
S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

“Niciodat@ o vorb@ nu
poate ^nlocui o realitate” 

Mihai Eminescu

c m
y b

c m
y b

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

nr. 280  anul  6  vineri,   8 octombrie   2010   1 RON

„O moned@ na]ional@ mai slab@ în raport cu alte valute
cre}te competitivitatea unui stat pe pia]a exporturilor,
încurajând în acela}i timp popula]ia s@ consume doar
bunuri autohtone. Dar aceasta nu este o solu]ie glob-
al@”. Verdictul acesta nebulos, cu dus-întors, a fost dat
recent de Dominique Strauss-Kahn, }eful Fondului
Monetar Interna]ional, }i se dorea o replic@ la ac]iunile
concertate ale multor b@nci centrale de a interveni direct
pentru încetinirea aprecierii monedelor na]ionale, încura-
jându-}i în acest fel exporturile. Asemenea strategii sunt
aplicate consecvent în ultimul timp de c@tre ]@ri precum
Elve]ia, Japonia, China, Brazilia, Taiwan }i Coreea de
Sud, adic@ în economii performante bazate pe exporturi
ale statelor respective.

Politica monetar@
- de la dezbateri de idei, 

la slujirea interesului na]ional

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Yves Chauvin (n. 10 octombrie 1930) chimist francez,
laureat al Premiului Nobel pentru chimie (2005). 

„Cel care a descoperit un ade -
v@r a f@cut mai mult decât cel
care a întemeiat o împ@r@]ie”.

George Bari]iu

...Automobilul urc@ lin spre Podul
Turcului. Înc@ nu au fost înghe]uri }i
dezghe]uri care s@ strice – acolo unde
sunt – asfaltul, piatra, turnate dup@
re]ete proaste, „s@pând” gropi ca dup@
bombardamente }i dezvoltând ade -
v@rate tragedii automobilistice. Sunt,
s@ sper@m c@ abia la început, zilele de
toamn@ româneasc@, frumoase, înso -

rite, cu o c@ldur@ moderat@ care „te
îmbr@]i}eaz@” viguros }i proasp@t ca o
ap@ de mare cristalin@ }i potrivit@.
Peisajul este deosebit, coline domoale
}i p@}uni înc@ verzi c@rora debutul
unei cromatici de toamn@ le confer@ o
not@ aparte. Împreun@ cu colegul
conf. univ. dr. Paul Lucian }i
Mercedesul s@u performant mergem la
Chi}in@u fiind invita]i la Conferin]a
Economic@ Inter na]ional@ a Academiei
de Studii Economice a Moldovei, din
al c@rei distins corp profesoral am
pl@cerea s@ fac }i eu parte, fiind
Doctor Honoris Causa }i conduc@tor
de doctorat }i al ASEM – Chi}in@u. 

Guvernatorul Mugur Is@ -
rescu a spus, cu acela}i
ton lini}tit dar grav, un
fapt pe care toat@ lumea
evit@ s@-l recunoasc@:
excesul populismului în
economia }i politica ro -
mâ neasc@. Dar r@mâ nând
la o declara]ie de prin-
cipiu, nimeni nu va lua
în serios observa]ia pen-
tru simplul motiv c@

fiecare din cei posibil viza]i va considera c@
ceilal]i sunt responsabili de populism.

Pasarea populismului de la unul la altul este
îns@ doar o formul@ mai complicat@ a viciului
de care într-adev@r sunt responsabili marea
majoritate a politicienilor }i a programelor
politice române}ti. 

Populismul }i economia

Dan POPESCU

Impactul fiscalit@]ii asupra 
agentului economic (II)

stud. Adina-Maria FLE{ER

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

„Misiunea” crizelor economice
}i gîndirea pozitiv@ (I)

Rezumat: În articol este
fun da mentat@ ipoteza potrivit
c@reia crizele economice re -
prezint@ ni} te fenomene pre-
ponderent pozitive, rostul
c@rora const@ nu în core -
ctarea „gre}elilor pie ]ei”, ci
în preg@tirea „pistei” pentru
trecerea la o nou@ genera]ie
de ma}ini }i tehno logii. În
condi]iile actuale, for ]a mo -
trice a noului salt înainte
sunt nanotehnologiile. Rolul
economi}tilor const@ în stim-

ularea anticip@rilor pozitive ale popula]iei, ca forma
cea mai eficient@ de dep@}ire a crizei.

„Mâna invizibil@” - la originea crizelor economice
Deja de peste dou@ secole savan]ii sunt în c@utarea
cauzei primordiale a crizelor economice. Dar f@r@ mari
succese. De regul@ sunt identificate împrejur@rile concrete
ale izbucnirii unei sau altei crize, cauza comun@ a aces-
tora r@mînînd înc@ „ascuns@”. În opinia noastr@, taina
crizelor economice poate fi descoperit@ doar renun ]ând la
interpret@rile „pur }tiin ]ifice” }i strict materialiste ale activ-
it@]ii economice. Abordarea noastr@, oarecum „idealist@”,
corespunde întru totul no ilor tendin]e în dezvoltarea
}tiin]ei mondiale. Astfel, cu câ]iva ani în urm@ savan]ii-
economi}ti de la Universitatea Harvard, SUA, concomi-
tent cu colegii lor de la {coala European@ de Business
(INSEAD) din Paris au ajuns la concluzia c@ în secolul
al XXI-lea cele mai eficiente instrumente ce vor asigu-
ra succesul în business vor fi medita]ia }i intui]ia }i nu
marketingul ofensiv, planificarea strategic@, cuno }tin]ele,
controlul gestiunii, etc. continuare ^n pag. 2

Dumitru MOLDOVAN,
acad. prof. univ.
dr. hab.- ASEM
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Reuniune academic@ la ASEM – Chi}in@u
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BRIC }i asigurarea echilibrului 
economic global

asistent univ. drd. Alin OPREANA

Solilocvii de duminic@

continuare ^n pag. 4

Dan SUCIU
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Orientarea c@tre mediu
în cadrul UE

continuare ^n pag. 7

ASEM - Chi}in@u

Dominique Strauss-Kahn

Ne afl@m la început de
nou an universitar. Dar
suntem, deopotriv@, la
cap@tul r@bd@rii. Recent,
într-un articol publicat în
Dilema Veche (29 sept.),
filozoful Andrei Ple}u vor-
bea despre “lehamite }i

entuziasm”, despre lehamitea de a mai
sluji un sistem care nu reu}e}te s@ pro-
duc@ valori, un sistem care nu-]i mai
aduce niciun fel de satisfac]ii (spirituale,
culturale, economice), despre lehamitea
de a mai a}tepta vreo salvare, dup@ 20
de ani de adâncire a crizei existen]iale a
societ@]ii române}ti. Dar mai vorbea, dis-
tinsul om de cultur@, }i despre entuzias-
mul unora, poate tineri, poate întor}i de
la studii din str@in@tate, poate de un opti-
mism exemplar, de a încerca s@ mai
schimbe ceva. Un entuziasm juvenil, dar
într-o oarecare m@sur@ combativ, care

are, înc@, darul de a asigura continuitatea
de speran]@ a acelui domeniu vital pen-
tru devenirea unui popor, anume
educa]ia. Din p@cate, în aceste zile fes-
tive ale debutului tradi]ional al activit@]ilor
universitare, suntem nevoi]i s@ declar@m
c@ “S-a ajuns mult prea departe cu batjo-
corirea meseriei de profesor!” Ne mani-
fest@m solidaritatea }i ata}amentul fa]@
de mi}c@rile sindicale }i de protest
declan}ate în întreg sistemul de
înv@]@mânt românesc, la toate nivelurile,
împotriva nesim]irii }i indiferen]ei celor
care ne guverneaz@. Cu rug@mintea de a
ne p@stra acea f@râm@ de entuziasm care
ne-a mai r@mas, necesar@ calit@]ii actului
didactic }i rela]iei cu studentul, mani-
festându-ne îns@, în mod public }i pe
bun@ dreptate, nemul]umirile.V@ doresc
un nou an universitar cu împliniri.

Dreptul la protest!

dr. Dan-Alexandru POPESCU
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dr. Lucian BELA{CU

dr. Oana STANCIU
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Este evident c@ meditând }i dezvol -
tându-}i intui]ia omul se apropie de 
Cel de Sus. Dup@ cum se }tie, în
trecut unii economi}ti, direct sau in -
direct, recuno}teau participarea For -
]ei Divine la via]a economic@.  Con -
fucius, bun@oar@, afirma c@ Ra]iunea
Suprem@ intervine de fiecare dat@ în
via]a economic@ atunci când eveni-
mentele nu se desf@}oar@ spre binele
poporului. Despre implicarea Cerului
în via]a economic@ ne vorbe}te }i
Adam Smith în celebra sa teorie a
„mâinii invizibile”. 
În ultimul timp, un num@r tot mai
mare de savan]i din domeniul
}tiin]elor exacte înainteaz@ noi }i noi
argumente }tiin]ifice despre existen]a
unei For]e Supreme. Astfel, potrivit
ultimelor realiz@ri ale }tiin]ei, Uni -
versul este constituit dintr-o form@
neidentificabil@ de energie pur@, care
are propria sa con}tiin]@ }i care
poate fi influen]at@ de inten]iile omu-
lui. Savan]ii numesc aceast@ energie
„vacuum fizic”, cre}tinii îi spun –
„Dum nezeu”, musulmanii – „Allah”,
iar budi}tii – „Adev@rul”. În acela}i
timp, în cercet@rile marii majorit@]i a
economi}tilor mai predomin@ înc@ o
interpretare ateist@ a realit@]ilor eco-
nomice, abordare care pune anumite
limite în calea dezvolt@rii }tiin]ei
economice. 
Oricum, este logic s@ ne întreb@m:
in fluen]eaz@ oare Ra]iunea Suprem@
activitatea economic@ în general }i
apari]ia crizelor economice în par-
ticular?
Unde am putea g@si r@spuns la aceas -
t@ întrebare dac@ nu în c@r]ile sfinte?
Potrivit postulatelor cre} tinismului, via]a
pe P@mânt este o binefacere cereasc@,
un fel de „distinc]ie”, „dar”, }i nici -
decum o pe deap s@, cum se mai crede
uneori. Omul se na}te pentru a se
bucura de via]@ }i de toate bu n@t@]ile
P@mântului. În una din predicile sale
Isus Hristos spune: „Eu am venit ca
oamenii s@ aib@ via]@ }i s-o aib@ din
bel}ug” (Ioan 10:10). Afir ma]ia este
de obicei în]eleas@ ca o promisiune
f@cut@ de Cel de Sus copiilor s@i de
pe planeta P@mânt, c@ aici vor avea o
via]@ îmbel}ugat@ }i fericit@.
Exist@ oare vre-o leg@tur@ între aceas -
t@ promisiune }i crizele economice? În
opinia noastr@, exist@: crizele econom-
ice, fiind ghidate de „mâna invizibil@”,
„izbucnesc” în mo mentul în care în
calea progresului tehnico-}tiin]ific, }i
deci a cre}terii prosperit@]ii generale,
apar anumite obstacole.

Criza economic@ în calitate 
de „pauz@” }i de „pist@” 
pentru un nou avânt

În opinia noastr@, este gre}it }i con-
traproductiv s@ abord@m crizele eco-
nomice de pe pozi]iile celor p@gu ba}i.
Potrivit ipotezei noastre, crizele eco -
nomice, constituie feno mene prepon-
derent pozitive. {i iat@ de ce. Este evi-
dent c@ în condi]iile cre}terii
num@rului popula]iei, pentru ca
oamenii s@ tr@iasc@ în bel}ug, a}a
cum le-a promis Isus Hristos, e nece-
sar de a inventa în permanen]@
ma}ini }i utilaje tot mai productive.
Savan]ii }i inventatorii fac fa]@ acestei
misiuni. Ca, de altfel, }i întreprinz@torii
care reu}esc s@ introduc@ în produc]ie

cele mai multe din realiz@rile }tiin]ei }i
tehnicii. Dar în timp ce savan]ii nu
întâlnesc niciun fel de obstacole în
calea descoperirii tai nelor lumii încon-
jur@toare, întreprinz@torii prefer@ s@
ob]in@ profitul jinduit mai degrab@ în
urma monopoliz@rii activit@]ii econom-
ice decât a introducerii în produc]ie a
noilor realiz@ri tehnico-}tiin]ifice. De
aceea, atunci când se acumuleaz@ o
cantitate important@ de descoperiri
}tiin ]ifice }i se impune trecerea la un
nivel calitativ nou al produc]iei mate-
riale, la o genera]ie mai elevat@ de
ma}ini }i tehnologii, asemenea
„motoare” ale progresului economic,
cum ar fi concuren]a }i profitul, iar în
fostele ]@ri socialiste – planul, se

dovedesc a fi neputincioase. Astfel,
între inova]iile }tiin]ifice }i interesele
businessului exist@ o anumit@ con-
tradic]ie, o anumit@ tensiune. Trece rea
la un nivel calitativ nou al produc]iei
materiale este posibil@ doar în urma
unei pauze în activitatea economic@,
numit@ de obicei „criz@ economic@”.
Din acest punct de vedere „misiunea”
crizei const@ nu în „eliminarea
gre}elilor pie]ei”, ci în preg@tirea con -
di]iilor pentru urm@ torul salt, în elim-
inarea contradic]iei între inova]iile
}tiin]ifice }i interesele businessului. 
Eliberând de activit@]ile productive
tradi]ionale (dar deja pu]in eficiente),
importante resurse materiale, financia-

re }i umane }i preg@tind pentru
aceasta }i „antractul” necesar, criza
economic@ se manifest@ ca un in -
strument radical, dar eficient de asig-
urare a trecerii la o nou@ genera]ie de
ma}ini }i tehnologii. Dez voltarea eco-
nomic@ poate fi asemuit@, din acest
punct de vedere, nu cu mi}carea lent@
pe escalator, ci cu urcarea pe sc@ri.
F@r@ trecerea la o nou@ genera]ie de
ma}ini }i tehnologii criza economic@
nu va fi pe deplin dep@}it@, oricât de
importante ar fi resursele b@ne}ti
„v@rsate” de stat în economie. {i înc@
o precizare important@: utilizarea în
exclusivitate a instrumentelor mon-
etare, f@r@ crearea condi]iilor favorabile
im plement@rii realiz@rilor }tiin]ei }i
tehnicii în produc]ie, „reproduce”

economia la vechiul }i deja pu]in efi-
cientul model de cre}tere economic@.
Dac@ analiz@m crizele economice din
acest punct de vedere, vom vedea c@
ele constituie un fenomen nu doar
preponderent pozitiv, dar }i absolut
necesar. Manifestându-se la supra fa]@
ca rezultat al unor dispropor]ii macro-
economice, în realitate crizele eco-
nomice „izbucnesc” în urma acu-
mul@rii la un moment dat a unei can-
tit@]i enorme de descoperiri }tiin ]ifice,
care î}i a}teapt@ o cât mai grabnic@
aplicare în produc]ie. În momentul în
care interesele egoiste ale businessu-
lui încep a stopa dezvoltarea }tiin]ei }i
încetinesc cre} terea bun@st@rii materi-

ale a marii majorit@]i a popula]iei de
pe glob, atunci, în  „mod automat”
intervine criza economic@. În prezent
în lume s-a acumulat o cantitate enor -
m@ de inven]ii }i descoperiri }tiin]ifice,
ca pa bile s@ modifice din temelie traiul
oamenilor pe planeta P@mînt. În ase -
menea condi]ii, misiunea crizei eco-
nomice mondiale este de a „armoniza”
eforturile savan]ilor cu interesele ego-
iste ale bussinessului.. Întâmpl@tor sau
nu, potrivit recentelor investiga]ii ale
Funda]iei Kauffman din SUA, anume
în timpul crizelor }i recesiunilor au
fost fondate cele mai performante }i
competitive corpora]ii americane, }i
anume: Microsoft, Chevron, 3M, Dis -
ney, IBM, General Electric, CNN,

Hyatt, Adobe, Apple, Johnson& -
Johnson, McDonald’s, Kraft, }.a.

Nanotehnologiile ca for]@ motrice
a urm@torului boom economic

A devenit evident faptul c@ un nou
avânt economic va avea ca temelie uti-
lizarea quasi-general@ a a}a-numi telor
nanotehnologii. Se vor modifica radical
industria, agricultura, dar mai cu
seam@ sfera serviciilor. De exemplu,
utilizarea nanotehnologiilor în me dicin@
va contribui, posibil, la cre}terea deja
în urm@toarele decenii a duratei vie]ii
cu 20-30 de ani. Iat@ un nou prilej de
a admira în]elepciunea naturii: revolu]ia
demografic@, care s-a soldat cu reduc-

erea categoric@ a natalit@]ii în ]@rile
dezvoltate, a pre g@tit din timp terenul
ca oamenii s@ tr@iasc@ cu 20-30 de ani
mai mult. Am putea oare afirma c@ }i
aceste schimb@ri, nicidecum întâm-
pl@toare, sunt ghidate de „mâna inviz-
ibil@” a Celui de Sus?
{i în trecut crizele economice erau
dep@}ite, în temei, în urma cre}terii
cererii la o nou@ genera]ie de ma}ini
}i tehnologii, a lans@rii pe pia]@ a unor
produse necunoscute, absolut inedite.
A}a în via]a de toate zilele au întrat
electricitatea, automobilul, televizorul,
energia atomic@, avionul, calculatorul,
telefonul mobil, internetul etc. Ast@zi
putem doar presupune ce m@rfuri
nemaipomenite vor ap@rea pe

tejghelele magazinelor. Oricum, toat@
lumea este deja în a}teptarea unor noi
resurse energetice, în curând vor fi
aplicate noile tehnologii de înc@lzire a
caselor de locuit. Pe pia]@ vor fi
lansate genera]ii noi de medicamente
}i produse cosmetice, ceasuri ce ne-ar
indica la orice moment faza ciclului
nostru biologic, psihologic }i emotiv.
Vor ap@rea haine ce î}i vor schimba
structura în func]ie de temperatura
aerului,  chiar forma }i culoarea în
func]ie de dorin]ele noastre etc.
Deja în prezent savan]ii afirm@ c@ nan-
otehnologiile vor efectua o schimbare
mult mai radical@ în via]a societ@]ii
decât electronica.         (va urma)

Dumitru MOLDOVAN,
acad. prof. univ. dr. hab. - ASEM

„Misiunea” crizelor economice }i gîndirea pozitiv@ (I)

Scen@ biblic@
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Fire}te, „r@zboiul” mondial al cur-
surilor de schimb are ecouri }i în
disputele economi}tilor din România.
La noi, pe fondul crizei care a dete-
riorat mult mecanismul de transmisie
a politicii monetare, s-au petrecut în
ultimii ani fenomene paradoxale. În
perioada 2004 – 2007, când evolu]ia
economiei p@rea s@ fie fulminant@ }i
când beneficiam de }ansa unor mari
comenzi la export, s-a dus o politic@
permanent@ de supraevaluare a leului.
S@ ne amintim, un euro coborâse
atunci pân@ la 3,1 lei. Odat@ cu sem-
nele crizei, aceast@ apreciere a fost
redus@ treptat, pân@ la 4,25 lei în
prezent. Rezonabil ! – sus]in unii
speciali}ti. Complet gre}it@! – afirm@
al]ii, care v@d în deprecierea accentu-
at@ un mijloc de a se sprijini ie}irea
din recesiune. Cei din urm@ contest@
politica B@ncii Na]ionale de a cocheta
cu aprecierea artificial@ a leului, de a
nu corela cursul cu fundamentele
economice, cu starea economiei rea -
le. Argumentul de c@p@tâi este acela
c@ o astfel de politic@ a încurajat }i
încurajeaz@ masiv consumul din im -
port, într-o vreme când, dimpotriv@,
acesta ar trebui puternic des curajat.
Bene ficia rii sunt, cum spuneam, im -
portatorii considera]i astfel r@spun -
z@tori pentru distrugerea sistematic@a
produc]iei interne }i dezarticularea
economiei, dar }i cei care au luat sau
au dat cu larghe]e credite în valut@,
îngrijora]i ulterior de erodarea capac-
it@]ii de rambursare.
De cealalt@ parte a baricadei argu-
mentele nu sunt cu nimic mai pu]in
de neglijat. Se evoc@ faptul c@ o de -
preciere a leului, ca politic@ de curs,
ar reinflama infla]ia, care ar putea
lesne ajunge la dou@ cifre. Totodat@,
depre cierea sistematic@ ar submina în -
cre derea în leu. În m@sura în care
dobân zile la depozitele în moneda
autohton@ nu ar ]ine pasul cu infla]ia,
persoane individuale }i firme ar fi
motivate s@ le converteasc@ în valute
forte. S-ar produce astfel un periculos
efect al „fugii” de moneda na]ional@.
Una peste alta, se anticipeaz@ c@, în
plan intern, Banca Na]ional@ ar
pierde unul din stâlpii de baz@ ai
politicii financiare a ]@rii – stabilitatea
pie]ei valutare. Celor care leag@ cur-
sul valutar de stimularea exporturilor,
li se opune o cauzalitate mult mai
prozaic@: exporturile române}ti au
c@zut nu din cauza unor pierderi de
competitivitate prin curs, ci din cau -
za restrângerii comenzilor externe. În
concluzie: un leu slab ar adânci
recesiunea }i ar cre}te exponen]ial
suferin]ele popula]iei. Consilierul gu -
vernatorului BNR, Adrian Vasilescu,
exprim@ din aceast@ perspectiv@ ati-
tudinea inflexibil@ a institu]iei pe care
o reprezint@: „Deprecierea monedei
are }i ea o limit@. Dincolo de aceast@
limit@, deprecierea face numai r@u }i
nici un fel de bine. În plus, un leu
înviorat ar putea oricând s@ fie loco-
motiva care s@ trag@ înainte multe

sectoare economice. Desigur, folo -
sind combustibil neinfla]ionist. {i
luând în serios austeritatea }i disci-
plina financiar@”.
De fapt, între aceste dou@ atitudini
diametral opuse trebuie c@utat r@s -
punsul la dou@ întreb@ri cruciale: 1.
Cât timp poate fi men]inut@ artificial
o moned@ puternic@ într-o eco no mie
în continu@ sc@dere? 
2. Se poate combate recesiunea }i
relansa economia printr-o politic@
flexibil@ a cursului?

Din p@cate, de la aceast@ r@scruce
opiniile celor mai autoriza]i }i mai
vocali anali}ti economici se frac-
tureaz@, balansând dramatic între
dou@ necunoscute în opozi]ie v@dit@.
Cui folose}te un leu supraevaluat ver -
sus cui folose}te un leu în genunchi?
Deocamdat@, câ}tig de cauz@ }i de
statut au politicile promovate cu
înc@p@]ânare de Banca Na]ional@ a
României. Dar, pe termen lung, nici
BNR nu poate garanta c@ ne vom
stabiliza la cursul actual sau vom

ajunge, presa]i de circumstan]e ne -
con trolabile, la 6 – 7 lei/euro. Iar dac@
Mugur Is@rescu nu }tie, de ce le-am
cere asta ne}tiu torilor factori de
decizie politic@ din ]ar@?
Sentimentul dominant este c@ orbe -
c@im }i aici pe c@i }i printre solu]ii
riscante, cu }anse minime de izbân -
d@. Nimeni nu poate garanta nimic,
totul se rezum@ la o steril@ dezbatere
de idei în care se ciocnesc ireconcil-
iabil diverse interese. Între toate
acestea, singurul care a trebui s@

conteze – interesul na]ional – pare
s@ fie pus în paranteze.
P.S. O }tire de ultim@ or@ dezv@luie
„pre]ul” luptei BNR cu morile de vânt
ale cursului valutar. Numai în cursul
lunii spetembrie Banca Central@ a
României a intervenit pe pia]@ cu o
sum@ de circa 900 milioane euro
pentru stabilizarea cursului leu/euro.
{i interven]iile vor continua cât va fi
necesar. Chiar a}a: nu am putea oare
face ceva mai bun }i folositor cu mil-
iardele pl@tite pe ambi]ii de}arte?
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Ajungem la Hu}i dup@ amiaz@, ne
vedem cu p@rintele Ioan Radu, con-
silierul economic al Episcopiei
Hu}iului }i harnic doctorand de-al
meu, lu@m aici un „dejun târziu” care
„trece” foarte repede pe fondul unor
fascinante discu]ii privind îngem@ -
narea dintre economie }i religie, în
spe]@ religia ortodox@ - preo]ii ei
parohiali reprezentând în timp, dar }i
ast@zi, adev@rate nuclee de iradiere
ale inteligen]ei }i gospod@ririi eco-
nomice cu prec@dere în mediul rural
-, }i înso]i]i }i de p@rinte, pe care îl
invit la Chi}in@u – o bun@ practic@
doctoral@ – punem „cap – compas”
Albi]a, circa 18 km }i apoi Chi}in@u,
înc@ câteva zeci de km. Astfel c@
spre sear@ ajungem la ASEM, unde
suntem întâmpina]i de gazde }i invi-
ta]i la cin@. Aici afl@m practic pe
mul]i dintre companionii no}tri pen-
tru urm@toarele dou@ zile, autohtoni
sau invita]i din România, în spe]@ al]i
trei Doctori Honoris Causa ai ASEM-
ului – prof.univ.dr. Mircea Ciumara,
prof.univ.dr. Valeriu Ioan Franc,
prof.univ.dr. Ion Petrescu – pe urm@
prof.univ.dr. Florina Bran, cercet@tori
}i profesori de la ASE Bucure}ti,
Institutul de Economie Na ]io nal@,
Institutul de Cercet@ri Mone tare }i
Fina nciare „Victor Sl@vescu” tot din
capitala României, înconjura]i cu to]ii
de amabilitatea }i c@ldura gazdelor în
frunte cu Rectorul ASEM – Chi}in@u
academician prof. univ. dr. hab. Gri -
go re Belostecin, prorectorul cu rela]ii
interna]ionale profesorul Gu]u, de canul
academician prof. univ. dr. hab.
Dumitru Moldovan, profesorul Ion
Pâr]achi }i al]i distin}i colegi
moldoveni, mai bine spus moldoveni
de pe cealalt@ parte a Prutului. Din
nou pl@cute dar }i foarte interesante
discu]ii referitoare la economie, la
criza economico – financiar@ mondial@
}i efectele ei cu prec@dere în spa]iul
est-european, referitoare la dezvoltarea
durabil@ }i sustenabil@, la ciclurile eco-
nomice, }.a... Târziu, spre noapte,
ajunge la Chi}in@u }i academicianul
român prof. univ. dr. D.H.C. Mugur
Is@rescu, Guvernatorul B@ncii Na ]io -
nale a României, înso]it de mai mul]i
colaboratori, în cadrul Confe rin]ei
domnul Guvernator urmând s@ fie dis-
tins a doua zi cu onorantul titlu de
Doctor Honoris Causa al ASEM
Chi}in@u. Ne gr@bim, apoi, la culcare,
ne a}teapt@, practic, dou@ zile
înc@rcate de evenimente, comunic@ri,
dezbateri c@rora trebuie s@ le facem
fa]@ odihni]i }i în mod profitabil ambe-
lor p@r]i – România }i Moldova...
...Vineri, 24 spetembrie, tot o zi
însorit@, a avut loc principalul eveni-
ment al acestor dou@ zile academice
interna]ionale. Guvernatorului BNR,
academician prof. univ. dr. D.H.C.

Mugur Is@rescu i-a fost conferit titlul
prestigios de Doctor Honoris Causa al
Academiei de Studii Economice a
Moldovei – Chi}in@u. O aul@ plin@
ochi, cu personalit@]i de prim@ mân@
ale vie]ii politice }i academice a
Moldovei, în spe]@ primul ministru
actual, un fost prim ministru }i un
fost pre}edinte al Moldovei, senatul
ASEM –ului, câ]iva dintre D.H.C. de
pân@ acum care, cu to]ii, am pre]uit
considerabil ceremonia conferirii aces-
tei înalte distinc]ii academice. Câteva
minunate momente muzicale care au
onorat evenimentul }i în mod deodeb-
it cuvântul de recep]ie a titlului rostit
de Guvernator:„ Reflec]ii asupra
politicii monetare în contextul crizei
financiare”. Au fost relevate prob-
lemele grele ale economiei lumii, ale
crizei, proiec]ia acestora pe spa]ii inte-
grative }i na]ionale. Spre finele dece-
niului 8 din secolul trecut, ar@ta acad.
Mugur Is@rescu, aproape se termina
un ciclu lung mai degrab@ deregle-
mentativ decât reglementativ, profilân-
du-se }i începând un altul, mai întâi
mai timid, pe urm@ mai evident, în
bun@ m@sur@ cu linii reglementative
deloc neglijabile. Ne afl@m, în prezent,
pe filiera sa, v@dindu-se în acest sens

un important bazin de concepere }i
recrutare a m@surilor necesare pentru
a ie}i din criz@. Deopotriv@, s-au rele-
vat diferen]ele, distinc]iile dintre echili-
brul financiar }i echilibrul monetar,
categorii economice care nu se con-
fund@, care nu trebuie s@ se con-
funde, fiind acut@ ast@zi ob]inerea
ambelor forme de echilibru. Ce poate
fi f@cut în aceste direc]ii în România
}i Moldova? Iat@ un alt pachet de
probleme ce a f@cut obiectul demer-
sului lui Mugur Is@rescu.
În continuare, printre altele, în memo-
ria profesorului Paul Bran, primul
Rector al ASEM – Chi}in@u, a fost
lansat@ lucrarea „Profesorul Paul
Bran” chiar în sala de lectur@ ce
poart@ numele de „Paul Bran”. Mai
mul]i participan]i au evocat, în
prezen]a Florinei Bran, so]ia, figura
luminoas@ de savant, de dasc@l }i de
demnitar universitar a acestui om
deosebit. Dup@ amiaz@, o vizit@ la
istorica mân@stire Ciuchi l@ca} de cult
de mare tradi]ie al Chi}in@ului }i
moldovenilor, ctitorit de boierii Ciuchi,
a fost urmat@ de vizita la celebra
„Cram@ Cricova”, veritabil tezaur al
Moldovei. Condi]iile specifice ale
vizitei au f@cut ca discu]iile între par-

ticipan]i, c@rora li s-a al@turat
Guvernatorul B@ncii Na]ionale a
Moldovei, s@ fie }i mai interesante...
A doua zi, sâmb@t@, profesorul sibian
Dan Popescu }i-a prezentat comuni-
carea, în spe]@ „Criza }i particular-
it@]ile ei în spa]iul est-european”,
examinând probleme profunde ale
actualei crize economico – financiare
mondiale, proiec]iile ei în zona est-
european@, precum }i probabile
solu]ii, toate envizajând o relansare a
produc]iei. De criza mondial@ }i rever-
bera]iile ei profesorul român se pre-
ocupa atent de aproape 4 ani, când
deciden]ii autohtoni de atunci }i nu
doar, puneau nefericit în eviden]@ o
ignoran]@ cras@ în domeniu, deliber-
at@ sau nu, dar demonstrând, oricum,
c@ „poleiala” nu poate substitui de fel
studiul, bibliotecile }i, mai ales, inter-
pret@rile în avantaj na]ional }i euro-
pean. Cu o zi înainte, dup@ amiaza }i-
a prezentat comunicarea }i conf. univ.
dr. Paul Lucian, în spe]@ „Cre}terea
competitivit@]ii economice în contextul
dezvolt@rii durabile”, demers ce s-a
bucurat de un interes deosebit.
...Sâmb@t@ spre orele 11, dup@ alte
discu]ii fructuoase cu colegii }i pri-
etenii moldoveni }i din România, ne

îndrept@m spre cas@ nu înainte de a
revizita, în drum, cu bucurie, fru-
moasa mân@stire C@priana precum }i,
la invita]ia sa, locuin]a al@turat@ a
bardului Tudor Ungureanu, care ne-a
oferit, în viu, nu doar mai multe din
minunatele sale cântece str@bune, ci
}i nuci al@turi de un foarte bun vin
ro}u... P@r@sim Moldova de peste
Prut }i tri}ti }i veseli. Tri}ti, deoarece
avem convingerea c@ l@s@m în urm@
o cas@ locuit@ de mult@ vreme de ai
no}tri, aproape identic@ în exterioarele
}i sufletul ei cu România. Veseli,
deoarece de fiecare dat@ afl@m aici
oameni minuna]i cu care comunic@m
în aceea}i gam@. {i din nou veseli
deoarece, cu un tonus mai ridicat, ne
întoarcem acas@ unde ne a}teapt@
mult@ treab@... Pe drum continu@ s@
fie soare, acumulându-l în inimi ast-
fel c@ r@mâne aici chiar }i atunci
când, afar@, marele astru solar este
acoperit de nori. Un semn care a
d@inuit }i d@inuie... Târziu, spre
noapte vom ajunge la Sibiu...
...O reuniune academic@ deosebit@
care ne-a reîmprosp@tat, într-o
m@sur@, nu doar romantismul nostru
autohton intrinsec, ci }i spiritul lucid
}i  european ca atare...
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În prezent protec]ia mediului repre -
zint@ una dintre problemele globale
ale omenirii, aflat@ într-o strâns@
leg@tur@ cu dezvoltarea economic@.
Protec]ia mediului poate fi caracteri-
zat@ prin dinamism, evolu]ia sa
urmând dezvoltarea tehnologic@ }i
problemele complexe cu care se
confrunt@ economia mondial@.
[@rile dezvoltate dispun de nume roase
organiza]ii, asocia]ii }i organisme,
guvernamentale }i neguvernamentale,
finan]ate }i cu o infrastructur@
dezvoltat@, care desf@}oar@ ac tivit@]i }i
exercit@ o influen]@ puternic@ în dome-
niul protec]iei mediului. În Europa de
Vest î}i desf@}oar@ activitatea partide
politice ecologiste, ce sus]in o legis-
la]ie din ce în ce mai complex@ în
domeniul protec]iei mediului. În S.U.A.
func]ioneaz@ alte tipuri de organiza]ii,
comparativ cu Europa îns@, pre-
ocup@rile lor sunt similare, iar în
multe cazuri mult mai eficiente: World
Watch Institute, din Washington este
unul dintre cele mai prestigioase insti-
tute care elaboreaz@ analize interdisci-
plinare cu caracter global, preocup@ri
importante manifestându-se în ceea ce
prive}te pericolul dep@}irii unor
praguri în utilizarea resurselor planetei,
men]inerii echilibrului ecologic etc
(www.worldwatch.org).
În România, odat@ cu aderarea la
structurile europene, procesul de
elaborare legislativ@ se afla în plin@
desf@}urare, un pas important fiind
reprezentat de elaborarea Legii pro-
tec]iei mediului. În cadrul acestei
legi, se subliniaz@ importan]a par-
ticip@rii organiza]iilor neguvernamen-
tale }i a popula]iei la elaborarea }i
aplicarea deciziilor referitoare la pro-
tec]ia mediului. În acest context,
informa]ia de mediu reprezint@ un
liant între ansamblul actorilor care
“joac@” pe scena economic@ }i
social@. Prin îmbun@t@]irea accesului
publicului la informa]ia disponibil@ de
mediu se urm@re}te, pe de o parte,
sprijinirea con}tient@ a deciziei din
acest domeniu }i, pe de alt@ parte,

o informare }i o educare a publicu-
lui în vederea elimin@rii unor moduri
nondurabile de consum.
Ignorarea problemelor de mediu, atât
în societatea româneasc@, dar }i pe
plan global, are mai multe cauze,
între care se disting: dificult@]ile eco-
nomice cu care se confrunt@ majori-
tatea membrilor societ@]ii; insuficienta
sau chiar lipsa educa]iei; lipsa unei
informa]ii complete }i corecte; lipsa
unei legisla]ii adecvate etc. Nu putem
omite îns@ faptul c@, reac]ia societ@]ii
la impactul degrad@rii mediului este
condi]ionat@, într-o m@sur@ însem-
nat@, pe lâng@ existen]a }i
func]ionarea sistemului legislativ, de o
sus]inere financiar@ corespunz@toare.
Nu de pu]ine ori perioada contempo-
ran@ a fost denumit@ “epoca infor-
ma]ional@”. Modalit@]ile concrete de
produc]ie, comunicare, cunoa}tere
etc. au cunoscut o evolu]ie rapid@,
determinat@ de numero}i factori, între
care cei tehnologici sunt primordiali.
În acest context, culegerea, trans-
miterea, prelucrarea }i diseminarea
informa]iei reprezint@ ac]iuni esen]iale.
Aflat@ în fa]a unei degrad@rii contin-
ue a mediului înconjur@tor, omenirea
încearc@ s@ construiasc@ un nou tip
de dezvoltare – dezvoltarea durabil@,
care urm@re}te armonizarea, pe ter-

men lung, a necesit@]ilor produc]iei
}i consumului, pe de o parte, }i pro-
tejarea unui mediu propice vie]ii, pe
de alt@ parte. 
Din perspectiva elementelor enun]ate
anterior, politicile ecologice trebuie
s@ vizeze cel pu]in dou@ aspecte, }i
anume: managementul ecologic, prin
care se va urm@ri amendarea tutur-
or deciziilor politice, economice }i
sociale din punct de vedere ecolog-
ic }i informa]ia ecologic@.
Informa]ia ecologic@ este un element
care comport@ cel pu]in dou@ com-
ponente (Iosif, Gh. }i colab.-
“Ecomarketingul societ@]ilor comer-
ciale”): din punct de vedere tehnic,
informa]iile transferate c@tre utiliza-
tori sau cei interesa]i trebuie s@ fie
de bun@ calitate, transmiterea putân-
du-se efectua pe orice form@ de
suport; comunicarea cu publicul }i
schimbarea mentalit@]ii (}i ulterior,
drept consecin]@, a comportamen -
telor) în raport cu mediul. Com -
portamentul ecologic se ob]ine numai
în urma cunoa}terii problematicii în
totalitatea }i complexitatea ei.
În perioada urm@toare, politicile sta -
telor membre ale Uniunii Europene,
vor avea o dimensiune ecologic@.
Toate proiectele de acte normative
vor trebui s@ ]in@ seama de impactul

aplic@rii lor asupra mediului încon-
jur@tor. Astfel, punctele cheie ale
strategiilor de protec]ie a mediului
vor fi (Brown, R.L.,-“Eco-economia.
Crearea unei economii pentru plane-
ta noastr@”): parteneriatul dintre
autorit@]ile centrale }i locale, agen]ii
economici }i public; repartizarea res -
ponsabilit@]ilor între protagoni}tii
dezvolt@rii; stabilirea unor standarde
minime referitoare la protec]ia medi-
ului; stimularea fiscal@ sau econom-
ic@ pentru produsele }i serviciile
“prieteni” ai mediului; necesitatea in -
form@rii }i educ@rii publicului; stimu-
larea cercet@rii-dezvolt@rii în domeni-
ul mediului.
Se impune, de asemenea, înfiin]area
unor structuri de rela]ii publice în
toate organiza]iile implicate în dome-
niul protec]iei mediului, prin inter-
mediul acestor structuri putându-se
realiza o comunicare eficient@, infor-
ma]iile circulând mai rapid în interi-
orul fiec@rei institu]ii, dar }i între
institu]ii; între institu]ii }i societatea
civil@, mass-media etc.
O politic@ economic@ care afi}eaz@
drept obiectiv o cre}tere „moderat@”
}i „respectuoas@” fa]@ de mediu în s -
eam n@ c@ a acorda mediului toat@
aten]ia meritat@ reduce realizarea
obiectivelor de protec]ie a mediului

la o problem@ de apreciere dis-
cre]ionar@, secundar@ în raport cu
ritmul de cre}tere economic@. Pe
viitor nu va mai fi suficient s@ se
contureze cu ajutorul unor formule
echivoce dificult@]ile de integrare ale
politicii economice }i ale politicii de
protec]ie a mediului, p@strându-se o
concep]ie „reparatorie” despre politi-
ca de protec]ie a mediului (Con -
stantinescu, N.N. ,-“Economia pro-
tec]iei mediului natural”).
În prezent, în cadrul strategiei de
ansamblu privind politicile de pro-
tec]ie a mediului se disting dou@ ori-
ent@ri caracteristice, strategia cu car-
acter anticipativ }i strategia de inte-
grare (Stoian, M.,-“  Ecomarketing”).
Strategia cu caracter anticipativ s-a
realizat, în mod progresiv, în cursul
ultimilor dou@zeci de ani prin apli-
carea a diferite metode. Aceste me -
tode au inclus: prognoze privind
cre}terea economic@ }i progresul
tehnic în anumite sectoare care pot
influen]a calitatea mediului precum }i
evolu]ia consumului de resurse nat-
urale }i a nivelului produc]iei de
de}euri, extinderea utiliz@rii principiu-
lui „cine polueaz@ pl@te}te” }i evalu-
area pre]urilor resurselor, între-
buin]area pe scar@ mai larg@ a studi-
ilor de impact ecologic în cadrul
concep]iei }i planific@rii proiectelor,
controlul mai puternic al produc]iei.
Strategia de integrare este adesea
strâns legat@ de strategia cu carac-
ter anticipativ, acestea completându-
se reciproc. Dup@ declara]ia din
1985 }i Declara]ia de la Rio ]@rile
membre ale OECD acord@ o impor-
tan]@ deosebit@ integr@rii. În acest
context, integrarea se poate manifes-
ta sub dou@ forme: în domeniul for-
mul@rii obiectivelor politicilor de pro-
tec]ie a mediului; în domeniul per-
fec]ion@rii mijloacelor pentru a atinge
aceste obiective atât în interiorul
mediului, cât }i în rela]iile mediului
cu sectoarele economiei.
Amenin]@rile, care planeaz@ asupra
mediului au început s@ fie con -
}tientizate de c@tre „ecologi}ti” }i
diver}i exper]i numai în ultimii ani.
Catastrofa de la Cernobîl, din 1986,
a declan}at o prim@ luare de pozi]ie
general@ pe plan mondial, privind
problemele ecologice. În acest
moment opinia public@ a în]eles c@
un accident important, care afecteaz@
din punct de vedere ecologic o
regiune a Globului, poate avea con-
secin]e extrem de grave }i în celelalte
regiuni (unele foarte înde p@rtate).

(va urma)

dr. Lucian BELA{CU

dr. Oana STANCIU

Orientarea c@tre mediu în cadrul UE
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Acronimul BRIC a ap@rut în anul
2001, atunci când institu]ia financiar@
Goldman Sachs l-a atribuit grupului
celor mai mari economii emergente –
Brazilia, Rusia, India }i China. În
ultimul deceniu s-a observat cum
BRIC i}i pune amprenta asupra
peisajului economic global, cele 4
puteri emergente contribuind în ultimii
10 cu peste 35& la cre}terea PIB-ului
mondial, iar ponderea acestora în
economia mondial@ a crescut de la
1/6 la aproape 1/4. Privind spre
viitor, ne a}tept@m ca aceast@
tendin]@ s@ continue }i s@ devin@
chiar mai pronun]at@.
În cadrul unui raport anali}tii de la
Goldman Sachs anticipeaz@ c@ BRIC
luat ca un agregat va depa}i Statele
Unite pana in 2018. Totusi, cel mai
importante aspect care probabil va
caracteriza urmatorii 10 ani va fi
cre}terea care se va înregistra în
cadrul clasei de mijloc a BRIC. În
condi]iile în care în primul deceniu,
num@rul persoanelor cu venituri
cuprinse între 6.000 de dolari }i
30.000 de dolari a crescut cu sute de
milioane, ne putem a}tepta ca în
urm@torul deceniu acest numar s@
creasca }i mai mult. Aceste tendin]e
vor implica o accelerare a cererii
poten]iale, ceea ce ar putea conduce
la o reducere a importurilor de bunuri
cu valoarea ad@ugat@ sc@zut@ }i la o
cre}tere a bunurilor cu valoare
ad@ugat@ mai ridicat@, cum ar fi
ma}ini, echipamente de birou }i
tehnologice. Odat@ cu cre}terea clasei
de mijloc cre}terea consumului per-
sonal va conduce la o cre}tere a con-
curen]ei pentru resurse. În aceste
condi]ii, presiunile asupra mediului
vor deveni mai acute odat@ cu
cre}terea cererii de energie. Trebuie
luat în calcul }i faptul c@ India }i
China sunt ]@rii cu popula]ii foarte
mari, iar cre}terea num@rului de per-
soane din cadru clasei de mijloc ar
putea s@ nu aib@ impactul a}teptat
asupra cre}terii cererii.
În alt@ ordine de idei, dac@ investitorii
vor paria pe poten]ialul imens al
cre}terii consumului în ]@rile BRIC, în
special pentru categoriile de popula]ie
cu venituri medii, atunci acest lucru
va sprijini cre}terea performan]elor pe
pia]a în urm@torul deceniu atât în
]@rile BRIC cât }i în alte ]@ri care vor
ob]ine avantaje de pe urma cre}terii
cererii. Pe de alt@ parte, pie]ele au
tendin]a general@ de a recompensa cu
cre}teri ]@ri la care ne a}tept@m mai
pu]in sau ]@ri care nu sunt în prim
planul economiei globale.
În aceste condi]ii succesul list@rii
Petrobras la Bursa din Sao Paulo,
unde tocmai a fost finalizat cel mai
mare IPO din istorie, de aproximativ
70 miliarde de dolari, nu ar putea fi
considerat@ o surpriz@ in condi]iile în
care pie]ele financiare din cadrul BRIC

au ob]inut avantaje semnificative în
urma cre}terilor economice, ceea ce a
adus cele 4 economii emergente în
centrul aten]iei lumii financiare. Acum,
c@ povestea BRIC este bine cunos-
cut@, a}tept@rile devin din ce în ce
mai mari, iar gap-ul dintre BRIC }i
economiile dezvoltate se reduce con-
ducand, de asemenea, la o reducere
a randamentelor viitoare comparativ
cu perioada anterioar@.
Pe perioada celor doua mandate
preziden]iale ale lui Vladimir Putin,
Rusia s-a transformat dintr-un actor
slab al politicii interna]ionale într-o
]ar@ care }i-a recâ}tigat statutul de
putere regional@ manifestându-}i
deschis inten]ia de a deveni o putere
mondial@ }i din punct de vedere eco-
nomic. În ultimul deceniu economia
Rusiei a fost caracterizat@ de perfor-
man]e economice ridicate cu o rat@
de cre}tere a PIB-ului de peste 10&,
datorat@ în mare parte }i puterii ener-
getice }i pozi]iei strategice în ceea ce
prive}te resursele energetice. Cu toate
acestea criza actual@ a lovit din plin
economia Rusiei înc@ din anul 2008,
iar aceasta se clatin@ din nou in
2010. Dupa un an 2009 catastrofal,
în care a cunoscut o recesiune sem-
nificativ@, “ursul de la Est” se bazeaz@
acum pe redresarea economica mon-
dial@ pentru a-}i putea vinde la cel
mai bun pre] petrolul, resursele ener-
getice }i cerealele. În timp ce econo-
mia Rusiei s-a contractat sever în
2009 cu 7,9&, din cauza crizei mon-

diale, autorit@]ile se a}teapt@ la o
cre}tere de 4& în 2010, dar în
condi]iile unor conditii meteo nefavor-
abile }i a unor calamit@]i naturale ca
urmare a incendiilor care au afectat
teritoriul Rusiei în luna august ne
putem a}tepta c@ aceste cifre vor fi
revizuite în sc@dere.
La fel ca Rusia }i China, India bene-
ficiaz@ de câteva avantaje din punct
de vedere geopolitic: un teritoriu vast
(al }aptelea stat din lume) }i o pop-
ula]ie mare (peste un miliard de
locuitori). Imaginea Indiei, ca stat în
plin@ ascensiune este umbrit@ îns@ de
saracia în care traie}te popula]ia din
zonele rurale }i de faptul c@ cei mai
mul]i dintre indieni lucreaz@ în agri-
cultur@. Cre}terea puterii economice a
Indiei nu s-a datorat pe exportul de
resurse energetice, cum este cazul
Rusiei, ci s-a bazat, în special, pe
dezolvaltarea industriei serviciilor care
contribuie într-o propor]ie de peste
50& la PIB-ul Indiei. Conform datelor
recente furnizate de autorit@]ile indi-
ene, PIB-ul Indiei a explodat în
primele dou@ trimestre ale acestui an
cu 8,6&, respectiv 8,8&, comparativ
cu perioadele similare ale anului
2009. Provoc@rile principale pentru
autoritatile indiene r@mân în acest
context infla]ia }i gradul ridicat de
s@r@cie.
Evolu]ia economiei Braziliei în ultimii
10 ani este considerat@ o poveste de
succes pentru o ]ar@ care a ajuns în
anii 1980 în colaps. Dup@ o perioad@

neagr@ }i plin@ de gre}eli (din partea
responsabililor guvernamentali) pentru
economia Braziliei între 1984-1994, a
urmat o perioad@ de redresare între
1995 }i 2002 prin impunerea de c@tre
ministrul de finan]e Henrique Cardoso
a unei ordini în ceea ce prive}te
finan]ele ]@rii. În 2002, Brazilia a tre-
cut printr-un scrutin preziden]ial care
ca le-a schimbat multor brazilieni. În
urma alegerilor câ}tig@tor a fost
declarat socialistul Luiz Inacio Lula da
Silva, ceea ce a provocat temeri în
rândul mediului interna]ional cum c@
acesta va arunca ]ara într-o izolare.
Totu}i, pre}edintele brazilian a in]eles
c@ pentru a-}i conduce ]ara pe calea
dezvolt@rii trebuie luate m@suri de
încurajare a capitalului privat }i a
reu}it s@ dea avânt mediului de afac-
eri, “in]elegând cu adev@rat capitalis-
mul modern }i nel@sând Brazilia s@
cad@ în capcana populismului precum
vecinii lor”, dup@ cum spune Eike
Batista, cel mai bogat om din Brazilia.
Efectele politicilor economice ale
pre}edintelui Lula da Silva s-au con-
cretizat de asemenea }i în cifre pozi-
tive pentru economia Braziliei. Astfel,
aproximativ 25 de milioane de per-
soane au p@r@sit s@r@cia }i au intrat
în clasa de mijloc în ultimii 8 ani,
investi]iile str@ine directe au crescut la
aproximativ 30 miliarde dolari în
acest an, fa]@ de 10 miliarde in 2001,
iar valoarea PIB-ul este de 1.300 mil-
iarde dolari cu cre}tere estimat@ de
6,5& pentru 2010, conform unor

date prezentate de Ziarul Financiar.
A}a cum spunea David Smick, pentre
economia globala, China reprezint@ un
enorm paradox. Pe de o parte, China
nu are alt@ variant@ decât s@ încerce
s@ i}i continue expansiunea cu rate de
cre}tere foarte ridicate, iar pe de alta
parte, pe m@sura ce cre}te rapid,
China risc@ s@ devin@ un balon eco-
nomic }i financiar periculos pentru
întreaga lume. Factorii de decizie con-
duc China spre o acumulare de
materii prime, în scopul de a alimen-
ta sistemul economic în continua
expansiune, iar pie]e financiare în
cre}tere încep s@ manifeste o instabil-
itate periculoas@. De}i performan]ele
economice din ultimul deceniu al
Chinei au fost mai mult decât impre-
sionante, cu o rat@ de cre}tere eco-
nomic@ de 10&, conducerea comu-
nist@ de la Beijing se confrunt@ totu}i
cu o provocare enorma: integrarea în
for]a de munc@ a persoanelor din
provinciile indep@rtate de coast@, adic@
echivalentul a dou@ treimi din popu-
la]ia Canadei, în urm@torii 25 de ani,
ceea ce oblig@ China s@ men]in@ o
rat@ de cre}tere economic@ de 10&.
Un succes al Chinei va aduce beneficii
enorme economiei mondiale. O
economie asiatic@ în cre}tere acce-
larat@, care cump@r@ cantit@]i tot mai
mari de exporturi americane, este unul
dintre cele mai eficiente mijloace de
reducere a enormului deficit de cont
curent american. În ceea ce prive}te
evolu]ia viitoare nu se poate spune c@
este sigur c@ economia chinez@ va
respecta scenariul actual, existand
chiar voci pesimiste în acest sens.
Astfel, când balon chinez va exploda
consecin]ele pentru restul lumii ar
putea fi catastrofale.
Analizând în acest context cele patru
]@ri care compun grupul BRIC am
putea spune c@ de}i sunt caracterizate
de performan]e economice majore ca
urmare a unor rate cre}tere ridicate
pe parcursul ultimilor 10 ani exist@
totu}i un grad de risc relativ ridicat,
cum c@ proiec]iile analistilor de la
Goldman Sachs, care prevad faptul ca
BRIC vor reprezenta pietele principale
ale urm@torului deceniu, tocmai
datorit@ pârghilor neconsolidate care
s@ poat@ fi utilizate în situa]ii de criz@.
Pentru ca ]@rile din cadrul BRIC s@
devin@ cu adev@rat economii susten-
abile în viitor trebuie s@ rezolve mai
intâi principala problem@ care le car-
acterizeaz@ pe toate patru }i anume
eradicarea s@r@ciei. În condi]iile în
care regimurile politice manifest@ o
anumit@ aversiune fa]@ de sistemele
democrate }i caracterizate de un grad
mai ridicat sau mai sc@zut de
corup]ie, am putea spune c@ acestea
nu vor putea sa devin@ puteri mondi-
ale cu economii sustenabile ci vor
r@mâne la statutul puteri sectoriale
sau regionale cu economii emergente.
F@r@ discu]ie c@ cele 4 ]@ri membre
ale BRIC vor avea în anii ce vor urma
un rol important în mecanismul eco-
nomic la nivel mondial, influen]at,
cum spuneam, de cre}terea clasei de
mijloc prin politici economice care s@
r@spund@ unui anumit scop }i eradi-
carea s@r@ciei, iar pe viitor cre}terea
cererii mondiale venite din partea
BRIC va conduce la efecte economice
cu un impact pozitiv sau negativ
asupra asigur@rii echilibrului global.

asistent univ. drd. Alin OPREANA

BRIC }i asigurarea echilibrului
economic global

The Goldman Sachs Group, Inc.,  este una dintre cele mai mari companii de holding bancar din lume, care
desf@}oar@ activit@]i de investi]ii bancare, securities }i management de investi]ii. Goldman Sachs a fost 

fondat@ în 1869, având actualmente sediul mondial în zona Lower Manhattan din New York City. 
Goldman Sachs are oficii }i sucursale în toate centrele financiare importante ale lumii.
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De}i fiscalitatea impune unele reguli
}i proceduri, ea ofer@ posibilitatea de
a alege din mai multe variante. Acest
sistem de op]iuni poate fi exploatat
de întreprinderi în func]ie de obiec-
tivele din diferite perioade. Prin regle-
ment@ri fiscale se acord@ adeseori
avantaje condi]ionate de înregistrarea
lor în contabilitate. 
Atât timp cât normele contabile }i
fis cale vor fi stabilite de acela}i
organism (Ministerul Finan]elor) }i
cât fiscul este reticent la solu]iile
propuse de contabili, este evident c@
la atingerea obiectivelor contabilit@]ii
nu se poate ajunge decât prin filtrul
fiscal care poate denatura sensul
informa]iei contabile. Bilan]ul contabil
actual se reg@se}te la intersec]ia unor
reguli contabile }i fiscale, ceea ce
poate conduce la denaturarea infor-
ma]iei contabile. Se poate afirma c@
în acest bilan], fidelitatea informa]iei
contabile este sacrificat@ într-o anu-
mit@ m@sur@.
Procesul de armonizare a conta bili -
t@]ii române}ti cu Standardele Inter -
na]ionale de Contabilitate }i Directiva
a IV-a a Comunit@]ii Eco nomice Eu ro  -
pene reprezint@ alternativa de acces a
]@rii noastre la societatea infor-
ma]ional@ în cadrul c@reia informa]ia
contabil@ joac@ un rol primordial.
Evolu]ia economiei mondiale aflat@
întru-un proces de globalizare gener-
alizat@, sub impulsul circula]iei inter-

na]ionale a capitalurilor a determinat
demersurile privind compatibilizarea
sistemului contabil românesc cu cel
mondial.
Diversele sisteme de contabilitate î}i
redefinesc cadrul conceptual în do rin  -
]a de a satisface noile cerin]e infor-
ma]ionale. Normalizarea contabil@
este procesul de elaborare a regulilor
sau normelor de prezentare a docu-
mentelor de sintez@, de definire a
metodelor }i terminologiei contabile
aplicate în totalitate sau par]ial la un
ansamblu de ter]i, de entit@]i sau
speciali}ti ai profesiei contabile.
Armonizarea contabil@ este procesul

prin care regulile sau normele con-
tabile na]ionale diferite de la o ]ara
la alta sunt perfec]ionate pentru a fi
comparabile }i a se da acelea}i inter-
pretari evenimentelor }i tranzac]iilor.
Armonizarea contabil@ la nivel mondi-
al se realizeaz@ prin implicarea unor
organisme }i institu]ii profe sionale de
renume cum sunt: Comi tetul pentru
Standarde Interna]ionale de Contabi -

litate (IASC), Federa]ia Interna]ional@
a Con tabililor, Federa ]ia Exper]ilor Con -
tabili Europeni, Co mi sia Interna]ional@
a Opera]iunilor Bursiere, etc.
Armonizarea }i normalizarea contabil@
promovat@ de aceste organisme,
urm@re}te ca situa]iile financiare gen-
erale ale întreprinderii (bilan ]ul, con-
tul de rezultate, etc.) s@ ofere infor-
ma]ii care s@ r@spund@ interesului
investi]ional al întreprinz@torilor }i nu
doar celui fiscal al statului, reflectând
diferen]ele privind performan]ele eco-
nomice }i, în acela}i timp, riscurile
ce se manifest@ în mediul afacerilor.
Reformele realizate în plan interna -
]ional }i na]ional în procesul global-
iz@rii }i normaliz@rii contabile, impri -
m@ contabilit@]ii }i fiscalit@]ii noi ori-
ent@ri ce converg în trei direc]ii prin-
cipale }i anume: satisfacerea ne voilor
de informare ale companiilor multi-
na]ionale; validarea informa]iei con-
tabile în cadrul sistemului con-
tabilit@]ii na]ionale; crearea unui sis-
tem de indicatori financiari unitari la

nivel interna]ional care s@ fie urm@ri]i
de c@tre toate statele.
Realizarea acestor deziderate este
influen]at@ în bun@ m@sur@ de
interesul fiscal al statului, promovat
prin reglement@ri juridice specifice;
poli ticii economice }i fiscale
corespun z@toare.
Viitorul oric@rui stat modern este de
neconceput f@r@ un sistem fiscal per-
formant prin randament }i suportabil-
itate din partea contribuabililor. Sta rea
prezent@ de prosperitate  a unui stat
contemporan este dependent@ de
istoria propriului sistem fiscal, de
felul în care acesta a fost con ceput }i
func]ionat. „Ceea ce deosebe}te o
]ar@ aflat@ în progres fa]@ de una
aflat@ în declin este preferin]a ar@tat@
construirii viitorului. Aceast@ preferin]@
se m@soar@ prin impozite, împrumu-
turi }i rata dobânzilor.”
Un dezavantaj pentru deschiderea unor
afaceri în România const@ }i în instabil-
itatea accentuat@ a sistemului fiscal, în
sensul c@ legisla]ia fiscal@ se schimb@

de la o zi la alta, ceea ce creeaz@ mari
probleme oamenilor de afaceri, care nu-
}i pot creea astfel o strategie coerent@
de afaceri }i un buget stabil.
Politica fiscal@ a oric@rui stat trebuie
s@ urm@reasc@ criteriile: eficien]@,
reducerea instabilit@]ii economice, ve -
niturile contribuabililor }i protejarea
acestora, distribuirea venitu ri lor, care
trebuie s@ influen]eze activitatea eco-
nomic@, investi]iile }i consumul. De
aceea, scopul legisla]iei fiscale este
crearea surplusului monetar pentru
noi investi]ii }i cre}terea bazei de cal-
cul pentru impozitele viitoare.
Factorii economici }i socio-politici au
determinat în ultimii ani o fiscalitate
excesiv@, prezentat@ prin m@rimea
impozitelor în expresie nominal@,
aceas  ta fiind influen]at@ }i de m@ri -
mea infla]iei. Indicatorul care expri m@
partea din PIB prelevat la stabilirea
sub forma impozitelor }i taxelor pen-
tru a se aprecia nivelul fiscalit@]ii.
Aceast@ parte este influen]at@ de pon-
derea sectorului public }i cel de stat
în produc]ia industrial@ a ]@rii, de
cotele de impozitare, de dimensiunea
nevoilor bugetare, resursele existente
la un moment dat pentru acoperirea
lor, pre]urile }i tarifele pe care le
practic@ întreprinderile din sectorul
public în tranzac]iile cu cele din sec-
torul privat, precum }i de dimensiu-
nile evaziunii fiscale.
În prezent, politica fiscal@ se confrunt@
cu probleme vizând optimizarea }i
structura fiscalit@]ii. În vederea
cre}terii economice }i a complexit@]ii
prin pre], ne confrunt@m cu un
num@r mare de impozite }i taxe,
multe fiind nejustificate (parte din
cele datorate bugetelor locale).
Cotele de impozit sunt în general
unice }i modificarea lor în func]ie de
conjunctura economic@ determin@
dificult@]i pentru agen]ii economici.

(va urma)

stud. Adina-Maria FLE{ER

Impactul fiscalit@]ii asupra agentului economic (II)

urmare din pag.1
Prima }i cea mai simpl@ reac]ie pop-
ulist@, folosit@ f@r@ urm@ de dis-
cern@mânt de partidele din opozi]ie
este cea legat@ de situa]ia sistemului
de pensii. Este atât de simpla întrea-
ga dinamic@ a sistemului încât pop-
ulismul în acest caz este flagrant
}i… simplist. Cu atât mai mult uti-
lizat. Întrebarea este cum po]i s@
mizezi pe cre}teri de pensii în con -
di]iile în care pensia medie este de
39% din salariul mediu pe economie
în timp ce contribu]iile sociale pen-
tru pensii se ridic@ la 31% din
aceea}i baz@ de calcul. Deficitul
rezultat trebuie alimentat prin trans-
feruri la bugetul de stat.Un deficit
care poate fi restructurat fie prin
cre}terea num@rului celor care con-
tribuie la sistem (din p@cate în actu-
alul context avem sc@deri ale
num@rului angaja]ilor }i o cre}tere  a
muncii la negru), fie prin cre}terea
contribu]iei pentru pensie, o m@sur@
criminal@ pentru economie }i din nou
împotriva stimul@rii muncii. A doua
m@sur@ este din aceast@ cauz@
exclus@ iar prima cam ignorat@ de
actuala politic@ guvernamental@.
Marele paradox al populismului de
care d@ cu gratie dovad@ actuala
guvernare este de a explica prea
multe nereu}ite, prea multe acte
ratate tocmai drept contrareac]ii la

populism, când de fapt sunt simple
nereu}ite. Dac@ în cazul major@rii
pensiilor avem o grani]@ grosier@
între populism }i decen]@, în cazul
nereu}itelor, grani]a e fin@ }i u}or de
trecut. În fond, aceea}i situa]ie cla-
sic@ în care opozi]ia spune c@ orice
se poate în timp ce guvernarea
spune c@ nimic nu se poate în plus
fa]@ de ceea ce s-a f@cut deja.
Evident, ambele situa]ii sunt la fel de
gre}ite: opozi]ia în actuala situa]ia a
României nu va putea majora pensi-
ile }i salariile pentru anul care vine,
iar guvenul are  foarte multe de
f@cut pentru o mai just@ impozitare
a muncii, o încurajare a activit@]ilor
}i economiei pentru a ie}i din logica
simplist@ a t@ierilor. Orice promisiune
a opozi]iei în acest moment de mod-
ificare a pensiilor este posibil@ doar
dac@ se disponibilizeaz@ surse supli-
mentare de bani. Nu cred c@ cifra
avansat@ de pre}edin]ie pentru defici-
tul de 3,7 mld de euro de anul viitor
este corect@. Pare, la rândul ei,
alarmist@ de vreme ce nu vom asista
la cre}tere spectaculaos@ a }omajului
}i nici la o sc@dere a încas@rilor iar
pensiile speciale pierd din valoare
acumulat@. Dar de acum încolo pen-
tru decenii cre}tere pensiilor în
România risc@ s@ fie o decizie strict
politic@, o alocare de resurse
asumat@ politic dintr-un buget care
trebuie s@ poat@ sus]ine aceste
cre}teri. Punctul de pensie la 45%

din salariu mediu ar condi]iona aceas -
t@ cre}tere la un nivel la care actualul
ritm de dezvoltare a eco nomiei ro -
mâne}ti nu se poate înc@ angaja. E o
discu]ie care ar trebui reluat@ într’un
alt context în care criza nu ar fi atât
de acut@ }i mai ales predictibilitatea
economiei româ ne}ti atât de precar@.
Aceast@ zon@ de vulnaribilitate
maxim@ trebuie tratat@ cu alte argu-
mente decât cele legate de cine
câ}tig@ voturile pensionarilor. Echi -
librarea sistemului nu se poate baza
pe o lege votat@ cu abuzuri flagrante
}i nici prin asu marea r@spunderii. Un
pact na]ional pare s@ fie singura
solu]ie pe termen lung prin care s@
}tim cât ne asumam din buget pen-
tru pensii, pentru a depolitiza aceast@
dram@ na]ional@. Dar de vreme ce
avem un r@zboi politic dus la extrem
doar pe aceast@ chestiune, populismul
va ]ine loc de pensii pentru mult@
vreme de acum încolo.
Nici în privin]a salariilor nu sc@p@m
de populism. De la celebrul vot de
cre}tere a salariilor în educa]ie cu
50% populismul a luat min]iile deci-
den]ilor. Nici m@car reducerea salari-
ilor cu 25% în tot sectorul bugetar
nu pune capat acestor tenta]ii. {i din
nou avem avem acela}i scenariu. Pe
termen scurt o majoare peste câteva
procente a salariilor este imposibil@
daca vrem s@ p@str@m logica acordu-
lui cu FMI care s@ aduc@ o dimin-
uare drastic@ a cheltuielilor cu salari-

ile }i pensiile în buget. Cât de dras-
tic@, e din nou chestiunea unui con-
sens politic, un consens blocat pe
termen nelimitat. Atât salariile cât }i
pensiile nu pot avea în acest
moment solu]ii partinice, oricât de
corecte ar p@rea. Recursul la pop-
ulism este instantaneu }i fatal pentru
orice asemenea demers. Este cineva

capabil s@ caute acest consens din-
colo de interesul de partid? Singurul
model de dezvoltare viabil pe termen
lung trebuie s@ vizeze un plan pe
termen mediu de cre}teri salariale }i
ale pensiilor într-un context de pre-
dictibilitate rezonabil. Deocamdat@, în
România a}a ceva ]ine de SF }i nu
de economie sau politic@.

Dan SUCIU

Populismul }i economia

Bucure}ti - Ministerul Finan]elor
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Un cunoscut pictor contemporan ital-
ian Marco Sassone, stabilit pentru o
perioad@ în California, pe care am
avut pl@cerea s@-l cunosc în 1994 la
una din o expozi]iile sale dedicat@
hommeless-ilor intitulat@ sugestiv
„Home on the streets” a spus f@r@
s@ exagereze despre Laguna Beach,
referindu-se la frumuse]ile naturale
ale acesteia, c@ este un un ve}nic
paradis care atinge, în cele mai
neînsemnate locuri ale sale, sublimul. 

Marco Sassone a studiat pictura
cu celebrul Silvio Loffredo, fiind in -
fluien]at la începutul carierei sale de
Oskar Kokcoschka. Structura sa psi-
hic@ vis@toare, romantic@, cu dis po -
nibilit@]i afective pentru desco perirea
unor cadre }i sec]iuni din natur@ ne
omologate de pictur@ }i de pictori,
un post-expresionist modern, nu pu tea
s@ nu r@mân@ captivat@ de frumu -
se]ile paradisiace ale Lagunei Beach.

În 1967, în urma terifiantelor inun-
da]ii din Vene]ia, unde locuia }i picta
din 1964, a plecat în California
oprindu-se pentru un timp în inegal-
abila sta]iune Laguna Beach.  

Am constatat, de nenum@tate ori,
vizitând diverse state americane, c@
locurile de incomensurabil@ frumu se -
]e pe care aceastea le de]in, cu nimic
mai seduc@toare decât ale noastre,
nu ar fi atins superlativul f@r@ contri -
bu]ia oamenilor. Laguna Beach  este
pledoarie pentru interven]ia inteligen -
t@ }i inspirat@ a geniului uman în na -
tura dumnezeiasc@ a planetei noastre.

Istoria acestui or@}el din sudul
comitatului Orange County, (la sud
de Los Angeles County) este lipsit@
de evenimente spectaculoase. Poate
c@ }i-ar fi urmat cursul ei firesc dac@

prin 1920, ora}ul nu ar fi fost desco -
perit de un grup de pictori peisagi}ti,
fapt care i-a schimbat total }i defin-
itiv destinul. În scurt timp devine un
importat centru al artelor plastice din
California cu o impresionat@ deschi -
dere interna]ional@.

Dac@ Long Beach, este capitala
neîncoronat@ a jazz-ului american
unde se cânt@ jazz 24 de ore pe zi
}i 365 de zile pe an peste tot, pe
str@zi, în parcuri, pe plaje, în localuri,
pe stadioane, în s@li de concerte,
Laguna Beach a devenit un ora} al
artelor vizuale.

Stau m@rturie afirma]iilor mele cele
peste 50 de galerii de art@, Mu zeul de
Art@ cu peste 5.000 de opere de art@
plastic@ contemporan@, Lagu na College
of Art and Design, cu 6 discipline
artistice: Picur@ }i desen; Ilustra]ie;

Graphik design; Anima]ie;
Multimedia cu Game-Art }i Sculptur@,
Festivalul anual Interna]ional de Art@
împreun@ cu un uria} târg de art@.
Cred c@ pentru un ora} de 27.000 de
locuitori este mai mult decât o per-
forman]@.

Arti}tilor participan]i, organizatorii,
în spe]@ City-ul, le asigur@ spa]ii
cores punz@toare, adev@rate ateliere
do tate cu tot necesarul pentru crea -
]ie, unelte }i materiale de practic@
artis tic@, panouri pentru expunere,
stative, rafturi }i altele.

Dar cel mai important eveniment,
care a propulsat ora}ul spre notori-
etate interna]ional@, este originalul }i
multgustatul spectacol de culoare
sunet }i lumin@ „Pageant of the
Masters.” Este vorba de transpunerea
scenic@, tridimensional@ supra dimen-

sionat@ a unor opere de art@ plastic@,
în genere din pictura }i scuptura uni-
versal@. Un fel de „tablouri vivante”
în accep]ie modern@.

Locul de desf@}urare devenit tra -
di]ional, este un imens amfiteatru în
aer liber, de 12.000 de locuri. Dato -
rit@ faimei sale de multe ori spa]iul
este insuficient. S-a trecut la planif-
ic@ri. Biletele se pun în vânzare cu
un an înainte. Cele mai multe cereri
sunt din Europa, Asia, Australia.
Preg@tirea spectacolului dureaz@ un
an.Tema }i titul operei de art@ plas-
tic@ ce urmeaz@ a fi transformat@ în
spectacol sunt mediatizate }i anun -
]ate cu un an înainte. 

La realizarea unui astfel de show
î}i aduc aportul: regizori, scenari}ti,
actori, scenografi, pictori, muzicieni,
coregrafi, fotografi, operatori de film,

critici }i istorici de art@, la care se
adaug@ o întreag@ armat@ de lucr@tori
ultraprofesionaliza]i „anonimii” din
spa tele cortinei, tehnicienii de scen@,
sonorizatorii }i al]ii. Speciali}tii în
machiaj }i coafur@ sunt mai mult
decât importan]i.

Am reu}it într-un an s@ ob]in bile-
te la una dintre cele mai interesante
realiz@ri ale genului. A fost trans -
punerea‚ scenic@ a celebrei compozi]ii
„Rondul de noapte” relizare genial@ a
marelui pictor olandez Rembrandt H.
Rijn. Era pentru realizatori o mare
provocare, având în vedere c@ lucra rea
a fost o bun@ perioad@ de timp contes -
tat@ de critica de art@. Pentru mul]i
aceast@ oper@ era considerat@ de ne^n-
]eles, pentruc@ aprope to]i au avut obi-
ceiul de a-i c@uta semnifica]ia în loc
s@ i se examineze meritele. (va urma)

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

B@t@lia de la Tours (10 octombrie 732), adesea numit@ b@t@lia de la Poitiers. Combatan]ii au fost francii }i burgunzii, sub conducerea lui Charles Martel
împotriva unei armate invadatoare a califatului Umayyad, în frunte cu Abdul Rahman Al Ghafiqi, guvernatorul general al provinciei al-Andalus. Francii au fost
victorio}i, Abdul Rahman Al Ghafiqi a fost ucis, iar Martel și-a extins influen]a înspre sud.Cronicarii secolului al IX-lea, care au interpretat rezultatul b@t@liei
ca fiind rezultatul judec@ții divine în favoarea sa, i-au dat lui Charles porecla Martellus ("Ciocanul"), probabil amintind de Iuda Macabeul ("Ciocanul") din
revolta Macabean@. Dup@ cum cronicarii de mai târziu l-au l@udat pe Charles Martel ca fiind "campionul Cre}tin@t@]ii, istoricii secolelor 18 } i 19 au început
s@ se refere la această b@t@lie ca fiind un moment decisiv în lupta împotriva Islamului.

Însemn@rile unui pictor. Despre AMERICA - Laguna Beach (II) 

“Rondul de Noapte” - Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Golful Laguna Beach

Laguna Beach - pictur@ de Marco Sassone

Tablou vivant - pictur@ clasic@


