Fran]ei, securitatea”. Jean
Monnet }i Robert Schuman sim]eau
în acest sens c@ problema industrial@
este esen]ial@. Trebuia pus un termen
demont@rii uzinelor care exaspera pe
germani iar, deopotriv@, era vorba de
reconstruc]ia economic@ a Fran]ei, a
economiei sale. O asemenea redre -
sare economic@ solicita c@rbune, dar
Fran]a producea numai 43 de mi -
lioane de tone în 1948, o cifr@ infe-
rioar@ cu peste 15 milioane tone
necesarului s@u de consum. Înainte
de r@zboi, diferen]a dintre produc]ie }i
necesarul de consum se acoperea din
Marea Britanie, importuri tradi ]ionale
care, îns@, acum, nu mai puteau fi
realizate de aici, Marea Britanie având
nevoie de mult mai mult c@rbune
decât înainte pentru reconstruc]ia pro-
priei sale economii. Trebuia, dar,
activat@ rela]ia pe Ger mania. Era
vorba, îns@, de un c@r bune scump

datorit@ taxelor vamale. Totodat@,
Fran]a dorea s@ cumpere din
Germania o]el, care se vindea la un
pre] foarte competitiv. Jean Monnet,
oficializat }i prin declara]iile lui Robert
Schuman, a gândit, dar, s@ pun@ în
consum aceste produc]ii – de c@r -
bune }i o]el – ceea ce ar fi repre -
zentat avantaje atât pentru Ger mania,
inclusiv prin oprirea dezmembr@rii
uzinelor germane, cât }i pentru Fran]a
care dobândea un acces mai facil la
resursele germane }i nici nu ar mai
fi fost minat@ de umbrele trecutului.
... Chestiunea va începe s@ fie
întoars@ pe toate fe]ele. Germania do -
rea amplificarea produc]iei sale de
c@rbune. Fran]a s-a opus, îns@ ame -
ricanii insistau. În acela}i timp, pro-
duc]ia francez@, din motive tehnice }i
tehnologice, era în sc@dere. Iar con-
cluziile, cum scria Jean Chardonnet,
„concluzii desprinse mai ales ca
urmare a unei analize frugale”, nu rel-
evau un mesaj optimist pentru
apropierea franco – german@: „Ger -
mania în expansiune; dumping ger-
man pe exporturi; necesitatea pro-
tej@rii industriilor franceze; recon-
struc]ia unor carteluri de dinainte de
r@zboi; orientarea, poate, a expansiu-
nii germane spre est, preludiu pentru
acorduri politice; Fran]a rec@zut@ în
rutina unei produc]ii limitate }i prote-
jate...”. Considera]ii  pesimiste care
au contribuit  pentru a deveni reali}ti
}i optimi}ti, ca Jean Monnet }i Robert
Schuman s@ proiecteze „Comu nitatea
Economic@ a C@rbunelui }i O]elului”.
În acest sens, Jean Monnet va sub-
linia în rapoartele sale: „Ac]iunea tre-
buie purtat@ acolo unde nepotrivirile,
neîn]elegerile sunt cele mai tangibile,
acolo unde se pot înnoda din nou

erorile trecutului. Dac@ vom putea eli -
mina la noi teama pentru domina]ia
industrial@ german@, un mare obsta-
col al unirii Europei va fi ridicat”...
A}adar, eforturi franco – german con-
certate pe un domeniu concret sus-
citând interesul ambelor p@r]i, dar
conservând obiectivul final al cre@rii
unei federa]ii europene. De fapt, plan-
ul Monnet – Schuman prezenta mai
multe avantaje, importante pentru am -
bele ]@ri, arat@ M. Gaillard. Iat@: 
a) oferea satisfac]ii anglo – saxonilor
în ceea ce privea redresarea Germa niei; 
b) diminua tensiunile cu Germania
care se bucura, practic, de un statut
de egalitate propus prin proiect; 
c) rezolva pentru Fran]a problema
aprovizion@rii cu c@rbune; 
d) permitea, deasemenea, Fran]ei, s@-}i
«reaureasc@» blazonul interna]ional }i
s@ permit@ ie}irea diploma]iei fran ceze
dintr-o anume izolare în care intrase.
Era doar o ini]iativ@ prin care Fran]a
opera în avantajul tuturor. Tocmai în
acest sens va limpezi declara]ia lui
Robert Schuman din 9 mai 1950: „...
Guvernul francez propune plasarea
ansamblului produc]iei franco – ger-
mane de c@rbune }i o]el sub o înalt@
autoritate comun@, într-o organizare
deschis@ particip@rii }i altor state
europene. Solidaritatea de produc]ie ce
va fi astfel înnodat@ relev@ c@ orice
r@zboi între Fran]a }i Germania devine
nu doar de negândit, dar materialmente
imposibil”. Aceast@ declara]ie, îmbr@ -
]i}at@ }i de partea german@ dar }i de
Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, este
}i va fi considerat@ un act premerg@tor
de constituire a „Comunit@]ii Econo -
mice a C@rbunelui }i O]elului”. De alt-
fel, în 18 aprilie 1951 va fi semnat, la
Paris, Tratatul care instituia CECO... 
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Dan POPESCU

Mari artizani
Istorie economic@: La izvoarele Europei Unite

Jean Omer Marie Gabriel Monnet (n. 9 noiembrie 1888 – d. 16 martie
1979) este considerat arhitectul Unit@]ii Europene.

Robert Schuman (n. 29 iunie 1886, - d. 4 septembrie 1963, 
Scy-Chazelles) mare politician francez, 

unul dintre fondatorii Uniunii Europene.
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Cartea profesorului Dan Popescu se
înscrie în linia lucr@rilor monumentale
cu care ne-a obi}nuit în ultimul timp.
Un volum monumental nu numai prin
dimensiuni }i grafica de excep]ie (care
împline}te aceast@ întreprindere), dar
mai ales prin con]inut. Aceia}i broderie
rafinat@ a temelor care pune }i esen]ial
}i în context criza }i dezvoltarea. Cartea
strânge între paginile ei, cu prec@dere,
articolele publicate de autor în ultimii
doi ani, în reviste economice. Câ}tigul
lucr@rii vine }i din organizarea infor-
ma]iei pe cele patru mari sec]iuni:Partea
I-a. Criza economic@ mondial@: genez@,
cauze, evolu]ii, posibile solu]ii; Partea II-
a. Dezvoltarea încotro? ; Partea III-a.
Medalioane, caractere, ac]iuni ; Partea
IV-a. Europa î}i construie}te destinul.
Autorul, specialist în istoria doctrinelor
economice, se apleac@ asupra crizei
economico-financiare contemporane
demontând-o cu minu]ie }i rigoare
}tiin]ific@. Analiza se concentzraz@ pe
marile teme ale crizei (în plan na]ional
}i interna]ional), dar }i pe incursiunile
în istoria crizelor economice. Se pleac@
de la compararea declara]iilor unor
economi}ti }i exper]i recunoscu]i care
înaintea crizelor din 1929 }i 1979 afi}au
un „optimism solid” (p. 12). Este
devoalat@ politica pre]urilor, Dan
Popescu descoperind similitudini între
perioadele 1929-33 }i 1973-74. Cele
trei componente luate în calcul - pro-
duc]ia agricol@, petrolul }i hidrocarburile
- vor crea probleme cu ciclu lung care,
în final, vor dezvolta „o criz@ economic@,
social@, cultural@, poli tic@ a lumii, criz@,
credem, de o amploare nemaiîntâlnit@
pân@ în prezent” (p 19). Este sanc]ionat@
dezvoltarea prin crize în raport cu „tipul
preventiv de gândire, de ac]iune” (p. 25)
care, constat@ autorul, este înc@ consid-
erat – descris pe nedrept - prea costisi-
tor.
R@spunzând întreb@rilor unui gazetar
bucure}tea referitoare la criza actual@,
autorul subliniaz@ „epuizarea tot mai
pronun]at@ a poten]ialit@]ilor unor ti puri
majore de tehnologii, în spe]@ cele
bazate pe energii }i resurse con-
ven]ionale cu o poluare astfel pro-
nun]at@, deja acumulat@ }i care nu mai
poate fi înl@turat@, cu supra înc@lzirea ca
atare a Terrei, cu o anume intensificare
a mi}c@rilor tectonice, vulcanic eruptive
s.a.” (p. 29). Criza a început demult }i
pe acest fond s-a suprapus criza finan-
ciar@ mondial@. Autorul surprindea cu
des tul@ exactitate la sfâr}itul anului
2008, când criza  în România era în
stare incipient@, efectele devastatoare

asupra b@ncilor, IMM-urilor, sectorului
imobiliar, locurilor de munc@ (prin
cre}terea dramatic@ a }omajului).
Noua criz@ are nevoie }i de noi con-
cepte care s@ descrie cu acurate]e ce
se întâmpl@ ast@zi (este acuzat@ chiar o
criz@ de paradigm@). Astfel, profesorul
Dan Popescu vorbe}te de îmbo g@]irea
sistemului conceptual pen tru a exprima
mai bine noile realit@]i: unul dintre con-
cepte este chimerica introdus de N.
Ferguson de la Uni ver sitatea Harvard }i
care se refer@ la în]elegerea economiei
mondiale din perspectiva rela]iei dintre
China }i Statele Unite (p. 37). Se face
anatomia acestei rela]ii }i se arat@ c@, în
timp ce Statele Unite consumau, China
acumula, ceea ce a împins mai depar te
criza economico-financiar@ mondial@.
Incursiunile în trecut, în istoria crizelor
economice revin mereu cu autori de
marc@ din epoc@ (Jean Baptiste Say, E.
Garnier, Jean Charles Leonard Simonde
de Sismondi, Marie Espirit Leon Walras
s.a.). Este radiografiat@ }i rememorat@
„joia neagr@” (24 octombrie 1929) din
SUA, considerat@ debutul crizei econom-
ice din 1929-1933. Sunt prezentate }i
implica]iile acestei crize asupra ]@rilor
europene.
Revenind în prezent, autorul consider@
c@ reu}ita o reprezint@ restructurarea

activit@]ilor productive în scopul unei
competitivit@]i superioare. Şi continu@:
„Produc]ii sigure, ast@zi, reprezint@: a)
energiile noi (nuclear@, solar@, eolian@,
maree etc.) }i tehnologiile noi care per-
mit economisirea energiei în produc]ie,
transporturi, habitat etc.; b) tehnologiile
noi de fabricare a materialele,
substan]elor }i elementelor (bio chimie
}i bioindustrie, noile sinteze etc.); c)
aplica]iile electronicii (informatic@ }i
teletransmisie, respectiv tele matica }i
tehnotronica etc.).” (p.75). Într-un sub-
capitol intitulat „Criza de paradigm@”
autorul scoate în relief incapacitatea
actualelor modele expli cative de a
descrie corect realitatea }i de a avea }i
o for]@ instrumental@. Se exemplific@ pe
situa]ia Coreei de Sud, Thailandei,
Indoneziei s.a. unde crizei financiare din
1997 nu i s-au g@sit r@spunsuri valide
care s@ duc@ la solu]ii eficiente. În
aceast@ paradigm@ este descris }i rolul
FMI-ului, care nu a fost, în multe
cazuri, constructiv, institu]ia inter-
na]ional@ dictând, de multe ori,
condi]iile sale în materie economic@ }i
recomandând „b@utura amar@” (p.81) a
cre}terii taxelor }i impozitelor }i
cre}terea }omajului.
Bursa reprezint@ o alt@ dimensiune a
economiei de pia]@. Bursa nu este

doar o institu]ie a economiei de pia]@,
ea este un mecanism complex care
conexeaz@ cuno}tiin]e economice,
sociale, culturale, politice s.a. Bursele,
conchide autorul, contribuie în mare
m@sur@ la globalizarea lumii. Bursele
sunt instrumente extrem de sensibile
care arat@ nu numai starea economiei
mondiale ci }i rela]ia omului cu medi-
ul. (p.91). Politica New Deal-ului a lui
F. D. Roosevelt este descris@ cu lux
de am@nunte.  New-Deal-ul, crede Dan
Popescu, este relevant }i în cadrul
unei analize a situa]iei române}ti
actuale comparativ cu New Deal-ul
american. {i o întreprinde apelând nu
de pu]ine ori la paradigmele economice. 
Un capitol important este alocat crizei
economico-financiare mondiale. Cei
mai mul]i anali}ti sunt de acord c@
actuala criz@ a fost determinat@ în
bun@ m@sur@ de creditele ipotecare de
risc înalt (}i extinderea la toate tipurile
de credite). Autorul deceleaz@ acest
episod american }i impactul care l-a
avut asupra lumii. Ca un adev@rat
specialist  în istoria doctrinelor eco-
nomice, profesorul Dan Popescu face
}i o incursiune istoric@ legat@ de criza
economico-financiar@ care este acom-
paniat@ }i de o criz@ ecologic@, social@
}i alimentar@, cu alte cuvinte,
conchide autorul, este o criz@ sis-
temic@. Dac@ criza economico-finan-
ciar@ s-ar putea restrânge la sfâr}itul
lui 2010, criza de paradigm@ – spune
autorul – va ]ine pân@ spre anul 2030
odat@ cu introducerea eficient@ a unor
noi tehnologii, a energiilor necon-
ven]ionale }i a materiilor prime }i
materialelor regenerabile (p.157). 
Partea a doua a lucr@rii profesorului
universitar Dan Popescu se concen-
treaz@ pe problemele dezvolt@rii lumii
cu toate meandrele, oscila]iile,
riscurile, tendin]ele, dramele }i
întreb@rile ei. Drumul analizei este
acela}i, de la origini (Grecia Antic@,
Imperiul Roman s.a.) pân@ în prezent.
Sunt trecute în revist@ revolu]iile
industriale ca temelie a globaliz@rii
moderne. Apoi, mai aproape de zilele
noastre sunt analiza]i câ]iva autori
care au contribu]ii remarcabile în ce
prive}te dezvoltarea lumii contempo-
rane }i pericolelel care pot s@ apar@:
S. Huntington, F. Farrugia, P. Bouvier
(p. 85). Autorul aloc@ capitole impor-
tante unor variabile care configureaz@
schimb@rile produse ast@zi: migra]ia
(este radiografiat@ emigra]ia- imigra]ia
în secolelel XIX }i XX în întreaga
lume) popula]ia, }omajul, pre]urile,
creditul. Se simte tot mai mult nece-
sitatea definirii unui nou set de valori
care s@ corespund@ actualului grad de
maturitate al societ@]ilor - }i Dan
Popescu îl citeaz@ în sprijinul s@u pe
sociologul englez A. Giddens –, un set
de valori care s@ r@spund@
provoc@rilor globaliz@rii }i noii soci-
et@]i a cunoa}terii. În acest sens, un
rol important revine cercet@rii eco-
nomice, dar }i cercet@rii fundamentale
ca atare. Pe acest fond, rolul univer-

sit@]ilor va cre}te. Dan Popescu crit-
ic@ viziunea prea îngust@ a unora care
nu v@d în cercetarea istoriei econom-
ice substan]a unor realit@]i imediate
(exemplu „Creditul în Evul Mediu”
s.a.). El eviden]iaz@ rolul important al
congreselor pe probleme economice
în dezbaterea de idei }i subliniaz@
importan]a Congresului de la Utrecht,
Olanda, din 2009, unde a fost unul
dintre coordonatorii acestei remarca-
bile reuniuni }tiin]ifice interna]ionale. 
În partea a treia a lucr@rii sunt prezen-
ta]i autori de ieri }i de ast@zi cu con-
tribu]ii teoretice dar }i în planul ac]iu -
nii socio-economice importante: Jean
Baptiste Colbert, Neculai Milescu Sp@ -
tarul, Saint Simon, F. W. Raiffeisen, P.
J. Proudhon, S. Guggenheim }i fii,
Paul Krugman, Warren Buffett. Meda -
lioanele sunt realizate prin descrieri
rafinate care îmbin@ rigoarea omului
de }tiin]@ cu savoarea intelectualului.
În ultima parte a lucr@rii (partea  a IV-
a) autorul subliniaz@ semnifica]ia expe-
rien]elor trecutului pentru în]elegerea
viitorului. Citându-l pe E. Morin, Dan
Popescu arat@ c@ civiliza]ia de ast@zi a
distrus solidarit@]ile de ieri }i s-a creat
practic „o ma}in@ a solidarit@]ii anon-
ime” (E. Morin). Specialistul în istoria
doctrinelor economice, aidoma antro -
pologului, reconstituie cu migal@ isto-
ria unui cartier din Bucure}ti (Cotro -
ceni) v@zut@ ca un mod de schimbare
a lumii. Sunt încânt@toare }i periplurile
prin Paris, Rennes, Viena }i Chi}in@u.
Peste tot ochiul specialistului în
economie decanteaz@ realitatea (de la
pre]uri la m@rcile de ma}ini).
Lucrarea profesorului Dan Popescu

este, în primul rând, lucrarea special-
istului în economie }i istoria doc-
trinelor economice prin problematica
angajat@ }i autorii de referin]@ cita]i în
sus]inerea ideilor. Dar este }i lucrarea
intelectualului care g@se}te corespon-
den]e }i congruen]e cu literatura, arta,
arhitectura de ieri }i de ast@zi. De multe
ori specialistul în economie se
întâlne}te cu sociologul care vede
criza economic@ multidimensional nu
numai în zona economicului dar }i în
zona politicului, culturii, socialului,
educa]iei s.a. Este o lucrare care se
cite}te cu pl@cere, în mai multe chei,
pentru c@ autorul }tie când s@ reduc@
tensiunea paradigmatic@, introducând cu
talent profesoral istorii exemplare pe
care le descrie cu lux de am@nunte.
Prin întreaga sa oper@ Dan Popescu
se bucur@ de o înalt@ recunoa}tere,
atât în rândul studen]ilor }i profeso-
rilor (colegilor) dar }i prin titlurile care
i-au fost acordate }i premiile primite:
profesor invitat la universit@]i din Italia,
Cehia, Irlanda, Moldova, Fran]a; pre}e -
dinte de sec]ie în cadrul marilor Congrese
Interna]ionale de Istorie Economic@ la
Madrid, Buenos Aires, Helsinki, Utrecht;
laureat al premiului P. S. Aurelian al
Academiei Române; Doctor Honoris
Causa al Universit@]ii din Rennes 1,
Fran]a }i al Academiei de Studii
Ecomomice a Moldovei - Chi}in@u.

dr. Dorel MOR#ND~U

Dan Popescu 
- Cataclisme economice care zguduie lumea
Recenzie
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Revizuirea Strategiei Lisabona post-2010 
din perspectiva cadrului general al UE-2020 (II)

Cu toate acestea, s-a considerat nece-
sar@ revizuirea Strategiei Lisabona
post-2010 astfel încât Uniunea Euro -
pean@ s@ fie capabil@ s@ r@spund@
noilor provoc@ri: criza economic@ }i
financiar@, schimb@rile climatice, cre} -
terea pre]urilor la produsele agricole la
nivel interna]ional, îmb@trânirea popu-
la]iei, concuren]a global@ pentru re -
surse. Se apreciaz@, de asemenea,
oportunitatea continu@rii sprijinirii
noilor state membre în procesul de
convergen]@ cu media economic@
euro pean@. S-a remarcat c@ este
nevoie de stabilirea unor criterii clare
de evaluare a performan]ei de ]ar@, pe
baza unor ]inte prioritare de comun
acord agreate }i particularizate în
func]ie de pozi]ia de pornire diferit@ a
fiec@rui stat membru. În egal@ m@sur@,
s-a conturat ideea evit@rii suprapunerii
între monitorizarea la nivelul imple-
ment@rii Strategiei Lisabona }i moni-
torizarea altor instrumente comunitare,
cum ar fi Pactul de Stabilitate }i Cre} -
tere Economic@. În noul context eco-
nomic la nivel european, se consider@
oportun@ în special, o evaluare a efi-
cien]ei instrumentelor financiare comu -
nitare dedicate dimensiunii so ciale:
Fon dul Social European, Fondul Euro -
pean pentru Ajustare la Globalizare. 
În cadrul Consiliului European din 25-
26 martie 2010, }efii de stat }i de
guvern din Uniunea European@ au
agreat cadrul general al Strategiei
Euro pa 2020 pentru ie}irea din criz@ }i
preg@tirea economiei europene pentru
urm@torii 10 ani. Strategia 2020 este
menit@ s@ înlocuiasc@ anterioara
Agend@ Lisabona. Decizia liderilor
euro peni a avut la baz@ elementele
cuprinse în comunicarea Comisiei
Europene „Europa 2020: O strategie
european@ pentru cre}tere inteligent@,
ecologic@ }i favorabil@ incluziunii (UE-
2020)”, prezentat@ la data de 3 martie
2010. Criza economic@ a poten]at pro -
bleme }i vulnerabilit@]i fundamentale
ce impun promovarea unui nou model
economic cu un obiectiv strategic:
înt@rirea competitivit@]ii UE pe plan
mondial, }i implicit o cre}tere eco-
nomic@ suplimentar@ pentru UE în
urm@toarea decad@. 
În scopul atingerii obiectivului s@u
strategic, UE-2020 desemneaz@ trei
obiective majore, care se reg@sesc }i
în Agenda Lisabona: cre}tere econom-
ic@ inteligent@ prin dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoa}tere }i ino-
vare; cre}tere economic@ durabil@ prin
promovarea unei economii competitive,
cu emisii sc@zute de carbon }i o uti-
lizare eficient@ a resurselor; cre}tere
economic@ inclusiv@ prin promovarea
unei economiii cu grad ridicat de ocu-
pare a for]ei de munc@, generatoare de
coeziune social@ si teritorial@. În cadrul
comunic@rii s-a conturat o list@ cu
cinci indicatori de referin]@ care s@
m@soare gradul de implementare a
obiectivelor majore, pe care statele UE
sunt chemate s@ le implementeze la
nivel na]ional:

- atingerea unui grad de ocupare pe
pia]a muncii de cel pu]in 75&, pentru
popula]ia în vârsta de 20-64 de ani;
- investirea a cel pu]in 3& din PIB-ul
UE pentru cercetare si dezvoltare;
- îndeplinirea obiectivelor în domeniul
energetic }i al schimb@rilor climatice -
„20/20/20”, respectiv reducerea emisi-
ilor de dioxid de carbon cu 20& fa]@
de nivelul din 1990, reducerea con-
sumului energetic cu 20& }i produ -
cerea a 20& din energie din surse
regenerabile:
- ponderea abandonului }colar ti -
mpuriu trebuie s@ fie sub 10&, iar cel
pu]in 40& din genera]ia tân@r@ trebuie
s@ aib@ studii universitare
- reducerea cu 20 de milioane a
num@rului persoanelor expuse riscului
s@r@ciei.
Una dintre ]intele noii strategii va
abor da principalele blocaje care lim-
iteaz@ cre}terea economic@ la nivel
na]ional }i la nivelul UE, mai ales prin
îmbun@t@]irea func]ion@rii pie]ei inter -
ne. S-au men]ionat dou@ poten]iale
surse principale de cre}tere suplimen-
tar@: implementarea directivei privind
serviciile }i crearea unei pie]e energet-
ice interne. [inând cont de faptul c@
obiectivele cuprinse în strategie au în
vedere domenii vizate atât de legisla]ia
comunitar@, cât si de cea na]ional@,
urm@rirea lor va necesita o combina]ie
}i coordonare a ac]iunilor la nivelul
statelor membre }i la nivel comunitar.
Implementarea la nivel na]ional a
obiectivelor UE-2020 urmeaz@ a fi
f@cut@ luând în considerare pozi]ia
ini]ial@ a statelor membre }i contextul
na]ional, în acest scop urmând a fi
purtat un dialog pentru asigurarea
coeren]ei. Un alt element relevant din
perspectiva strategiei vizeaz@ spri-
jinirea acesteia prin actualele politici
comunitare, mai ales în ceea ce
priveste politica agricol@ comun@ }i
politica de coeziune, ceea ce este în
conformitate cu interesele României
(a}a cum au apreciat oficialit@]ile
române). Având în vedere obiectivul
strategic de îmbun@t@]ire a competiti -

vit@]ii la nivel global, UE-2020
cuprinde o important@ dimensiune
extern@ pentru a asigura compatibili-
tatea între instrumentele }i politicile
UE }i necesitatea promov@rii intere-
selor UE pe scena interna]ional@, prin
promovarea open and fair markets la
nivel global. De remarcat în cazul
acestui din urm@ obiectiv referin]a la
pie]e fair }i nu la pie]e free, ceea ce
subliniaz@ paradigma european@ de
abordare a procesului de liberalizare a
comer]ului mondial. În ceea ce
prive}te reglementarea financiar@,
Consiliul European a subliniat necesi-
tatea înt@ririi cadrului de reglementare
}i supraveghere financiar@ atât la nivel
european, cât si la nivel interna]ional.
Aprecierile cu privire la Strategia UE-
2020 vizeaz@ aspectele care marchea -
z@ un progres în compara]ie cu Stra -
tegia Lisabona }i se refer@ la includ-
erea unor propuneri mai concrete }i a
unor mecanisme de monitorizare a
implement@rii. Pe de alt@ parte, r@mâ -
ne necesar@ o fundamentare mai ri -
guroas@ a stabilirii parametrilor pre -
v@zu]i în document, pentru a asigura
buna functionare a strategiei. Obiec -
tivele stabilite de strategie au întrunit
per ansamblu aprecieri, dar succesul
implement@rii acestui demers va
depinde de asigurarea implement@rii }i
de voin]a politic@ a statelor membre
de a transpune obiectivele la nivel
na]ional. Pe de alt@ parte, în mod
ideal, ]intele agregate ar fi trebuit s@
fie construite pornind de la ]intele
na]ionale }i nu invers. Se desprinde
de aici }i inten]ia de a mobiliza
autorit@]ile na]ionale în vederea
asum@rii unor obiective cât mai
ambi]ioase. Pe de alt@ parte, criticii au
relevat faptul c@ în ciuda obiectivelor
ambi]ioase, UE-2020 pare relativ vag@
în ceea ce prive}te câ}tigurile ce ar
urma s@ fie ob]inute }i eviden]iaz@ mai
degrab@ efectele negative ale lipsei
implement@rii unei asemenea strategii.
De asemenea, o serie ce exper]i apre-
ciaz@ c@ propunerile cuprinse în
strategie nu acoper@ toate sectoarele

relevante din punct de vedere al
cre}terii durabile, men]ionând în acest
sens importan]a reformelor structurale
în sectorul public, în contextul actual
marcat de deficite fiscale si tendin]e
demografice negative. A fost reclamat@
}i necesitatea unui indicator distinct
care s@ urm@reasc@ îmbun@t@]irea
mediului de afaceri, esen]ial în asigu-
rarea cre}terii economice. 
Organiza]iile patronale din statele
europene au avut aprecieri în general
pozitive cu privire la UE-2020, aceas-
ta cu condi]ia implement@rii sale de
c@tre statele membre. Asocia]ia
Camerelor de Comer] si Industrie din
Europa (Eurochambres) sprijin@ ini]i -
ativa european@, îns@ subliniaz@ nevoia
unei coordon@ri ale m@surilor strate-
giei 2020 cu procesele aflate în deru-
lare în cadrul arhitecturii europene.
Asocia]ia critic@ focalizarea excesiv@
spre spa]iul privat, evitând o respon-
sabilizare prea extins@ a sectorului
public, care nu detaliaz@ m@suri con-
crete de reglementare menite a
sus]ine spa]iul european, grav afectat
de criza financiar@ global@. 
La nivelul sindicatelor, organiza]iilor
ecologiste }i al ONG-urilor care abor-
deaz@ problematica social@ au fost
înregistrate o serie de critici cu privire
la neglijarea aspectelor sociale }i eco-
logice în favoarea competitivit@]ii.
Confedera]ia European@ a Sindicatelor
(CES) vede strategia 2020 drept o
ini]iativ@ dezam@gitoare }i plin@ de
vulnerabilit@]i, în special în contextul
crizei financiare globale. Se consider@
c@ perspectiva european@ duce lips@
de planuri concrete de lupt@ împotri-
va somajului aflat în cre}tere, în spe-
cial în rândul tinerilor, precum }i de
o viziune de diminuare a atractivit@]ii
tendin]elor speculative pe pie]ele de
capital }i a preponderen]ei strategiilor
pe termen scurt pe aceste pie]e, în
detrimentul celor pe termen lung. O
vulnerabilitate relevat@ în repetate rân-
duri este riscul îndep@rt@rii strategiei
europene, care este în esen]@ una de
lung@ durat@, de circumstan]ele con-

temporane, în special cele economice.
Strategia de la Lisabona este privit@
drept un e}ec din cauza lipsei de
voin]@ politic@ }i de instrumente
politice }i financiare corect adaptate
nevoilor europene.
Dorin]a UE de a ini]ia o nou@ strate-
gie pe termen mediu, în ciuda rela-
tivului e}ec al Strategiei Lisabona,
poate fi pus@ pe seama dorin]ei de a
crea un cadru adecvat procesului de
redresare economic@ - care s@ sus]in@
a}tept@rile la nivelul popula]iei }i com-
paniilor, dar }i sus]inerii implement@rii
Tratatului de la Lisabona. O strategie
comunitar@ poate reprezenta un ele-
ment de sus]inere a reformelor eco-
nomice }i politice }i de reducere a
presiunilor protec]ioniste care pot s@
afecteze procesul de integrare }i even-
tual de extindere a UE). Se apreciaz@
c@ obiectivele }i ]intele asumate nu au
valoare intrinsec@, ci doar în m@sura
în care conduc la cre}terea competi-
tivit@]ii pe termen lung a UE fa]@ de
principalii s@i concuren]i pe pie]ele
globale - SUA, Japonia sau statele cu
economie emergent@. De}i actuala
form@ a strategiei nu a rezolvat dife -
ren]ele de abordare dintre Marea
Britanie care pune accent pe compet-
itivitate }i Europa continental@ care
tinde s@ favorizeze aspectele sociale,
totu}i ea reprezint@ un compromis
util. Un aspect de maxim@ importan]@
din perspectiva UE-2020 prive}te for-
mula de înt@rire a guvernan]ei eco-
nomice europene. De}i actualul cadru
legal comunitar creaz@ premisele unui
asemenea demers, solicit@rile de
redefinire a acestuia, mai ales în zona
euro - Germania fiind foarte vehe-
ment@ în acest sens, semnaleaz@ fap-
tul c@ exist@ presiuni pentru adoptarea
unor mecanisme mai constrâng@toare
pentru statele membre. R@mân de
urm@rit negocierile }i consult@rile care
se vor desf@}ura pe temele r@mase în
suspensie în perspectiva definitiv@rii
cadrului general al UE-2020.

dr. Lucian BELA{CU
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urmare din pag.1
Desigur, marea tradi]ie keynesist@
care a consolidat cre}terile econo -
mice postbelice, sau mai bine zis de
dup@ Marea Criz@, au consolidat
aceste concep]ii, întârind rolul statu-
lui în economie }i probând o teorie
care în esen]@ a fost larg împ@rt@}it@
de to]i deciden]ii politici cu toat@
opozi]ia doctrinar@ a antietati}tilor.
Stiglitz este unul din sus]in@torii
acestui curent de politic@ economic@,
a}ezat simplu pe premisele keyne-
siene }i care consider@ c@ stimuli
economici direct implica]i în
economie trebuie s@ continuie cu tot
riscul infla]ionst sau cel al accen-
tu@rii deficitelor. Pe de alt@ parte,
chiar dac@ nu au notorietatea public@
a economi}tilor de stânga, o serie
întreag@ de economi}ti europeni }i
americani consider@ c@ economia nu
poate ie}i pe steroizi din recesiune
(adic@ pe stimuli) iar agravarea
deficitelor deschide o capcan@ pentru
fiecare caz în parte. Jean Claude
Trichet, }eful B@ncii Centrale
Europene sus]ine acest punct de
vedere }i nu o face din spirit mo -
netar, ci pentru simplul motiv c@
pericolul deficitelor pânde}te la u}@.
De ce nu se teme Stiglitz de ele, de
vreme ce diferen]ele între veniturile
}i cheltuielile publice se exprim@ cu

minus în fa]@ }i nimeni nu poate
contesta aceste cifre care cresc? Nu
este doar o imunitate american@ care
face deficitele (americane) finan]abile
în ciuda m@rimii lor din motive care
]in de politic@, economie }i valut@.
Este }i o interpretare f@r@ încredere
în reac]ia pie]elor. Exemplul mult
invocat este cel al Spaniei din
prim@var@ care nu a putut atrage bani
chiar dac@ anun]ase m@suri de redu -
cerea a deficitelor. Între timp, pie]ele
au început s@ agreeze politicile de
restructurare ale ]@rilor europene ceea
ce arat@ c@ pân@ la urm@ defini]iile de
manual r@mân pentru cazurile ideale
nu }i pentru cele ideale. Pân@ la
urm@, disputa are o nuan]@ ideologic@
puternic@ }i reia, la scar@ nord
atlantic@, divergen]ele deja clasice
între economi}tii americani, o diver-
gen]@ care a dus la un divor] atât de
radical între cele dou@ tabere încât
exist@ o ruptur@ complet@ de comuni-
care între cele dou@ tabere. Corpul
economi}tilor s-a desp@r]it în dou@
mari }coli care acum au ajuns s@ se
ignore reciproc. Este vorba de
„economi}tii de ap@ dulce”(pentru c@
e reprezentat@ de universitari ai }col-
ilor din jurul marilor lacuri, cu capi-
tala spiritual@ la Chicago, odat@ cu
apari]ia lui Milton Friedman) care con-
sider@ c@ experien]a ratat@ a anilor 70
– 80 a infirmat definitiv solu]iile lui
Keynes, }i cei „de ap@ s@rat@” care

consider@ c@ purismul celor dintâi e
d@un@tor }i gre}it iar are un rol major
în reglajul exceselor pie]elor. E o criz@
de paradigm@ în care România e
prins@ la mijloc. Da, investi]iile pu -
blice ar scoate ]ara din criz@, dac@ am
avea banii necesari. Nu, nu ne putem
permite deficite pentru c@ refinan]area
lor e prea scump@. Între aceste dou@
extreme România ar trebui s@ na -
vigeze cu grij@ pentru c@ nu-}i poate
permite o decizie ideologic@. {i totu}i,
nu suntem la distan]e egale de
ambele variante }i nu e doar o
chestiune de op]iune. România, dim-
potriv@, este constrâns@ s@-}i regleze
deficitele pentru a nu epuiza op]iunea
împrumuturilor. S@ ne imagin@m
urm@torul scenariu. Presupunem, prin
absurd, c@ România reu}e}te s@
împrumute masiv bani la dobânzi
acceptabile. Banii respectivi ar putea
fi folosi]i pentru investi]ii, dar în
acela}i timp, ajun}i la buget, ar crea
iluzia pungii pline. Cu aceast@ iluzie,
eficien]a investi]iilor ar fi discutabil@.
Am face autostr@zi scumpe în conti -
nuare, pentru c@ un buget nerestruc-
turat, o pia]a a muncii împov@rat@ de
contribu]ii sociale, nu face altceva
decât s@ creasc@ costurile indirect
pentru ORICE investi]ie fie ea public@
}i privat@. Pe scurt, dac@ sectorul
public în România nu este restruc-
turat, dac@ banii se pierd iar povara
social@ este mare, investi]iile care s@

ne scoat@ din criz@ nu pot avea efi-
cien]a dorit@. Sunt bani care se chel-
tuiesc cel pu]in f@r@ eficien]@ în
condi]iile în care grija primordial@ ]ine
de plata la timp a contribu]iilor
sociale. Una peste alta, a investi când
ai sacul rupt, înseamn@ a investi cu

pagub@ }i f@r@ eficien]@. Banii aceiea
trebuie s@ produc@ atât de mult încât
s@ aduc@ }i cre}tere economic@ dar
s@ acopere }i datoriile acumulate. {i
cel pu]in din acest motiv România
este condamnat@ la reduceri de
deficite }i apoi la stimuli. 

Dan SUCIU

Deficite sau stimuli

Joseph Eugene Stiglitz (n. 9 februarie 1943) este un economist evreu-
american, laureat al Premiului Nobel pentru economie în anul 2001.

Orice economie na]ional@ este carac-
terizat@ de existen]a }i func]ionarea
unor pie]e specializate unde se întâl-
nesc cererea }i oferta de active fi -
nanciare necesare dezvolt@rii în ca drul
firmelor a produc]iei de bunuri }i ser-
vicii. Aceasta pia]@ specializat@ este
pia]a de capital sau pia]a financiar@.
Pia]a de capital poate fi definit@
ca «pia]@ a tranzac]iilor cu titluri
financiare emise de stat, societ@]i pe
ac]iuni }i unit@]i administrativ-terito-
riale» altfel spus ea reprezint@ an -
samblul rela]iilor }i mecanismelor
prin care se realizeaz@ transferul fon-
durilor de la cei care au surplus de
capital (investitorii) c@tre cei care au
nevoie de capital (emiten]ii) cu aju-
torul unor instrumente specifice (va -
lori mobiliare) }i prin intermediul
unor operatori specifici( societ@]i de
servicii de investi]ii financiare).
Beneficiile pie]ei de capital asupra
dezvolt@rii economiei române}ti sunt:
- eficien]a competitivitatea }i sol -
vabilitatea sectorului financiar;
- accesul societ@]ilor noi la finan]area
prin ac]iuni }i/sau obliga]iuni;
- descentralizarea propriet@]ii }i a
distribu]iei averii;
- solvabilitatea societ@]ilor comerciale
Aceste beneficii trebuie corelate cu

costurile }i dezavantajele pie]ei de
capital: ciclurile economice }i impac -
tul asupra ob]inerii capitalului, încre -
derea investitorilor, puterea sectoru-
lui financiar.
Cel mai caracteristic fenomen al di -
na micii sociale contemporane este
globalizarea, ce se manifest@ în
toate domeniile vie]ii: politic, econo -
mic, cultu ral, }tiin]ific. În raportul
Dezvol t@rii Mondiale editat de Banca
Mon dial@ în 2000 se apreciaz@ c@ în
economia mondial@ au loc dou@
procese paralele: globalizarea }i
descentralizarea.
Globalizarea const@ în transnatio -
nalizarea pân@ la suprana]ionalizare
cu deosebire în domeniile comer -
]ului, finantelor }i tehnologiilor de vârf.
Descentralizarea const@ în trans-
miterea de c@tre guvernul na]ional

c@tre comunit@]ile locale a tot mai
multe atribu]ii administrative, sociale,
educa]ionale, bugetare.
Acest fenomen al vie]ii sociale a
influen]at }i pie]ele de capital na]io -
nale care au îmbr@]isat activ }i ire-
versibil globalizarea. O analiz@ obiec-
tiv@ a procesului de globalizare de
pân@ acum atest@ faptul c@ avanta-
jele economice înclin@ mai mult spre
]@rile dezvoltate }i c@tre marile pu teri
economice unde î}i g@sesc originea
societ@]ile transna]ionale. În acest
sens ac]ioneaz@ }i mecanismul finan-
ciar mondial care prin institu]iile
sale: FMI, Banca Mondial@, Orga niza -
]ia Mondial@ a Comer]ului, dominate
de marile puteri economice avanta-
jeaz@ într-o propor]ie covâr}itoare
]@rile dezvoltate implicate în acor-
darea de credite, înf@ptuirea inves -

ti]iilor str@ine directe, institu]iile,
socie t@]ile transna]ionale }i statele
creditoare ob]in profituri ridicate.
A}adar în contextul globaliz@rii lumea
se schimb@ }i odat@ cu ea }i Ro -
mânia. Lucruri care p@reau ve}nice au
disp@rut cu rapiditate: uzine, combi-
nate, ora}e industriale. O alt@ lume
r@sare, nu îns@ f@r@ repercursiuni:
}omaj, suferin]@, s@r@cie. În decurs de
un secol România }i-a ref@cut unitatea
na]ional@, a trecut de la o economie
predominant agrar@ la una industrial@,
a luptat cu un rol important în cele
dou@ conflagra]ii mondiale, a pierdut
teritorii na]ionale, a trecut prin epoca
comunist@ }i }i-a reg@sit voca]ia euro-
pean@ în 1989. Tr@ind într-un spa]iu
relativ închis, România s-a aflat prin -
tre ultimele ]@ri care au beneficiat de
revolu]ia transporturilor, a comuni -

ca]iilor, a produc tivit@]ii muncii, a
infor ma]iei. Abia dup@ 1990, timid,
societatea infor ma]ional@ }i-a început
p@trun derea în zona noastr@ }i efectele
ei au fost devastatoare datorit@ st@rii
de nepreg@tire în care ne afl@m. Pro -
duse scumpe, economie ineficient@,
infla]ie galopant@, zdrobitoarea con-
curen]@ occidental@ toate au pus rapid
la col] economia româneasc@.
Globalizarea are indubiltabil efecte pozi-
tive asupra României. [ara are nevoie
de capital str@in investi]ional pentru
dezvoltare, fiind incapabil@ s@-}i pro-
duc@ acest capital doar din surse
interne. Fiind o ]ar@ cu oportunit@]i
economice multiple - de la tu rism }i
agricultur@ la industria petrolier@ }i met-
alurgic@- România este atractiv@ pentru
capitalul str@in în situa]ia unor condi]ii
interne (legisla]ie, fiscalitate) propice.
Mi}carea rapid@ de capital presupus@
de glo balizare în care companiile î}i
pierd clasica identitate na]ional@ este
avantajoas@  în condi]iile unei for]e de
munc@ înalt calificate dar ieftin@.
Pe de alt@ parte treptat, unele for]e
economice române}ti au început s@
joace un important rol regional sau
interna]ional. Este cazul fostelor
uzine Dacia Pite}ti achizi]ionate de
grupul Renault.
Globalizarea are îns@ }i unele riscuri
care nu sunt de neglijat. În primul
rând sunt riscurile economice. Feno -
menul globaliz@rii este înso]it mai
mult de decât oricare altul de
o «filozofie a inving@torilor» }i p@}im
într-o lume în care exist@ prea pu]in@
mil@ pentru învin}i. Deschiderea eco-
nomic@ nu implic@ doar avantaje ci
}i considerabile riscuri. O economie
deschis@ este o economie care
absoarbe mai rapid }i mai dramatic
}ocurile externe.        (va urma)

Globalizarea pie]ei de capital:
avantaje }i dezavantaje în evolu]ia economiei române}ti

M@d@lina BUTIUC
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Pentru o anume categorie de
americani, Santa Monica înseamn@
plaja imens@ din golful acela}i nume,
însorit@ peste 300 de zile pe an,
unde se pot practica cele mai atrac-
tive sporturi de plaj@ }i acvatice :
voley, tenis cu piciorul, footbal redus,
schateboard, surfing ; Pier-ul cu cele
dou@ imense diguri de lemn (700 m.
lungime }i 200 m l@]ime) destinate
distrac]iilor }i pescuitului. Caruselul
multicolor imens, acvariul cu bazine
pentru flora }i fauna Pacificului,
restaurante diverse cu specific
pesc@resc }i altele.
Pentru alt@ categorie de popula]ie }i

vizitatori, câteva str@zi din centrul ora -
}ului, destinate în exclusivtate pieto -
nilor, cu aprobarea prim@riei, s-au trans-
format în  autentice scene în aer liber.

Diver}i produc@tori de  art@,
cânt@re]i de jazz, instrumenti}ti de
muzic@ cult@, magicieni, jongleuri,
clovni, dansatori de hip-hop, mimi
producând momente de pantomim@
autentic@, tot felul de „ show-uri” care
de care mai bizare }i mai tr@znite,
atrag un auditoriu tot atât de divers
}i de ciudat, care se amuz@ copios,
pl@tind câ]iva dolari la cutia „milei”
pentru efortul consistent creator al
protagoni}tilor.

Promenade street (strada a treia)
a devenit celebr@ pentru spectacolele
„str@zii” diverse }i  de cele mai multe
ori de bun@ calitate,  care au intrat în
con}tiin]a publicului. Mul]i   americani
dar }i str@ini, parcurg zeci de mile s@
asiste la acele produc]ii culturale
libere, lipsite de orice îngr@diri }i cen-
zuri organizatorice sau ideatice, decât
cele ale propriilor con}tiin]e.

Am avut de mai multe ori ocazia

s@ asist la câteva sec]iuni , pe anu-
mite tronsoane ale acestei str@zi de
câ]iva kilometri, ale acestor tip de
reprezenta]ii. Lâng@ un supermarchet
un cet@]ean (mai mult ca sigur de
origine germanic@, îl tr@dau hainele de
tirolez) pe o banc@, stând în cap cu
picioarele în sus, într-un efort consi -
derabil de a-}i men]ine echilibrul,
interpreta la acordeon  un englisch

vals. Fa]a îi era schimonosit@ }i sta-
cojie de la efort, dar afi}a un zâmbet
ce ducea mai mult a rânjet. Ame -
ricanii cuprin}i de „ exitingul” lor spe-
cific, scoteau onomatopecul sunet,
uauuu...! }i b@teau frenetic din palme.      

Lâng@ intrarea somptuoas@ a unui
hotel de lux, un individ ce sem@na
fizionomic leit cu Michael Jackson
purtând o îmbr@c@minte foarte

asem@n@toare cu cea a starului amer-
ican, st@tea nemi}cat câteva minute
uitându-se fix într-un anume punct.
Fizionomia lui nu exprima nimic, era
în]epenit@, rece. P@rea un manechin
autentic. Când spectatorul încerca s@
plece decep]ionat de lâng@ el, acesta
se întorcea brusc, d@nd sacadat din
mâini,  zâmbea scurt }i devenea din
nou manechin.

Lâng@ copertina în stil Art
Nouveau a unui magazin de vestimen-
ta]ie feminin@, un om-orchestr@ încon-
jurat de un numeros public latino-
american sedus de virtuozitatea cu
care schimba instrumentele dar }i de
frumuse]ea repertoriului realiza un
antrenant potpuriu de muzic@ latino.
Avea vreo 10 instrumente originale
din America de Sud.      (va urma)

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

15 septembrie 2008. Banca american@ de investi]ii Lehman Brothers se pr@bu}ea ^n urm@ cu 2 ani declan}$nd, printr-o reac]ie ^n lan], criza financiar@ 
}i economic@ mondial@ ^n epicentrul c@reia ne afl@m }i ast@zi. A ^nv@]at oare ceva comunitatea mondial@ din acest moment zero al crizei?

Însemn@rile unui pictor. Despre AMERICA - Santa Monica (II)

Santa Monica - The Third StreetSanta Monica - The Third Street

Caruselul din Santa Monica


