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„E o adev@rat@ nenorocire de
a putea prevedea tot }i de a nu
putea împiedica nimic”
Mihai Eminescu
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Reflec]ii cu privire la evolu]ia economiei }i ciclurile economice
Dan POPESCU

Emil DAVID

Unde ne sunt optimi}tii?
Un cititor consecvent }i avizat al revistei noastre, la a
c@rui opinie m@rturisesc c@ ]in în mod deosebit, aprecia deun@zi calitatea demersului nostru jurnalistic,
repro}ându-mi în acela}i timp, amical, tonul }i concluziile unor editoriale care ar fi pas@mite „prea pesimiste”.
Desigur, cititorul nostru este st@pânul nostru, dar asta
nu m@ va convinge, cel pu]in în împrejur@rile actuale,
s@-mi fac mea culpa, m@car }i pentru faptul c@ realitatea româneasc@, oricât de bine inten]iona]i am vrea s@
fim, bate orice încercare de a colora atitudinea pesimist@
în nuan]e pastelate. Mi-e greu, oricât a} încerca, s@
pozez în optimist într-o Românie care se înc@p@]âneaz@
s@ fie ultima în toate. Asta dac@ discut@m pe cifre, pe
statistici, pe tendin]e strict monitorizate }i nu pe opinii
subiective. Pentru c@, spre deosebire de politicieni,
datele statistice lucreaz@ f@r@ anestezie.

„Nu oamenii sunt f@cu]i ca s@ slujeasc@ ideile, ci, dimpotriv@, ideile sunt create ca s@-i slujeasc@ pe oameni”
H.Wald
Discutând, relativ recent, în Fran]a cu profesorul Robert Labbé
- printre altele, o veritabil@ enciclopedie economic@ - despre
actuala criz@ economico – financiar@ mondial@, am urm@rit,
împreun@, o anume tipizare a ei, pe partea intersec]iei dintre
componenta economic@ – cu prec@dere, criza de paradigm@, }i
componenta financiar@ – cu prec@dere, criza economiei de
specula]ie. Am vorbit mult, pe fond, argumentat, subliniind
detalii, semnifica]ii, reverbera]ii, efecte. A trecut ceva timp, am
mai reflectat la cele de atunci, mi-am recitit câteva studii, am
mai citit, am mai ad@ugat }i dezvoltat }i alte idei dintr-o infinitate ce nu poate fi contestat@ ca atare. Iar rezultatele sunt cele
de mai jos...
continuare ^n pag. 4-5

Orientarea c@tre mediu în cadrul UE

continuare ^n pag. 3

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU
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Impactul fiscalit@]ii asupra
agentului economic (III)
stud. Adina-Maria FLE{ER

pag. 7

Solilocvii de duminic@
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

„Misiunea” crizelor economice
}i gîndirea pozitiv@ (II)
ladii ale economiei de pia]@. În ultimul timp criza este privit@ }i
ca o pedeaps@ pentru l@comia }i imoralitatea întreprinz@torilor.
De regul@, sunt accentuate urm@rile negative ale crizei, presa
scris@, televiziunea }i opinia public@ utilizând cu „generozitate”
asemenea expresii }i cuvinte tari, cum ar fi „faliment”, „colaps
economic”, „s@r@cie”, „catastrof@”, „tragedie”, „e}ec” etc.,
Dumitru MOLDOVAN, f@r@ a con}tientiza faptul c@ în a}a mod contribuie la preacad. prof. univ. dr. lungirea }i aprofundarea crizei.
continuare ^n pag. 6
hab.- ASEM
Gândirea pozitiv@
- instrument important
de dep@}ire a crizei
De circa dou@ secole, în lume
domin@ o atitudine preponderent negativ@ fa]@ de crizele economice, fenomenul
fiind considerat drept una
din cele mai periculoase ma-

Studiu privind datoria public@
a Rom$niei (I)

Multina]ionalele
nu mai au r@bdare

Tema de cercetare abordat@
este extrem de actual@ în contextul crizei economico-financiare globale }i cu atât mai
evident@ în România, ]ar@
care la finele anului 2009
înregistrez@ un procent negativ de cre}tere. Din p@cate,
speciali}ti în domeniu nu
sunt consulta]i }i nu se preiau
m@surile propuse de ace}tia.
stud. Maria-Ramona
A}a se face c@ oameni care
BRANGA
cunosc în profunzime fenomenul }i pot ajuta la trecerea mai u}oar@ peste actuala
criz@, ne referim aici la speciali}ti români care pe baza analizelor FMI cu aplicabiltate la realit@]ile economico-sociale
}i politce na]ioale pot oferi guvernan]ilor solu]ii concrete în
traversarea scurt@ }i f@r@ cutremure de mare magnitudine
a actualei crize economice, sunt pu]in solicita]i.

Atunci când principalii investitori într-o ]ar@ care
depinde de investi]ii str@ine ca de aer, se strâng
}i î}i asum@ împreun@
un set de m@suri economice agreate, orice guvern trebuie s@ reac]ioneze rapid. %n primul
rând trebuie s@ în]eleag@
semnalul lor disperat.
Dan SUCIU
Desigur, nu s@ accepte f@r@
discern@mânt toate propunerile, dar s@ preia o
mare parte a lor. Cu atât mai mult cât cele zece
m@suri propuse de Consiliul Investitorilor Str@ini
(30& din PIB }i 171 mii angaja]i) sunt f@cute
]inând cont de actualul cadru bugetar }i nu propun nici o m@sur@ fiscal@ spectaculoas@. Nici
reduceri de impozite pe profit, nici domenii avantajate, nici TVA diferen]iat sau redus, nici m@car
reduceri de contribu]ii sociale, capitol la care trebuie schimbate multe. Poate de aici „cumin]enia”
majorit@]ii m@surilor.
continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 2
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Studiu privind datoria public@
a Rom$niei (I)
stud. Maria-Ramona BRANGA
urmare din pag.1
Consider c@ cre}terea datoriei publice
}i a deficitului bugetar au devenit o
problem@ crucial@ în multe state
industrializate sau emergente. În
ultimele decenii, foarte multe state au
acumulat importante stocuri de datorie public@, de regul@ urmate de
cre}teri ale dimensiunii sectorului
public }i de politici fiscale }i bugetare
imprudente. Nevoia de o coordonare
a policilor fiscale }i bugetare în
Uniunea Economic@ }i Monetar@,
con}tientizarea faptului c@ acumularea
unei datorii publice mari reprezint@ o
amenin]are pentru genera]iile urm@toare, cre}terea presiunii fiscale pe o
pia]@ cu tendin]e de globalizare }i impactul pe care procesul de îmb@trânire al popula]iei îl va avea asupra
finan]elor publice au stârnit controverse, atât în mediul academic, cât }i
în pres@. A împrumuta resurse în mod
continuu }i a le putea men]ine nivelul
constant în timp presupune a avea o
datorie public@ sustenabil@, obiectiv
important al oric@rei politici fiscale a
unui stat. O datorie public@ sustenabil@ este rezultatul pie]ei }i al deciziilor de politic@ fiscal@ }i bugetar@.
Finan]area cheltuielilor publice, ca
expresie a nevoilor societ@]ii, se realizeaz@ prin intermediul:
- Resurselor financiare publice prelevate de la contribuabili }i eviden]iate
în bugetul general consolidat, pe
componentele sale;
- Fondurilor externe nerambursabile
- Împrumuturilor interne }i externe,
garantate direct sau indirect de c@tre
autorit@]ile administra]iei publice, atât
centrale cât }i locale.
DATORIA PUBLICĂ este definit@ ca
fiind totalitatea obliga]iilor financiare
interne sau externe ale statului, la un
moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate
de Guvern, prin Ministerul Economiei
}i Finan]elor, sau de c@tre autorit@]ile
administra]iei publice locale, de la
diver}i creditori, persoane fizice sau
juridice, rezidente sau nerezidente in
România.
Distinc]ia între obliga]iile financiare ale
autorit@]ilor publice centrale }i locale
este:
- datorie public@ guvernamental@, ce
exprim@ totalitatea obliga]iilor financiare interne }i externe ale statului, la
un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finan]elor Publice, în numele României, de
pe pie]ele financiare.
- datorie public@ local@, ce eviden]iaz@
totalitatea obliga]iilor financiare externe }i externe ale autorit@]ilor administra]iei publice locale, la un moment
dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pie]ele financiare.
Analizând datoria public@ public@ a
României se poate constata c@ de}i
nivelul ei cre}te de la an la an,
ajungând de la 43706 miliarde lei în
anul 2002 la 82324.3 mld. lei în
2007, practic efortul statului pentru
stingerea obliga]iilor financiare scade
întrucât ritmul de cre}tere al produsului intern brut dep@}e}te ritmul de
cre}tere al datoriei. Astfel, ponderea
datoriei publice descre}te de la 28,

graficul 1

graficul 2

graficul 3

Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de instrumente in anul 2009
Sursa datelor: Ministerul Finan]elor Publice, prelucrare proprie
9& la inceputul perioadei de analiz@
pân@ la 18.4& în anul 2006.
Începând cu anul 2007 ponderea
datoriei guvernamentale în produsul
intern brut cre}te ajungând la aproximativ 30& ^n 2009, observ@m acest
lucru ^n graficul nr. 1.
În lucrarea “Finan]e publice”, Iulian
V@c@rel precizeaz@ c@ raportul dintre
datoria public@ }i PIB trebuie privit cu
pruden]a deoarece la acela}i procent
din PIB, povara datoriei publice este
mult mai greu de suportat de o ]ar@
^n curs de dezvoltare, cum este cazul
României, decât de una dezvoltat@.
Indicatorul astfel stabilit arat@ în ce
m@sur@ valoarea ad@ugat@ ^ntr-un an
este grevat@ de datoria public@, sau,
altfel spus, dac@ datoria public@ ar
trebui rambursat@ integral ^n anul de
referin]@, c$t din produsul intern brut
ar trebui utilzat? %n cazul României
30&. Gradul de îndatorare public@ a
României, înregistrat în ultimii ani, se
situeaz@ pe un trend ascendent ^nce-

pând cu anul 2007, dar de}i gradul
de îndatorare public@ este ^n cre}tere
atingând 30& din produsul intern
brut ^n 2009, este net inferior plafonului de 60& stabilit prin Tratatul
de la Maastricht.
DATORIA GUVERNAMENTAL~
În general, statul apeleaz@ la împrumuturi din dou@ motive: fie pentru
acoperirea necesit@]ilor de trezorerie,
fie a necesit@]ilor de echilibru bugetar. În prima situa]ie statul dore}te s@
î}i completeze resursele financiare
(provenite din taxe, impozite, contribu]ii, alte venituri) întrucât nu are
suficiente lichidita]i în trezorerie.
Aceste goluri de cas@ se produc
datorit@ unor nonconcordan]e între
termenele la care se încaseaz@ veniturile }i cele la care se efectueaz@
cheltuieli.
Împrumuturile
pentru
men]inerea echilibrului bugetar se fac
în scopul acoperirii deficitelor
bugetare (Venituri< Cheltuieli→ Deficit

bugetar→ Credit public).
Astfel putem afirma c@ datoria public@
are drept cauz@, în principal, aceste
necesit@]i de trezorerie si de echilibru
financiar, dar }i altele definite prin
lege precum efectuarea de investi]ii,
refinan]area datoriei publice, consolidarea rezervei valutare, pe care statul
urm@re}te s@ le acopere prin contractarea unor împrumuturi.
O situa]ie care ar duce la sc@derea
cheltuielilor bugetare, dar în acela}i
timp la cre}terea veniturilor este
implementarea unei politici bugetare
care s@ îmbine fiscalitatea cu împrumuturile. Veniturile dobândite prin
constrângere s@ fie folosite pentru
acoperirea deficitelor bugetare, iar
resursele financiare care genereaz@
datorii publice, pentru investi]ii în
dezvoltarea economiei na]ionale, pentru obiective }i ac]iuni cu caracter
productiv (cercetare }tiin]ific@, modernizarea înv@]@mântului, a agriculturii). “Împrumutul este un procedeu

mai lejer decât impozitul deoarece el
nu priveaz@ definitiv contribuabilul de
bani. Impozitul m@re}te fiscalitatea.
De aceea, dac@ pragul acesteia este
atins, atunci când statul are nevoie de
resurse suplimentare poate apela la
împrumuturi”.
În prezent, dobânda }i celelalte cheltuieli ale datoriei publice sunt pl@tite
din venituri bugetare, sau m@i r@u din
contractarea unor noi credite pentru
acoperirea celor vechi. %n acest sens
“contractarea în mod ritmic a unor
împrumuturi creeaz@ un efect nefavorabil asupra statului, mic}orându-i credibilitatea”. Acest lucru nu face decât
s@ prelungeasc@ }i s@ m@reasc@
dependen]a statului de banii altor ]@ri,
organiza]ii sau proprii cet@]eni.
Folosirea resurselor financiare din
împrumuturi în cazul unor activit@]i
productive înseamn@, de fapt, transformarea acestora în capital real generator de valoare ad@ugat@. Astfel
cheltuielile cu dobânda pot fi
acoperite din valoarea ad@ug@t@ nou
creat@, pe când dac@ din sumele
împrumutate se finan]eaz@ cheltuieli
neproductive (cheltuieli militare, pentru asigurarea ordinii publice) plata
dobânzii }i a ratelor împrumutului se
va face din venituri ordinare (impozite, taxe) ceea ce va determina o
cre}tere a fiscalit@]ii în viitor.
În vederea cunoa}terii m@rimii, structurii }i evolu]iei datoriei publice la
nivelul României, în continuare am
realizat o analiz@ a datoriei publice
guvernamentale între anii 2002- 2009.
Potrivit OUG nr. 64 din 2007 privind
datoria public@, datoria public@ guvernamental@ reprezint@ totalitatea obliga]iilor statului la un moment dat,
provenind din finan]@rile rambursabile
angajate pe baze contractuale sau
garantate de Guvern prin Ministerul
Economiei si Finan]elor.
Analizând datoria public@ guvernamental@ a României se poate constata c@ de}i nivelul ei cre}te de la an
la an, ajungând de la 43 632 mld.lei
în anul 2002 la 76 161 mld. lei în
2007 respectiv 137 602.31 mld lei
^n 2009, practic efortul statului pentru stingerea obliga]iilor financiare
scade întrucât ritmul de cre}tere al
produsului intern brut dep@}e}te ritmul de cre}tere al datoriei. Astfel
ponderea datoriei publice descre}te
de la 28.8& pân@ la 17.4& ^n anul
2006. Începând cu anul 2007 ponderea datoriei guvernamentale ^n produsul intern brut cre}te ajungând la
28,01& în 2009.
Analizând structura pe instrumente de
datorie, am observat c@ sursa de
finan]are a deficitului bugetar în
perioada 2002-2005 au fost certificatele de trezorerie, ulterior strategia
Ministerului fiind de extindere a
maturit@]ii titlurilor de stat emise pe
pia]a intern@. Împrumuturile de stat
au înregistrat o tendin]@ descresc@toare pân@ în anul 2008 ca pondere în total datorie, reprezentând la
sfâr}itul anului 2007 38,2&, respectiv 32,68& ^n 2008 în timp ce finan]area temporar@ din disponibilit@]ile
contului curent general al trezoreriei
statului a înregistrat la sfâr}itul lui
2007 o cre}tere semnificativ@, ajungând la 38,6& , 39,36& ^n 2008,
excep]ie fiind anul 2009 - 21& în
total datorie public@ guvernamental@.
(va urma)
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Unde ne sunt optimi}tii?
Emil DAVID
urmare din pagina 1
1.De departe, consecin]ele cele mai
dramatice ale recesiunii prelungite se
r@sfrâng asupra economiei. Avem în
fa]@ cifrele furnizate de Institutul
Na]ional de Statistic@ la jum@tatea
acestui an }i, de sus în jos, nu
g@sim decât minusuri. În iulie, comparativ cu iunie, produc]ia industrial@
a sc@zut cu 2,3 la sut@, cifra de
afaceri cu 7,3 la sut@, comenzile
pentru produc]ia viitoare cu 13,3 la
sut@. În construc]ii, într-o singur@
lun@ încas@rile s-au pr@bu}it cu 10,4
la sut@, iar în comer]ul auto cu 21,1
la sut@. Nu doar economia, ci }i puterea de cump@rare a popula]iei s-a
diminuat
drastic
în
perioada
men]ionat@, în paralel cu sc@derea
salariilor }i cre}terea pre]urilor.
Românii au cump@rat cu 6,8 la sut@
mai pu]ine alimente }i cu 10,2 la
sut@ m@rfuri nealimentare. Potrivit
ultimei rectific@ri bugetare, se prognozeaz@ o sc@dere pe ansamblul
economiei na]ionale de 1,9 la sut@
pentru acest an, de departe cea mai
mare din Europa emergent@. Anali}tii
Fondului Monetar Interna]ional }i-au
însu}it rapid aceast@ cifr@, prevestind
în schimb o cre}tere economic@ de
1,5 la sut@ în 2011, din nou cea mai
slab@ din regiune. Se pare c@
a}tept@rile lor optimiste }i încurajatoare vor fi înc@ odat@ în}elate, pentru c@ prognozele companiilor de
consultan]@ financiar@ date publicit@]ii
în ultima vreme sunt cu mult mai
dure. De pild@, Ernst & Young }i
Oxford Econimics prev@d pentru
România o sc@dere a PIB de 3 la
sut@ în 2010 }i de 1 la sut@ anul
viitor. De ce i-am b@nui }i pe anali}tii
externi de pesimism în exces?
2.Rezultatele catastrofale din economie trag un semnal alarmant c@
începem s@ ne decupl@m de celelalte
]@ri în cursa pentru aderarea
României la zona euro în anul 2015.
Lucrurile merg }i aici din r@u în mai
r@u. Dac@ la începutul lui 2008
Banca Na]ional@ a României anun]a
triumfalist c@ îndeplineam trei din
cele cinci criterii de convergen]@, în
prezent mai suntem în grafic doar cu
unul – nivelul datoriei publice.
Potrivit Tratatului de la Maastricht,
acesta poate fi de maximum 60 la
sut@ din PIB. Prognoza Comisiei
Europene este c@, în România,
nivelul datoriei publice va dep@}i la
sfâr}itul acestui an 35 la sut@ din
PIB, dup@ ce, în 2008, era doar de
13 la sut@. În varianta optimist@,
dac@ se merge în acela}i ritm de
cre}tere a datoriei prin men]inerea
tendin]ei de a ne împrumuta masiv
de pe pia]a financiar@ interna]ional@,
în anul 2012 am putea atinge cota
fatidic@ de îndatorare de 60 la sut@
din PIB. {i atunci, adio zon@ euro !
Vom privi iar@}i de pe tu}@ cum
Polonia, sau Ungaria, sau Cehia se
dovedesc mai europene decât noi.
3.Câtu}i de pu]in întâmpl@tor, lipsa
de predictibilitate, dar }i a unor
politici fiscale coerente fac ca
investitorii str@ini s@ nu mai aib@
încredere în România. Potrivit unui
sondaj realizat de Reuters, p@rerea
investitorilor despre mediul de afaceri din ]ara noastr@ s-a deteriorat
puternic în acest an, în vreme ce la
nivelul Europei Centrale }i de Est
indicele încrederii a urcat semnifica-

tiv. Premiante la acest capitol –
Polonia, Cehia, Rusia }i Ucraina. În
ce ne prive}te, valoarea investi]iilor
str@ine atrase în prima jum@tate a
anului abia dac@ se ridic@ la 1,5 miliarde euro. Unde sunt timpurile când
ne propuneam ]inte de 10 miliarde
euro anual? S-au dus cu siguran]@
în portofoliul...pesimi}tilor.
{i ve}tile rele continu@ pe acela}i
ton: un studiu recent realizat de compania de consultan]@ Cushman&Wakefield, în urma interviev@rii managerilor din peste 500 de firme
europene, plaseaz@ Bucure}tiul, al@turi de Atena, pe ultimul loc în
„topul celor mai bune ora}e pentru
afaceri” ! Ce ne-a mai r@mas de
f@cut? Evident, s@ vindem pe nimic,
la vremea când nimeni nu vinde, }i
ce ne-a mai r@mas din avu]ia na]ional@ pentru a petici un buget sleit.
4.Aparent, ne-ar mai r@mâne de doi
bani speran]e cu agricultura. M@car
pentru faima noastr@ str@veche de
grânar al Europei. Aici, cel pu]in întro statistic@ global@, st@m bine: la
nivelul UE, România ocup@ primul
loc ca suprafa]@ cultivat@ cu porumb,
respectiv patru la cea îns@mân]at@ cu
grâu. Dar dac@ ne coborâm la nivelul
detaliilor, ne trezim din nou pu}i la
indexul coda}ilor. Poten]ialul este
mare, dar ce te faci când din cele
14,7 milioane de hectare suprafa]@
agricol@ total@, o treime este pârloag@? Apoi, avem o suprafa]@ foarte
mare cultivat@ cu grâu, dar productivitatea este la p@mânt: România
ob]ine 2,3 tone la hectar, pe când
Fran]a realizeaz@ 7,5 tone. Fermele
europene sunt primele la export, în
timp ce 64 la sut@ din fermele
române}ti, adic@ un milion, produc
doar pentru autoconsum.

Cât prive}te strategiile de dezvoltare
prin care am putea deveni competitivi, ele ar trebui s@ se inspire obligatoriu din directivele Politicii Agricole
Comune (PAC) post – 2013, adoptate recent de Comisia European@. A
auzit îns@ cineva la noi de vreo dezbatere public@ pe aceast@ tem@ de
mare interes pentru ]ar@? Nu, de}i
suntem în UE de peste trei ani iar
PAC reprezint@ un criteriu de
admitere }i integrare în Comunitate.
A}a încât, strategia noastr@ agricol@
pe termen lung se va baza, cel mai
probabil, mai mult pe solu]iile din
alte state membre sau pe directivele
primite în plic de la Bruxelles.
5.Când vine vorba de traiul de fiecare zi al românilor, de calitatea
vie]ii lor, constat@m c@ exist@ o
Românie real@, o Românie de
co}mar pe care o zugr@vesc adesea
gazetarii str@ini ca pe o curiozitate a
lumii civilizate. Ne sus]in din nou
date statistice aproape incredibile
din domeniul infrastructurii.
În România, 52 la sut@ din popula]ie
locuie}te la ]ar@. Dintre ace}tia, doar
10 la sut@ beneficiaz@ de sisteme de
canalizare }i doar un sfert dintre
localit@]i sunt alimentate cu ap@.
Locuitorii acestor a}ez@ri circul@ pe
11.236 km de drumuri de p@mânt }i,
dac@ sunt ceva mai noroco}i, pe
24.115 km de drumuri pietruite.
Adic@, neasfaltate. S-a calculat c@, în
condi]iile în care s-ar dori ca 60 la
sut@ din popula]ia ]@rii s@ beneficieze
de facilit@]ile unei vie]i civilizate, ar fi
nevoie de circa 20 de miliarde de
euro. Exact cât a cheltuit ]ara, din
împrumut, într-un singur an }i
jum@tate pentru pensii }i salarii !
Dar nici românii din mediul urban
nu o duc mai bine. Peste 90 la sut@

din fondul locativ românesc are
nevoie urgent@ de moderniz@ri }i
lucr@ri de reabilitate termic@. 50 la
sut@ din drumurile publice }i peste
85 la sut@ din calea ferat@ au ie}it
din termenele de garan]ie sau au
durata de serviciu dep@}it@. În 20 de
ani România abia a reu}it s@ finalizeze 211 km de autostrad@, contraperforman]@ f@r@ precedent în
Europa. Prognozele sunt devastatoare: ele spun c@ pentru modernizarea României, pentru aducerea
infrastructurii în ansamblu la un
nivel acceptabil în Comunitatea
European@ ar fi nevoie de cel pu]in
50 de miliarde euro; în ritmul actual, acest proces ar putea dura chiar
}i peste 100 de ani ! Pân@ atunci
vom fi sili]i s@ tr@im într-o Românie
expirat@, în ]ara pe care o merit@m.
Mai pu]in cei – tot mai numero}i –
care aleg calea emigra]iei.
6.Iar dac@ infrastructur@ nu e, nimic
nu e. Nici m@car turismul pe care
ni-l tot promite ministresa Udrea
într-o ]ar@ d@ruit@ degeaba de
Dumnezeu cu toate minunile unei
naturi generoase. Vorbim iar@}i de
statistici. Cele puse la dispozi]ia
publicului larg de c@tre Organiza]ia
Mondial@ a Turismului. Afl@m astfel
c@ bulgarii cu care ne tot concur@m
împ@r]ind coasta vestic@ a M@rii
Negre au atras în 2009 circa 5,7
milioane de turi}ti str@ini care au
cheltuit 4 miliarde de dolari. Cifre
similare, dac@ nu chiar mai bune, se
vehiculeaz@ }i pentru ]@ri care nu
prea aveau treab@ cu turismul, precum Ungaria, Cehia sau Polonia. Ei
bine, ]ara noastr@ nici m@car nu figureaz@ în statisticile oficiale mondiale. Trebuie s@ accesezi baza de
date a INS }i BNR pentru a afla c@,

în aceea}i perioad@ cu bulgarii,
România a g@zduit 1,2 milioane
turi}ti str@ini care au cheltuit ceva
mai mult de 1 miliard de dolari.
Compara]iile sunt umilitoare }i, evident, spun totul despre „performan]ele” turismului românesc.
...Acestea sunt realit@]ile în mijlocul
c@rora tr@im. Nu le putem schimba
din condei, a}a cum nu po]i face din
negru – alb. Discursurile }i mesajele
de un optimism infantil ale guvernan]ilor no}tri nu pot falsifica aceste realit@]i. A}a cum nu pot ascunde
faptul c@ ferestrele de oportunitate
deschise ]@rii noastre de aderarea la
UE s-au opacizat în primul rând din
vina noastr@. Poate nega cineva c@
cet@]enii români nu au devenit beneficiarii facilit@]ilor oferite de aderarea la marea familie european@, ci
dimpotriv@, pl@tesc pre]ul necredibilit@]ii }i impredictibilit@]ii statului, al
guvern@rilor haotice din ultimii ani?
Poate cineva s@ conteste, cu argumente coerente, de bun sim], c@ în
noul context de criz@ economico –
financiar@ }i de îndatorare masiv@ la
organiza]iile financiare interna]ionale,
r@mânerile în urm@ devin mult mai
greu de eliminat }i cu mult mai
costisitoare? Dimpotriv@, totul duce
spre concluzia c@ în procesul
restructur@rii sistemului interna]ional
postcriz@ risc@m s@ ne pozi]ion@m
într-un cotlon obscur al viitoarelor
evolu]ii regionale }i globale.
Dar ajunge, iat@, fac ce fac }i cad
iar@}i, o s@ spune]i, în capcana pesimismului incurabil! Dar de unde s@}i mai ia rezerva de optimism to]i
cei care, având o anumit@ vârst@,
tr@im sentimentul perpetuu c@ ne-a
fost dat s@ fim, iar@}i }i iar@}i, o
blestemat@ „genera]ie de sacrificiu”?
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Reflec]ii cu privire la evolu]ia economiei
}i ciclurile economice

Dan POPESCU
urmare din pagina 1
...Pân@ spre începutul secolului XVIII,
odat@ cu debutul revolu]iilor industriale, am avut de-a face cu un ciclu
lung de produc]ie, bazat cu prec@dere
pe agricultur@ }i me}te}uguri, pe
manufacturi, de regul@ cu produc]ii
modeste, cu o slab@ productivitate a
muncii, cu o circula]ie, în nu pu]ine
cazuri, restrâns@, cu un consum, de
multe ori sub limita de supravie]uire,
pentru bun@ parte din popula]ie }i
adesea foarte modest pentru restul
de pân@ aproape de 95& din întreaga popula]ie.
Un timp cu o comunicare eminamente greoaie, cu o rat@ a ne}tiin]ei
de carte foarte ridicat@ în pofida mirificelor, uria}elor împliniri, mai ales în
plan filozofic, literar, din acea sfer@
ce avea s@ devin@, cam dup@ 1750,
„cultura înalt@” cu pandant mai ales
în „cultura joas@” – totu}i o structur@
care continu@ s@ dezvolte, mai ales în
vremea noastr@, serioase }i îndrept@]ite îndoieli.
Apoi, ceea ce în art@ s-a numit
Rena}tere, iar mult mai târziu, în filozofie }i nu doar, Iluminism, cu efecte
pozitive „devastatoare” pe un câmp
deseori doar al scolasticii, dogmelor
}i ignoran]ei, au avut - }i au – opiniez, corespondent în economie în
„Revolu]iile industriale”. Modificarea
din temelii a tehnologiilor, a surselor
de energie pentru industrie }i economie, ma}inismul, modificarea sistemelor de transport, întreprinderile,
dese acum de o avengur@ mult mai
înalt@ decât cele din trecut, nu pu]ine
cu sute, mii de muncitori, }i tot ceea
ce a derivat - }i deriv@ – astfel în
planul }tiin]elor economice, al managementului, modific@rile în comunica]ii, o interna]ionalizare deloc neglijabil@, chiar dac@ în forme incipiente,
a capitalurilor, produc]iei }i produselor, for]ei de munc@, etc., au
generat cre}teri exponen]iale de produc]ie }i productivitate, de profituri,
de consum. Au generat privilegierea,
stimularea inteligen]ei, a înv@]@rii, a
institu]iei }colii sub toate aspectele, a
urbanismului }i func]ionalit@]ilor, a
construc]iilor }i tuturor formelor de
infrastructur@, a civiliza]iei ca atare în
multe din coordonatele sale cele mai
reprezentative. S-au afirmat drept
cauze, drept generatori de progres
inginerii }i tehnicienii, întreprinz@torii
}i managerii, medicii }i profesori, to]i
cei care au reprezentat }i reprezint@
purt@tori efectivi ai progresului,
reprezenta]ii }tiin]elor pozitive – fizica, chimia, biologia –, ai }tiin]elor
sociale, economice – marile }coli de
gândire economic@, în spe]@, mercantilismul – într-o „prefa]@ a debutului”, pe urm@ fiziocra]ii, clasicii,
neoclasicii, keynesismul, }coala dezvolt@rii durabile, etc. În bun@ parte,
un astfel de ciclu, care a spart }i
sparge tiparele clasice, a continuat
}i continu@ }i în prezent, debordând
cm
yb

pe teritoriile investi]iilor imateriale,
ale ciberneticii, ale informaticii, ale
inova]iei, nanotehnologiilor, }.a. Nu
a fost în acest r@stimp }i nu este
vorba efectiv de rupturi, cât mai ales
de continuitate, chiar dac@ „o continuitate prin rupturi”, numitorul comun
fiind cunoa}terea, înv@]area, concluziile marilor „laboratoare sociale”,
ale evolu]iei societale, de fapt.
Pe fondul r@stimpului respectiv, în
pofida unor momente istorice revolute, printre care fascismul, comunismul oriental în mai multe exprim@ri
ale sale, }.a., progresele v@dite de
omenire au fost dar imense. De
multe ori, într-un asemenea cadru,
dereglement@rile, legile unei pie]e cât
de cât corecte, au fost mai vizibile
decât reglement@rile, constrângerile
de un tip sau altul. {i-a f@cut îns@
loc, mult dincolo de limite considerate în literatura economic@ }i via]a
economic@, social@, politic@ drept
normale, încetul cu încetul, s@-i
spunem a}a – de}i termenul nu este
nici prea semnificativ, nici foarte
cuprinz@tor – „economia virtual@”.
Rupt@ efectiv, în mare m@sur@, de
realitate, fundamentat@, de multe ori
exclusiv, pe specula]ii, pe „iu]eala de
mân@ a prestigitatorului }i neaten]ia
celor care privesc”. Respectiv acele
nu pu]ine acte economice, hârtii care
s-au bazat }i se bazeaz@ practic integral pe artificii, fals economic în
con]inut }i nu atât în înscrisuri,
umfl@ri artificiale de valoare, specula]ii pe cât de nocive pe atât de
spectaculoase, corup]ie l@sând }i pe
ho]ii banali }i pe fraieri cu „gura
c@scat@”, }.a. Nu produc]ia, nu productivitatea, nu substan]a economic@
se vor v@di acum primordiale, nu atât

inginerii, tehnicienii, economi}tii
„pozitivi}ti”, savan]ii, cercet@torii, ci,
esen]ial, ingineriile financiare, de
multe ori apreciate, cum spuneam, la
superlativ, specula]iile }i speculatorii
care, uneori prin corup]ie, alteori prin
iu]eal@ de gând }i mân@, au resetat
}i reseteaz@ economia dup@ criterii
virtuale, f@r@ corespondent în activitate, }i au excomunicat }i excomunic@ din opera]iunile lor substan]a
economic@ în sine, produc]ia, productivitatea, produsele ca atare, }.a.
Ceea ce – se pare – ca o reac]ie c@
deschide acum, c@ trebuie s@
deschid@ acum, destul de larg, „destul de larg” comparativ cu trecutul – în via]a economic@ interna]ional@ por]ile unor reglement@ri
institu]ionale necesare chiar dac@
respinse – în opinia mea cu destul@
u}urin]@ – în urm@ cu 10 ani, dar
mai accentuat cu 20 – 30 de ani.
Oricum, }i peste tot, „produc]ia,
substan]a economic@, redivivus”...
Acesta ar putea fi în linii foarte
mari }i cu erorile inerente unei astfel de construc]ii generale, desenul
strategic al evolu]iei economiei
lumii pe ultimii 700 – 800 de ani.
Nu suntem singurii care ne-am
referit }i ne referim în acest sens.
Am încercat s@ punct@m câteva elemente care, consider@m, c@ au
meritat }i merit@ relevate. Mai trebuie spus c@ pentru România, pentru economia româneasc@, configura]iile respective, în circumstan]e
specifice, s-au v@dit fie mai palide
}i mai întârziate pe pozitiv, fie mai
pronun]ate pe negativul men]ionat,
ceea ce a contribuit }i contribuie
neîndoielnic }i la amplificarea atât
de penibil@ a înc@rc@turii negative

din economia româneasc@ de acum.
...Mi se par semnificative câteva fapte
}i realit@]i economice în sus]inerea }i
detalierea unui astfel de desen general. Analistul american Charles
Kupchan scria nu de mult în
„Washington Post” c@ UE „cunoa}te
o rena]ionalizare a peisajului s@u
politic, fiecare ]ar@ restrângându-se,
concentrându-se de acum asupra
suveranit@]ii sale pe care înainte era
gata s-o sacrifice în scopul realiz@rii
visului comun. Europenii nu seam@n@
deloc s@ se preocupe de binele
comun. Ei se întreab@ ceea ce
Uniunea le aduce }i dac@ astfel
merit@. Iar dac@ vor continua pe
aceast@ cale vor putea compromite
unul dintre proiectele cele mai marcante }i cele mai ambi]ioase ale secolului XX: acela al unei Europe Unite,
în fa]@ cu ea îns@}i, afirmându-}i puterea ca un tot coerent. Va rezulta o
multitudine de na]iuni f@r@ cea mai
mic@ influen]@ geopolitic@ iar Statele
Unite se vor vedea private de un
partener gata s@ le secondeze în misiunea lor interna]ional@ }i având
mijloacele s@ o fac@...”
În opinia noastr@, Charles Kupchan
are dreptate }i nu prea. Nu se
v@desc, de fapt, argumente care s@
releve, s@ sus]in@ în mod serios disolu]ia Uniunii Europene }i concentrarea fiec@rui stat asupra propriului
destin. În condi]iile crizei economico
– financiare mondiale, declan}at@ nu
întâmpl@tor peste ocean de „spargerea bulei imobiliare” artificial@ }i
speculativ@ deopotriv@, cu efecte
foarte nocive pentru economia
fiec@rei ]@ri cât }i pentru economia
european@ privit@ în ansamblu, pentru economia lumii, a fost }i este

firesc de partea Germaniei, a Fran]ei,
a Regatului Unit, a Italiei, etc. s@
întreprind@ m@surile necesare pentru
propriul perimetru economic, în
spe]@ s@ se reglementeze prin legi }i
hot@râri, dincolo de liberul arbitru al
pie]ei, o serie de procese economice,
ac]iuni menite s@ revigoreze cât mai
mult produc]ia na]ional@. De fapt,
economia UE nu este o entitate
abstract@ ci ea se compune, desigur,
nu ca o sum@ simpl@, din economiile fiec@rui stat membru. Or, atunci
când acestea sunt slabe, influen]ele
negative asupra economiei UE nu
întârzie, nu vor întârzia s@ apar@. Iat@,
dar, c@ m@surile dintr-o ]ar@ sau alta
vizând, deloc în detrimentul european, înt@rirea fiec@rei economii, nu
sl@besc, ci, dimpotriv@, sunt }i vor fi
apte s@ înt@reasc@, s@ consolideze
economia european@, a UE ca atare.
De altfel, acela}i lucru l-au f@cut
Statele Unite cu propria economie,
referindu-ne, în primul rând, la
injec]iile de capital public pentru
b@nci americane esen]ialmente, fapt
ce nu a dus la sl@birea economiei
americane ci la înt@rirea ei, oferinduse de c@tre stat orizonturi de
func]ionare pozitive în condi]iile
extrem de dificile }i interfelate ale
„exploziei” specula]iilor. S@ privim
toate aceste m@suri cu aceea}i unitate }i nu cu unit@]i diferite func]ie
de un anume interes sau altul.
Ceea ce ni se pare îns@ corect în
sesizarea analistului de peste ocean
este aceast@ repliere general@, cu o
mai mare vizibilitatea acum fa]@ de
anii trecu]i, c@tre reglement@ri,
demers încadrat în ciclul lung de
evolu]ie de care aminteam anterior.
continuare ^n pagina 5
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De altfel, conceptul de „gestiune planetar@ a resurselor” sus]inut de Fran]a,
prin pre}edintele Nicolas Sarkozy,
precum }i de alte state, în scopul,
printre altele, al cre@rii condi]iilor ca
toate economiile, bogate sau s@race,
s@ aibe }ansele lor de progres, pe
care s@ le poat@ valorifica, cu sprijin
exterior mai mare sau mai mic,
v@de}te necesitatea unor reglement@ri
„dincolo de pia]@”, }i nu a dereglement@rilor. Dup@ cum însu}i refuzul,
atâ]ia ani, devenit aproape endemic,
al Statelor Unite, de a semna protocolul de la Kyoto, deja expirat }i finalizat în cea mai mare parte a sa, tot
o reglementare, destul de sever@, se
v@de}te, din partea statului american,
care, prin semn@tura sa, aprecia c@ ar
fi putut leza anume interese punctuale
- dar în nici un caz de partea dezvolt@rii durabile - în economia de
peste ocean. Restul sunt vorbe, poate
fi interpretat doar ca vorbe. Cu atât
mai mult cu cât, se pare, c@ avem
de-a face cu o nou@ geopolitic@ în ce
prive}te materiile prime...
Dar }i o alt@ situa]ie. Mai mul]i economi}ti americani, printre care David. A.
Moss de la „Harvard Business
School”, studiaz@ de mai mul]i ani,
inegalit@]ile salariale din perspectiva
func]ion@rii pie]elor financiare. S-a pus
în lumin@ faptul c@ disparit@]ile în
cre}tere dintre s@raci }i boga]i creaz@,
determin@ mari greut@]i celor s@raci.
Iar acest fapt poate produce - }i chiar

produce – riscuri serioase în ceea ce
priveste stabilitatea pie]elor financiare
în perimetrul c@rora s-au f@cut, uneori, marile averi. „Aceasta m-a condus, scrie Moss s@ m@ întreb asupra
existen]ei unei rela]ii cauz@ – efect
între dereglement@rile financiare – a}a
cum au func]ionat mult@ vreme aceste pie]e – inegalit@]ile economice }i
instabilitatea pie]elor”. {i mai spune
ceva Moss, foarte atent în
exprim@rile sale. El, care în 2008 era
net favorabil interventiei guvernamentale pentru a salva b@ncile, con-

stat@ acum c@, tocmai pe aceast@
baz@, pie]ele financiare au ie}it astfel
cu bine din situa]iile dificile create...
Desigur, problemele economice
acum atât de dificile, nu se v@desc,
nu se pun strict de o manier@ net@,
„alb ori negru”. Intervin nuan]ele,
dar, este, mai mult decât probabil,
c@ sensul ac]iunilor este cel ar@tat.
...Dar sudul Italiei, „Mezzogiorno”,
partea meridional@ a peninsulei italiene, de la Abruzzo la Sicilia, în lipsa
unor m@suri reglementative cum iese
oare din criz@? R@u, foarte r@u, dac@

îl vom crede – }i nu avem motive s@
nu o facem – pe profesorul de
economie Michele Rosco de la
Universitatea din Salerne. „Criza care
a izbucnit pe Wall-Street, scrie M.R.,
a lovit Mezzogiorno mult mai dur
decât centrul }i nordul ]@rii, fa]@ de
care s-a adâncit ecartul. În 2009
regiunea amintit@ a pierdut aproximativ 88 mii locuri de munc@, iar PIBul s@u s-a diminuat cu 4,5&, o
sc@dere nelini}titoare având în vedere
pe cea din 2008 de numai 1,5&...
Pentru a ie}i dintr-o astfel de situa]ie,

sudul are nevoie de o politic@ industrial@ bazat@ pe 2 pilieri: a). dezvoltarea durabil@; b). binomul cercetare – dezvoltare. Trebuie ca sectorul manufacturier, pu]in interna]ionalizat }i axat pe produse cu o
slab@ valoare ad@ugat@, s@ se orienteze spre noile valori ale economiei,
s@ pun@ pe picioare întreprinderi de
tip nou orientate spre inovare. Din
toate acestea nici un fel de urm@ în
politicile guvernamentale care ignor@
practic m@surile de luat în sfera „
politicii industriale” }i reduc în mod
sistematic resursele pentru cercetare
}i înv@]@mânt...F@r@ o mobilizare a
tuturor celor care lupt@ împotriva
subdezvolt@rii ^n aceast@ zon@ subdezvoltat@, f@r@ o clas@ diriguitoare
competent@ }i cinstit@, care s@ interpreteze corect nevoile sudului }i s@
vin@ în întâmpinarea lor, nici o speran]@ nu este posibil@”. S@ al@tur@m
oare acestui peisaj situa]ia dezolant@
din România unde, în parte
esen]ial@, distrugerile de un fel sau
altul, afacerile tenebroase cu statul
}i specula]iile de cea mai proast@
condi]ie au luat „lini}tit” locul produc]iei, produc]iilor, toate acestea cu
efecte pernicioase pentru nivelul de
trai? S-o al@tur@m }i s@ subliniem
c@, din perspectiva men]ionat@, ceea
ce este bun pentru Italia, pentru
economia ei, este – desigur,
p@strând propor]iile – bun }i pentru
România. Fire}te, un sens dezirabil
al reglement@rilor a}teptate.

Impactul fiscalit@]ii asupra agentului economic (III)

stud. Adina-Maria FLE{ER
Conceperea, organizarea }i func]ionarea
sistemului fiscal influen]eaz@ via]a economicã, socialã }i politicã a oric@rei ]@ri.
Sistemul fiscal poate fi utilizat astfel ca
instrument al deciziilor politice, fiind în
acela}i timp ini]iator }i rezultat al politicii
fiscale care permite utilizarea diferitelor
tehnici }i mecanisme de prelevare a
impozitelor, deseori în scopuri cu caracter politic, social, dar }i economic.
Unul din dezideratele importante ale
gestiunii fiscale este cel al eficacit@]ii.
Acesta presupune minimizarea costului
fiscal prin asigurarea unui echilibru
între fiscalitatea, uneori excesiv@, }i
abilitatea fiscal@, de cele mai multe ori,
justificat@ a întreprinz@torului. Optimizarea acestui raport este cheia rela]iei
contabilitate-fiscalitate.
În acest sens trebuie precizat, c@ în
rela]ia cu fiscalitatea, gestiunea entit@]ii
este reprezentat@ prin contabilitate,
aceasta reprezentând transparen]a
gestiunii entit@]ii în raport cu reglement@rile de natur@ fiscal@. Ca principal@ surs@ de date, contabilitatea se
delimiteaz@ de fiscalitate, încercând a fi
neutr@, dar }i compatibil@ ca sistem de
comunicare pentru to]i utilizatorii de
informa]ii contabile, caracterizat@
printr-un comportament dinamic al
entit@]ii în raport cu parametrii fiscali,
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Cl@direa Ministerului Economiei }i Finan]elor
domina]i de criteriul eficien]ei în
suportarea impozitelor }i taxelor urm@rind asigurarea securit@]ii fiscale a
entit@]ilor. Aceasta presupune cunoa}terea în detaliu a legisla]iei fiscale, dar
}i a entit@]ii pe baza unui sistem informa]ional care s@ eviden]ieze normele,
principiile }i reglement@rile de natur@
fiscal@; consecin]ele nerespect@rii legisla]iei fiscale concretizate în: amenzi,
penalit@]i, privare de libertate etc.
Eficacitatea fiscal@ presupune c@utarea
de solu]ii care s@ conduc@ la înregistrarea unui cost fiscal minim, inclusiv
utilizarea tuturor facilit@]ilor fiscale
oferite de lege. Aceasta nu trebuie
în]eleas@ ca un scop în sine, ci ca un
obiectiv ce urm@re}te definirea gestiunii fiscale, ca o component@ a gestiunii de ansamblu a entit@]ii având în
vedere caracterul imperativ al fis-

calit@]ii. Eficacitatea fiscal@, indiferent de
categoria de impozite }i taxe avute în
vedere eviden]iaz@ faptul c@ impunerea
bazat@ în principal pe stopajul la surs@
determin@ costuri pentru entitate.
Analiza raportului dintre contabilitate }i
fiscalitatea entit@]ilor impune luarea în
considerare a riscului fiscal pe care }il asum@ entit@]ile, atunci când aplic@
reglement@rile fiscale.Acestea sunt în
unele cazuri exagerate, alteori instabile,
uneori excesive }i chiar lipsite de realism }i eficien]@, ceea ce atrage dup@
sine nesiguran]@ pentru cei corec]i,
care doresc s@ le respecte, dar din
cauza inconsecven]ei acestora, nu
reu}esc în totalitate, alunecând uneori
f@r@ voia lor pe panta evaziunii fiscale.
Fiscul recunoa}te o anumit@ abilitate a
subiectului impozabil în raport cu
reglement@rile fiscale denumit@ abilitate

fiscal@. Aceasta presupune asumarea
unui anumit risc în aplicarea reglement@rilor fiscale întrucât entit@]ile sunt
interesate în determinarea }i apoi plata
la buget a impozitelor }i taxelor într-un
cuantum cât mai mic posibil, prin
aceasta men]inându-}i trezoreria la un
nivel acceptabil, care s@ le permit@
efectuarea de pl@]i c@tre ter]i pentru
acele activit@]i care privesc: investi]iile,
asigurarea stocurilor, a for]ei de
munc@, etc. Altfel spus, pentru renumerarea factorilor de produc]ie.
Apare, în aceste condi]ii, un conflict
între interesul fiscal de a atrage întrun cuantum cât mai mare resurse
bugetare }i interesul entit@]ilor de limitare a acestora, prin exploatarea tuturor posibilit@]ilor oferite de lege, dar
mai ales folosind experien]a, iscusin]a
}i priceperea speciali}tilor în domeniu.

Se impune în aceste condi]ii asigurarea
unui echilibru între dorin]a autorit@]ilor
statale de a-}i asigura resursele
bugetare printr-o fiscalitate excesiv@ }i
ac]iunile entit@]ilor de limitare a fiscalit@]ii, la ad@postul legii, dar }i prin
profesionalismul speciali}tilor proprii.
Solu]ia acestui echilibru const@ în
deconectarea contabilit@]ii de fiscalitate
sau armonizarea interesului contabil cu
cel fiscal, a normelor }i principiilor
contabile cu cele fiscale.
Riscul fiscal la care se expun entit@]ile
este generat de Guvern ca urmare a
excesului de legi fiscale ce genereaz@
un num@r tot mai mare de impozite }i
taxe ce trebuie pl@tite de contribuabili.
Ponderea tot mai însemnat@ a acestora în totalul activit@]ii entit@]ilor face ca
uneori s@ devin@ insuportabile, determinând pe de-o parte descurajarea
activit@]ilor generatoare de valoare nou
creat@, iar pe de alt@ parte c@utarea de
solu]ii (legale sau ilegale) care s@ conduc@ la neplata în totalitate sau în
parte a obliga]iilor fiscale.
Orice entitate persoan@ juridic@, nu
poate func]iona decât împreun@ cu
propria contabilitate, ca o cerin]@
obiectiv@ a gestiunii financiare, ordinea
}i disciplina fiind cerin]e ale legii, dar
}i ale propriului statut.
Pentru recunoa}terea }i în]elegerea
fenomenelor economice ce se
desf@}oar@ în cadrul unei entit@]i economice }i la nivel cu statul prin fiscalitatea impus@ de acesta, cu privire
la impozitele }i taxele percepute }i
prelevate la nivelul bugetului de stat
}i a bugetelor locale, }i pentru înregistrarea lor corect@ în contabilitate
este necesar, ca mai întâi, s@ stabilim tipul de rela]ie între sistemul contabil si cel fiscal.
cm
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„Misiunea” crizelor economice
}i gîndirea pozitiv@ (II)
Dumitru MOLDOVAN,
acad. prof. univ. dr. hab. - ASEM
În aceast@ ordine de idei este relevant cazul unui întreprinz@tor american care, în anii 1929-1933, în timp
ce întreprinderile d@deau faliment la
stânga }i la dreapta, prospera, iar
afacerea sa înflorea. La întrebarea,
cum a reu}it în timpul crizei s@
adune o avere atât de mare, antreprenorul a r@spuns c@ nu citea
ziarele, nu privea televizorul }i n-a
}tiut aproape nimic despre criz@.
Un paradox? Poate. Dar iat@ c@ în
zilele noastre savan]ii de la
Universitatea din Carolina de Nord,
SUA, le recomand@ managerilor }i
întreprinz@torilor s@-}i protejeze
angaja]ii de }tirile }i zvonurile negative relatate de mijloacele de informare în mas@ în timpul crizelor economice.
Înc@ în antichitate, asemenea titani ai
cugetului ca Hermes Trismegistul,
Pitagora }i Platon afirmau c@ gândul
omului constituie o for]@ invizibil@,
capabil@ s@ creeze materia. Mai mult,
ei au demonstrat c@ gândurile se pot
transforma nu doar în bunuri materiale, dar }i în evenimente, întâlniri }i
întâmpl@ri pe care omul }i le imagineaz@. În aceast@ ordine de idei
Natalia Pravdina, cel mai cunoscut
specialist în domeniul gândirii pozitive din Rusia, afirm@ c@ „modul
nostru de a gândi determin@ calitatea
vie]ii noastre”. Gândurile noastre
sunt capabile chiar la mai multe.
Astfel, scriitorul american Joseph
Murphy sus]ine c@ „schimbând modul de gândire, noi ne modific@m
soarta”. Dar nu numai. Daca î}i vor
schimba felul de a gândi un num@r
însemnat de persoane, se va modifica }i soarta ]@rii, }i chiar soarta
întregii lumi.
Pornind de la cele expuse mai sus,
ajungem la concluzia c@, prin gândurile }i ac]iunile noastre pozitive
legate de actuala criz@, vom contribui
la dep@}irea acesteia într-o m@sur@
nu mai mic@ decât prin uria}ele
„injec]ii” b@ne}ti în economie. Potrivit legilor psihologiei, dac@ omul
a}teapt@ ceva r@u, anume a}a se va
întâmpla, iar dac@ omul viseaz@ }i
a}teapt@ lucruri pozitive, va primi
lucruri pozitive. Aceasta se întâmpl@
deoarece, a}a cum afirm@ }i medicul rus Val. Sinelnicov, „a}tept@rile noastre ac]ioneaz@ asupra
altor sisteme energetice }i rânduiesc
evenimentele în concordan]@ cu
a}tept@rile noastre”.
S@ ne control@m a}tept@rile
Simplu de spus, greu de f@cut. Dar
cum proced@m atunci când criza nu
„ascult@ pe nimeni” }i asemenea
gripei ]ine mor]i} „s@ mearg@ pân@
la cap@t”? Primul lucru pe care
urmeaz@ s@-l întreprind@ economi}tii

Vedere din Chi}in@u
este s@ studieze mai profund legile
care reglementeaz@ comportamentul
oamenilor, iar la facult@]ile de
economie cea de-a doua disciplin@,
al@turi de matematic@ }i drept, dar
poate }i mai sus, trebuie s@ devin@
„psihologia
economic@”.
Acest
demers este condi]ionat de faptul c@
omul tr@ie}te în temei cu a}tept@rile.
Chiar atunci când gânde}te, vorbe}te
sau ascult@, el continu@ s@ a}tepte.
Nu-i deci de mirare faptul c@ soarta
omului, dar }i a întregii ]@ri depinde
în cea mai mare m@sur@ anume de
con]inutul acestor a}tept@ri. Dac@
lucrurile sunt de a}a natur@, pot oare
economi}tii s@ contribuie la dep@}irea crizei, fortificând a}tept@rile
pozitive ale oamenilor? Da, desigur,
prin elaborarea unei strategii de trecere la un nivel de dezvoltare tehnic@
}i tehnologic@ calitativ nou, adaptat@
la condi]iile concrete ale fiec@rei ]@ri.
Strategia urmeaz@ s@ prevad@
modalit@]ile în care statul va acorda
întreprinderilor subven]ii }i înlesniri
în cazul în care acestea se angajeaz@
s@ aplice în produc]ie cele mai noi
tehnologii. Un compartiment al strategiei trebuie s@ con]in@ descrierea
noilor m@rfuri }i servicii care vor
deveni accesibile pentru toat@ lumea
în urma trecerii la un nivel nou de
dezvoltare. Sun@ ca o poveste? Totul
depinde de noi, dar s@ nu uit@m
cuvintele marelui poet rus A. Pu}kin:

„Сказка – ложь, да в ней
намек!” (Povestea-i o minciun@,
dar con]ine o aluzie – n.n.)
O alt@ sarcin@ important@ a economi}tilor const@ în descrierea am@nun]it@ a aspectelor pozitive ale
diferitelor forme de manifestare a
crizei, }i anume: }omajul (ca posibilitate de ridicare a nivelului de calificare }i de trecere la un serviciu
mai potrivit); reducerea veniturilor
statului (situa]ie ce-i va impune pe
func]ionarii publici s@ caute c@i noi
de asigurare a cre}terii economice);
reducerea fluxului de valut@ }i a
importurilor (ca o posibilitate de dezvoltare a produc]iei autohtone). În
fine, studiind efectele crizelor economice, savan]ii americani au ajuns
la concluzia c@ în timpul crizelor
economice oamenii duc un mod de
via]@ mai s@n@tos }i sunt mult mai
genero}i.
Este oare criza economic@ o
binefacere pentru Republica
Moldova ?
Ca }i în cazul altor economii
deschise, în Moldova criza economic@ a venit de peste hotare }i s-a
suprapus unei crize interne ce „mocnea” de 7-8 ani. Ea a ie}it la
suprafa]@ odat@ cu reducerea
remiten]elor }i diminuarea importurilor }i a veniturilor la buget.
Desigur, pentru un num@r însemnat

al popula]iei , criza a provocat lacrimi }i dezn@dejde, pentru ]ar@ îns@
era cu totul dezastruoas@ situa]ia
când circa 80 la sut@ de veniturile
bugetului veneau de peste hotare }i
func]ionarii de stat nu erau motiva]i
nici într-un fel s@ schimbe ceva spre
bine în economia ]@rii. Paradoxal,
dar cu cât economia moldoveneasc@
func]iona mai prost, cu atât mai
mul]i moldoveni plecau peste hotare
}i concomitent cre}teau veniturile la
bugetul de stat.
În cazul fostului model de cre}tere
economic@, implementat de comuni}ti, atît consilierii ex-pre}edintelui
Republicii Moldova, precum }i
mini}trii s@i, erau obiectiv interesa]i
s@ împing@ }i mai mult economia
]@rii spre pr@pastie, sau, în cel mai
bun caz, s@ nu fac@ nimic, fiindc@
astfel , cu banii celor nevoi]i s@
p@r@seasc@ ]ara, cre}teau veniturile
statului. Criza este, în cazul dat, o
binefacere cereasc@ pentru economia
Moldovei, deoarece ne-a sc@pat de
comuni}ti }i va încuraja noua putere
s@ g@seasc@ modalit@]ile de trecere
de la actualul model de cre}tere economic@, bazat pe remiten]e }i
import, la un model întemeiat pe
produc]ia autohton@, deschiderea
noilor locuri de munc@ }i export.
Crizele economice au fost dintotdeauna un prilej }i o condi]ie necesar@ de respecializare a economiilor

na]ionale, de trecere la un tip superior de specializare interna]ional@. Ca
rezultat al actualei crize, ]@rile
avansate se vor specializa deja în
producerea bunurilor bazate pe
folosirea nanotehnologiilor, abandonând anumite domenii de activitate
care pân@ nu demult se considerau
a fi de vârf. Acum aceste domenii
vor deveni temelia respecializ@rii
]@rilor ce se afl@ pe pozi]ia a doua
dup@ nivelul de dezvoltare. A}a a
fost în trecut soarta industriilor
extractive, metalurgice, constructoare
de ma}ini, dar mai ales a industriei
textile }i u}oare care au fost treptat
„p@r@site” de ]@rile avansate }i
„îmbr@]i}ate” de ]@rile mai pu]in dezvoltate.
Care industrii vor deveni acum
accesibile }i pentru Moldova, care
activit@]i productive împreun@ cu
capitalul respectiv vor veni sub
forma investi]iilor de capital str@ine
în ]ara noastr@? Acest lucru urmeaz@
s@-l determine institu]iile economice
de profil }i s@ fac@ propunerile
respective factorilor de decizie.
Acum, odat@ cu ieftinirea utilajului }i
a tehnologiilor, pân@ nu demult considerate a fi cele mai de vârf, }i cu
trecerea la nanotehnologii a ]@rilor
dezvoltate, apare o }ans@ unic@ s@
respecializ@m }i economia Moldovei.
Nu avem dreptul s@ rat@m aceast@
posibilitate. Cel de Sus este cu noi!
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Multina]ionalele nu mai au r@bdare
Dan SUCIU
urmare din pag.1
Cele mai multe nu sunt spectaculoase
}i par a fi în ritmul minor al propunerilor guvernului de pân@ acum, de
genul „prima cas@ trei”, o surpriz@
pentru c@ nu a fost decât o jum@tate
de m@sur@ prin ambele variante ale
programului. De men]ionat c@ marea
decizie presupune stabilizarea cadrului
macroeconomic (povestea cu Prima
casa 3 e parte acestui proces) }i
condi]ia principal@ presupune eliminarea crean]elor în bugetul de stat.
Abia în aceast@ logic@ trebuie v@zute }i
aceasta dar }i celelalte m@suri propuse. Toate aceste m@suri care presupun investi]ii }i creditare fie direct@,
fie prin asumarea de garan]ii au evident aceea}i problem@ a g@sirii
surselor financiare. Resursele pe care
le identific@ cei de la CIS provin din
dou@ direc]ii principale. %n primul
rând, se cere un rapid program de privatizare care poate aduce 2 mld de
euro la buget. Apoi, o concentrare a
fiscului pe principalele grupe de risc
fiscal }i conform estim@rilor exper]ilor
care au realizat acest program, o
diminuare a evaziunii cu 460 mil de
euro. Dac@ cele dou@ programe ar fi
active, în decursul unui an, nu ar mai
fi o problem@ de resurse financiare ci
una de gestiune de fonduri. Aici intervine rolul guvernului. A face privatiz@ri
acum este mai greu pe zi ce trece.
Pia]a nu e bun@ iar atât clasa politic@
cât }i opinia public@ par a respinge a
priori ideea de privatizare. De aceea,

de fapt, pentru a nu da false semne
de sl@biciune, guvernul Boc nici nu a
luat în calcul probleme de privatizare
de}i are ce privatiza }i poate ob]ine
sume acceptabile în contextul dat. Nu
a f@cut-o de team@ }i partea bun@ este
c@ banii ob]inu]i ar fi riscat s@ fie
toca]i pe pensii }i salarii. Apoi, intervine eterna problem@ a evaziunii.
Intr@m într-un cerc vicios. Depolitizarea
}i eradicarea corup]iei din mecansimul
de control
vor împiedica aceast@
situa]ie. Aici consultan]a celor de CIS
va fi greu de primit }i aplicat, în ciuda
faptului c@ printre firmele care î}i
asum@ programul sunt }i marile firme
de audit, consultan]@ }i avocatur@.
Poat@ c@ propunerea pe care au f@cuto în cazul fondurilor europene – externalizarea managementului fondurilor
europene – se poate aplica }i în cazul
marii evaziuni, dar trebuie ]inut cont de
o premiz@ de care toate propunerile
investitorilor sunt dependente: nu se
pune în discu]ie rolul statului, dimensiunea sau func]ia. Statul r@mâne a}a
cum este. {i poate, pentru a putea
declan}a un mare proces de schimbare, premiza aceasta trebuie dep@}it@.
Cea mai stranie propunere ]ine de
organizarea campionatului european de
fotbal din 2020. Este u}or deplasat@,
la prima vedere, dar vrea s@ fie mai
degrab@ o g@selini]@ de marketing, de
a atrage un anumit suport popular
pentru întregul program. De fapt, competi]ia în sine vrea s@ fie doar motorul
}i reperul pentru un amplu progam de
investi]ii în infrastructur@. Uneori e
nevoie de asemenea scenarii curajoase
pentru a ob]ine un consens na]ional.

Personal, a} fi apreciat mai mult un
plan de 20 – 30 de obiective bine definite de infrastructur@ decât o asemenea iluzie care poate avea ca revers
acumularea unor datorii greu de
suportat, de dragul prestigiului
na]ional, a}a cum s-a întâmplat cu
datoriile Greciei dup@ Olimpiada din
2004. Dar faptul c@ CIS se gânde}te
la asemenea subtilit@]i de marketing
arat@ c@ dorin]a de a se implica serios
într-un program de cre}tere economic@. O implicare ce nu trebuie citit@ ca
o dovad@ de bun@voin]@ ci mai
degrab@ ca un semn de disperare.
Investitorii str@ini au venit în România
de-a lungul anilor pentru c@ au crezut
în ]ara asta. Chiar }i perspectiva mercantil@ este acceptabil@ pe deplin: au
venit s@ fac@ bani, pentru c@ au crezut
c@ se pot face bani aici. Elaborarea
unui program atât de detaliat }i
demersurile publice de a-l promova }i
aplica dovedesc faptul c@ au ajuns la
limita r@bd@rii. Nu mai a}teapt@ pur }i
simplu ca guvernul s@-}i fac@ treaba
sau economia s@-}i revin@ de la sine.
E nevoie de mai mult decât atât,
nimeni nu î}i mai poate permite înc@
un an de sc@dere economic@ }i dac@
guvernul pare cumva blocat }i lipsit de
curaj }i idei, prime}te o mân@ de ajutor din partea mediului de afaceri.
Pentru multina]ionalele din România,
înc@ un an f@r@ profit }i al]ii f@r@ perspective înseamn@ fie realoc@ri, fie
reduceri de activitate }i guvernul trebuie s@ r@spund@ rapid preluând idei
din acest program general altfel risc@
s@ nu doar s@ nu atrag@ investitori
(acest lucru se întâmpl@ deja), ci }i

s@-i piard@ pe cei pe care îi are. De
fapt, vorbim de un progam în trei pa}i
în logica fiscal@ existent@, f@r@ revolu]ii
de nici un fel: e un set de m@suri
punctuale care prev@d fie relgementarea datoriilor sau mecanisme
esen]iale de garan]ii ]inând cont de
disponibit@]ile existente; apoi g@sirea
de surse suplimentare de bani }i abia

în final, pa}i spre proiecte mai curajoase. Indiferent dac@ se merge pân@
la capat sau nu, guvernul trebuie s@
intre într-o altfel de rela]ie de parteneriat cu multina]ionalele. Semnalul dat,
încurajator pe form@, este îngrijor@tor
pe fond: nu mai au bani s@ aib@
r@bdare ca economia s@-}i revin@ în
ritmul prea lent în care o face.

Orientarea c@tre mediu în cadrul UE (II)

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU
Dup@ 1989, se poate vorbi de o generalizare rapid@ a interesului diverselor
organiza]ii }i organisme, a speciali}tilor
}i a mass-media privind acuitatea }i
stringen]a „problemelor ecologice”.
Fie c@ este vorba de procesul de
înc@lzire a planetei, ori de diminuarea
stratului de ozon în Antarctica, de
degradarea ecologic@ a p@durii amazoniene, ori de pierderea biodiversit@]ii,
interesul ar@tat problemelor ecologice
pare s@ fi devenit un fel de „mod@”.
Este de remarcat similitudinea problemelor ecologice cu problemele privind
penuria de energie (generate de cele
dou@ }ocuri petroliere), penuria de ap@
potabil@, etc. Aceast@ con}tientizare a
existen]ei unei limite a resurselor naturale, al@turat@ constat@rii alarmante a
unei explozii demografice pe plan mondial a determinat un interes real din
partea tuturor organiza]iilor care pot
decide în acest domeniu.
Chiar o organiza]ie ca Banca Mondial@,
pân@ atunci mai sensibil@ la problemele
dezvolt@rii economice, decât la problemele protec]iei mediului, a început s@
fie preocupat@ de problemele ecologice.
O alt@ tr@s@tur@ caracteristic@ a actualei
etape este aceea c@ accidentele considerate secundare în ierarhia preocup@rilor
opiniei publice pe plan mondial (mareea
petrolier@, degradarea ecologic@ a
p@durilor, poluarea apei freatice) au
început s@ fie apreciate drept adev@rate
„crime” ecologice }i sanc]ionate ca atare
(Constantinescu, N.N.,-“ Probleme globale ale omenirii în lumina conceptului de

dezvoltare economic@”).
Este evident c@ la începutul mileniului
al III-lea problemele privind protec]ia
mediului se vor deosebi considerabil de
acelea de la începutul anilor’90.
M@surile de protec]ie a mediului luate
pân@ în prezent în ]@rile dezvoltate nu
au putut împiedica apari]ia în continuare
a unor fenomene deosebit de negative
privind mediul. În afar@ de aceasta o
nou@ genera]ie de probleme privind
protec]ia mediului necesit@ o interven]ie
rapid@ }i urgent@, ca de exemplu, poluarea de c@tre surse difuze de emisie
(poluarea apei freatice în agricultur@)
sau problemele globale (de exemplu,
„efectul de ser@”).
Promulgarea }i introducerea legisla]iei
de mediu de c@tre Uniunea European@
în ]@rile membre }i nu numai a avut ca
efect reducerea emisiilor de SO2, NOx
în aer, a fosforului în ap@, determinând
îmbun@t@]irea calit@]ii apei, aerului }i
solului. Din p@cate aceste realiz@ri sunt
departe de a rezolva problemele generate de poluare, în condi]iile în care
popula]ia este expus@ în continuarea
concentra]iilor de noxe dispuse în ap@,
aer, sol (www.eea.europe.eu).
Cu toate progresele înregistrate, industria manufacturier@ continu@ s@ aib@ o
însemnat@ contribu]ie la poluarea mediului. Dezvoltarea activit@]ilor din domeniul transporturilor, folosirea combustibililor fosili în sectorul energetic,
practicarea unei agriculturi intensive cu
impact negativ asupra apei }i solului,
neimplicarea factorilor de decizie, precum }i needucarea popula]iei în spiritul protej@rii mediului împiedic@
ob]inerea de efecte pozitive în conservarea mediului natural.
Protec]ia }i conservarea mediului sunt
adesea asociate cu costuri ridicate }i
pierderi de locuri de munc@. În realitate, aceasta este o fals@ problem@,
dimpotriv@, protec]ia mediului }i utilizarea eficient@ }i ra]ional@ a
resurselor naturale conduc la diminuarea costurilor, la cre}terea competitivit@]ii produselor }i la crearea de
noi locuri de munc@.

Vedere din Bruxelles

[inta politicii Uniunii Europene în prezent este “cre}terea economic@” concomitent cu p@strarea locurilor de munc@ }i a unui mediu s@n@tos }i curat.
Aceasta se poate realiza prin implementarea strategiilor }i politicilor economice }i de mediu, a legisla]iei de mediu prin
informarea, educarea }i instruirea popula]iei, prin acordarea de stimulente fiscale
}i prin practicarea unei politici active în
domeniul pie]ei for]ei de munc@.
Succesul realiz@rii integr@rii mediu-locuri
de munc@ se va realiza dac@ to]i factorii implica]i, respectiv autoritatea public@, organiza]iile nonguvernamentale }i
financiare, sindicatele, sectoarele de
cercetare, industria, transporturile, agricultura, popula]ia vor fi preg@ti]i s@
coopereze }i, în astfel, s@ aduc@ o contribu]ie la realizarea acestui deziderat.
Un rol important, în acest sens, îl are
Comisia European@, care a creat cadrul
necesar pentru sus]inerea fiec@rei ac]iuni care se desf@}oar@ la nivel local,
na]ional }i regional, asigurând promovarea ini]iativelor politice necesare,
respectiv (http://ec.europa.eu): aplicarea

legisla]iei de mediu în zone cu ape
poluate, în zone unde exist@ cantit@]i
mari de de}euri industriale }i menajere;
implementarea legisla]iei de mediu trebuie s@ se realizeze concomitent cu o
infuzie important@ de investi]ii de capital }i cu crearea de noi locuri de
munc@; asigurarea resurselor financiare
necesare pentru elaborarea de programe
}i proiecte care s@ contribuie la dezvoltarea economic@, la crearea de noi
locuri de munc@, asigurându-se în acest
fel o dezvoltare durabil@.
Politica ecologica la nivelul U.E. a parcurs numeroase etape, }i în pofida
numeroaselor piedici ap@rute în calea
dezvolt@rii sale, a înregistrat progrese
semnificative.
Pentru viitor, se are în vedere integrarea considera]iilor ecologice în priorit@]ile politice si economice la nivel
regional. Parte din dificult@]i pot fi
dep@}ite de activitatea Comisiei, în timp
ce altele dintre ele vor necesita o
colaborare sus]inut@ intre p@r]ile implicate. Cele mai mari dificult@]i sunt
legate de reticen]a statelor membre de

a se subordona agen]iilor suprana]ionale sau de a aduce compromisuri in
politicile lor economice.
Dificultatea U.E. în implementarea politicilor ecologice simbolizeaz@ for]ele
conflictuale }i contradic]iile care au caracterizat aceast@ organiza]ie înc@ de la
începuturile sale. Acestea include necesitatea unit@]ii în diversitate dintre priorit@]ile na]ionale }i imperativele
suprana]ionale }i distribuirea puterii
între diferitele organiza]ii }i nivele de
guvernare. Cu toate acestea, U.E. înregistreaz@ progrese în solu]ionarea acestor probleme (Bran, F; Ioan, I.,-“
Ecosfer@ }i politici ecologice”).
În cadrul Uniunii Europene, mai mult
de 5,8 milioane hectare sunt cultivate
cu produse ecologice, existând înregistrate un num@r de 140.000 ferme ecologice, ceea ce reprezint@ un procent de
3,4& din totalul suprafe]ei agricole. În
majoritatea ]@rilor europene }i în special
în ]@rile Uniunii Europene, fermele ecologice î}i desf@}oar@ activitatea în baza
unui sistem de inspec]ie }i certificare
bine definit.
În general, nu exist@ statistici precise
referitoare la volumul cererii de produse agroalimentare ecologice. Cifrele
vehiculate se refer@ la ansamblul acestor produse, f@r@ a face diferen]ieri pe
categorii sau tipuri.
În realitate îns@, cererea total@ este cu
mult mai mare, num@rul consumatorilor poten]iali fiind mult mai mare
decât cel al consumatorilor efectivi, a}a
cum rezult@ din numeroasele studii de
pia]@ realizate pe aceasta tem@.
Pornind de la aspectele men]ionate mai
sus, produc@torii }i distribuitorii caut@
diverse solu]ii pentru a reu}i extinderea
acestei pie]e, între care se remarc@:
prezen]a produselor în marile re]ele de
distribu]ie cu am@nuntul; constan]a
ofertei; pre]uri competitive; informarea
consumatorilor în leg@tur@ cu beneficiile
consumului acestor produse; promovare
eficient@ a produselor, care s@ nu
creeze confuzie în rândul consumatorilor ci, dimpotriv@, s@-i ajute pe ace}tia
s@ aleag@ produsele.
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Însemn@rile unui pictor. Despre AMERICA - Laguna Beach (III)

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Anual, vara, (începând din iulie }i
pân@ în septembrie), în Laguna Bech,
din sudul Comitatului Orange County,
se desf@}oar@ amplul Festival al Artei
Contemporane în cele peste 50 de
galerii de art@ }i la Muzeul de Art@,
un Târg de crea]ie artistic@ cu lucr@ri
executate de c@tre arti}tii plastici
care au închiriat ateliere în acest
pitoresc ora} californian }i Spectacolul cu tablouri vivante „ Pageant of
the Masters”. Toate sunt concepute
sub forma unui complex artistic unitar ca formul@ organizatoric@,unde
artele se îmbin@ armonios.
Dincolo de valoarea cultural@ }i
artistic@ incontestabil@ pe care o
reprezint@ acest festival, el este o
bogat@ surs@ de venituri pentru to]i
cei care sunt implica]i în organizare.
De fapt în America nu exist@ ac]iune
cultural@ care s@ fie conceput@ numai
de „dragul artei” f@r@ s@ nu aibe }i
un scop financiar bine determinat
Am v@zut în multe ora}e, diverse
manifest@ri similare cu cele din
Laguna Beach, diferite ca specific
cultural }i scop, dar cu o not@
comun@. Seriozitatea îmbinat@ cu
profesionalismul. Istoria acestei fantastice manifest@ri este rodul unei
decant@ri organice, de la formele
incipiente, simple, la stadiul actual de
mare complexitate, unde sincretismul
artelor este generator de incredibile
}i nea}teptate solu]ii spectaculare.
Primul pictor care a poposit pe
meleagurile Lagunei Beach, a fost în
1878, când comunitatea era compus@
din câteva zeci de familii, care î}i
câ}tigau existen]a din închirierea de
spa]ii de locuit, bog@ta}ilor din Los
Angeles }i Orange County, precum }i
por]iuni din plajele aferente acestora.

Tablouri vivante

Turbinele hidrocentralei - Hoover
Frumuse]ea peisajului natural, asemenea unui uria} magnet invizibil, a
atras arti}ti din localit@]ile riverane.
În 1900, num@rul acestora era de
peste 300, constituind o veritabil@
colonie de arti}ti. Rela]ia cu publicul
s-a realizat prin comer]ul cu arta.
Proprietarii magazinelor au consim]it,
ca arti}tii s@-}i vând@ lucr@rile în fa]a
vitrinelor, f@r@ s@ le perceap@ un
comision.
Acest comer] a avut la început un
caracter spontan }i era supus unor
reguli nescrise. Func]iona principiul
„v@zut, pl@cut, luat”. Nu existau for-

me oficiale care s@ protejeze atât pe
arti}ti cât }i pe cump@r@tori. Au
ap@rut galeriile }i galeri}tii.
Pentru arti}ti, s-a creat Art Associa]ion, o form@ profesional@ organizatoric@, care s@ sprijine pe arti}ti }i
crea]ia acestora. Cu prilejul Jocurilor
Olimpice din 1932, din Los Angeles,
s-a ini]iat prima edi]ie a Festivalului
de art@ care a avut loc în Parcul
Central din Laguna Beach.
Au avut loc expozi]ii, jocuri sportive, parade, baluri mascate, comer]
stradal, vizitarea atelierelor de
crea]ie ale arti}tilor, spectacole de

sunet }i lumin@.
O artist@ cu preocup@ri multilaterale printre care }i regie de spectcole gen vodeviluri, pe numele Lolita
Perine, a avut fericita inspira]ie s@
realizeze primul tablou vivant cu titlul
Spirit of the Masters. Reu}ita acestui gen artistic nou a consacrat-o,
devenind celebr@.
Cu timpul, spa]iul pe care îl oferea
Central Park pentru acest fel de
manifest@ri, a devnit neînc@p@tor. Sa ivit imediat un anonim artist amator, Roy Ropp, de profesie inginer
constructor care a realizat într-un

timp record, un modern teatru în aer
liber la cele mai exigente cerin]e
folosind tehnologiile cele mai
avansate la acea vreme. Era în anul
de gra]ie 1935.
Pentru a oferi cititorilor un termen de compara]ie amintesc c@, în
aproximativ aceea}i perioad@, s-a
construit Barajul }i Hidrocentrala
Hoover, de pe râul Colorado. S-au
escavat în roc@ foarte dur@ 2.600.000
de metri cubi de p@mânt. Puterea
instalat@ era de 2074 megawa]i, suficien]i pentru a da curent celor trei
state: Nevada, Arizona }i California.
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