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“C$nd cineva face ceva se con-
frunt@ cu trei tipuri de inamici: 
a) cei care fac acela}i lucru cu el;
b) cei care fac contrariul; c) marea
mas@ a celor ce nu fac nimic”
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Nimic mai riscant într-o economie volatil@ precum este
cea a României decât s@ pariezi pe evolu]ia cursului de
schimb. Cine o face î}i asum@ rolul ingrat al oracolului
de la Delphi, adic@ îi va b@ga în cea]@ pe to]i cei care
caut@ certitudini în „citirea”viitorului }i în final se va aco-
pri de derizoriu. Evident, cine vrea s@ r@mân@ cu
picioarele pe p@mânt }i s@ se vindece de oracole nu are
decât s@ a}tepte r@bd@tor s@ se a}eze un timp rezonabil
între predic]ii }i întâmpl@rile vie]ii reale. O facem }i noi
în numele adev@rului }i de dragul statisticilor care se
înc@p@]âneaz@ s@ înfrunte tot felul de prognoze m@sluite.
S@ d@m, deci, filele calendarului înd@r@t pentru a vedea
cum colindau leul românesc, anul trecut pe vremea asta,
anali}tii financiar – bancari care le }tiu pe toate...

Cursul valutar – ruleta la
care se joac@ relansarea

economic@ a ]@rii

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Declara]ii optimiste exist@, unele sunt chiar fan-
faronarde, dar, a}a cum am v@zut }i în situa]ii trecute,
în istoria economic@ a lumii, ele nu pot ]ine locul con-
tram@surilor sistemice, necesare }i eficiente. Nu demult,
în 3 – 5 iunie, a.c., s-a desf@}urat, la Roma, Reuniunea
FAO, care, dup@ cum a subliniat o parte a presei eco-
nomice, cea mai exigent@, „a reprezentat  ocazia unor
foarte frumoase discursuri, foarte inspirate… dar ceea ce
a lipsit evident la acest summit a fost r@spunsul concret
}i imediat oferit crizei alimentare mondiale”. (Daily Nation,
Nairobi), A fost vehement criticat de presa din Peninsul@
}i banchetul de final, luxos }i planturos, pentru o

Conferin]@ care aborda foametea în lume... Al]i anali}ti, ceva mai departe de
„lumea dezl@n]uit@”, au apreciat doar câteva m@suri concrete }i nu au criticat
lipsa fondului solid, de perspectiv@, al dezbaterilor. 

În ciuda sc@derilor sala -
riale de anul aceasta, chel -
tuielile predeterminate
ale bugetului cu salarii,
cehltuieli sociale }i dobânzi
r@mân tot la 60&.

Discu]iile legate de buget,
care au început s@ intre
în prim planul dezbater-
ilor politice, sunt axate
în general pe modul
cum se împart banii. Se

disting câ}tig@torii de perdan]i, se inter-
preteaz@ politic victoriile de acest gen, se fac
compara]ii cu anul precedent }i se încearc@
alocare a unor sume pentru diverse obiective
sus]inute politic sau de importan]@ strategic@.
Desigur, aceste discu]ii au importan]a lor. 

Jocul bugetului 
în sum@ nul@

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Amenin]@ri planetare (II)
(posibila criz@ a produselor alimentare)

Solilocvii de duminic@
masterand Elena-Andreea FURTUN~ pag. 7

Moneda }i influen]a evolu]iei ei 
asupra economiei (II)

Dan POPESCU

Africa de Sud, Stellenbosch, 2012

Noapte bun@, Dumi...

stud. masterand
Andreea MATEESCU pag. 5

Spre un nou model de globalizare - 
perspectivele altermondialismului

continuare ^n pag. 4-5

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Antoine Henri Becquerel (n. 15 decembrie 1852, Paris - d. 25 august 1908, Le Croisic,

Loire-Atlantique) mare fizician francez, laureat al Premiului Nobel în domeniul fizicii, 

în anul 1903, ca urmare a descoperirii fenomenului de radioactivitate spontană.

Salarizare }i performan]@
în „sistemul bugetar” (IV)

În final, criteriul definitoriu care
face ca un sistem de evaluare a
performan]ei profesionale s@
func]ioneze sau nu, respectiv le -
g@tura cu sistemul de salarizare
}i motivare a angaja]ilor, ne va
ar@ta dac@ construc]ia organi-
za]ional@ din mediul public ro -
mânesc are vreo }ans@ în ceea
ce prive}te evolu]ia calitativ@.

Slujbele în sectorul public se
remarc@ în contextul ultimilor 20 de ani mai ales prin
„siguran]@”. Fie c@ vorbim de s@n@tate, de educa]ie, de
func]ionarii publici sau de for]ele de ordine, angaj@rile în
sistem sunt pu]in sensibile la fluctua]iile din pia]a muncii.

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU
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stud. masterand Andreea MATEESCU

„Contabilitatea trezoreriei 
întreprinderii. Situa]ia fluxurilor

de trezorerie” (III)
pag. 6
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urmare din pag.1
Odat@ angajat@, o persoan@ are în
mod obi}nuit o slujb@ pe via]@,
ie}irile din sistem datoare concedier-
ilor în leg@tur@ cu performan]a profe-
sional@ fiind rarisime. Aceast@ calitate
a angaj@rii în sistemul public s-a aflat
în deplin@ opozi]ie cu schimb@rile de
situa]ie din ceea ce a devenit dup@
1989 economia privat@. În timp ce în
sectorul ce se privatiza în pas de
melc restructurarea a însemnat mai
ales concedieri }i nesiguran]@, în sec-
torul public restructurarea a constat
mai mult în schimbarea denumirii
posturilor }i în modific@ri mai mult
sau mai pu]in formale de organi-
gram@. De aceea, siguran]a oferit@ de
o astfel de angajare a constituit unul
dintre factorii motiva]ionali importan]i
pentru atragerea de personal în sec-
torul public }i – se pare – unul din-
tre factorii determinan]i pentru
r@mânerea în sistem.
În afara acestei recompense impor-
tante („garan]ia” slujbei), bugetarii au
evoluat foarte diferit din punct de
vedere al sistemului de salarizare. În
timp ce educa]ia }i s@n@tatea au jucat
rolul de Cenu}@rese, domenii precum
administra]ia public@, ap@ ra rea,
ordinea public@, au avut cre}teri
exponen]iale. Educa]ia }i s@n@tatea au
fost constant „uitate” datorit@ mai ales
num@rului mare de angaja]i, pentru
care majorarea salariilor ar fi antrenat
costuri semnificative pentru buget. 
Salarizarea în sistemul public nu a
avut leg@tur@ cu performan]a subsis-
temelor sau cu o strategie de atra -
gere a profesioni}tilor în unul sau
altul dintre subsisteme, ci a fost pre-
ponderent determinat@ de centrarea
pe cheltuieli }i men]inerea cheltu-
ielilor într-un anume raport fa]@ de
venituri. De exemplu, în anii în care
s@n@tatea sau educa]ia au fost decla -
rativ considerate de c@tre guvern ca
fiind prioritare, rata cre}terilor salar-
iale a fost sensibil mai mare în
administra]ie public@ sau pentru
armat@ }i angaja]ii Ministerului de
Interne, cele dou@ domenii fiind, de
fapt, ultimele în ceea ce prive}te
evolu]ia salariz@rii.
Lipsa unei strategii de angajament
public a l@sat reparti]iile bugetare
mai degrab@ la mâna grupurilor de
influen]@, favorizând disparit@]ile. De
exemplu, în octombrie 2010, salariul
mediu net (SMN) pe economie a
fost de 1.340 de lei. În aceia}i lun@,
SMN în industrie a fost de 1.390 de
lei, în s@n@tate sensibil mai mic, iar
în administra]ie public@ }i ap@rare
SMN a fost de 1.563. Astfel, admin-
istra]ia public@ avea în medie
câ}tigul salariat net cu 50& mai
mare decât, de exemplu, s@n@tatea,
dup@ ce „echitatea” fusese restabilit@
declarativ prin aplicarea legii
salariz@rii unitare.
Salarizarea – chiar în sistemul admi -
nistra]iei publice – nu a avut leg@ tur@
cu performan]a profesional@ }i cu atât
mai pu]in cu o eventual@ evaluare a
acesteia. Este suficient s@ men]ion@m
chestiunea hilar@ a „stimulentelor”

care au func]ionat pentru angaja]ii
Administra]iilor Financiare }i care au
creat nesfâr}ite discu]ii: pentru „imag-
ine” salariile au fost men ]inute la nivel
derizoriu, adev@rata surs@ de venituri
fiind stimulentele acordate de }efii ier-
arhici pentru subordona]i. Acordarea
nu a avut prea mare leg@tur@ cu per-
forman]a unei echipe sau a unei per-
soane, ci mai ales cu „rela]ia” dintre
persoan@ }i }efii ierarhici. Exist@ sus-
piciunea c@ men]inerea acestor stimu-
lante a constituit cheia de bolt@ a
ob]inerii deplinei supuneri pentru
componen]ii sistemului.
Compunerea venitului lunar dintr-o
sum@ fix@ }i un set de „stimulente”
ar trebui s@ aib@ un efect benefic
asupra performan]ei, dac@ m@rimea
}i natura stimulentelor ar avea leg@ -
tur@ direct@ cu rezultatele muncii. Or,
în exemplul de mai sus, acordarea
de stimulente generoase pentru
}oferi sau pentru personalul admin-
istrativ }i neacordarea pentru per-
sonalul opera]ional arat@ înc@ oda t@
c@ atribuirile au fost mai degrab@ pe
criterii subiective decât pe baza
rezultatelor muncii. Recom pensarea
performan]ei nu este posibil@ în lipsa
unor criterii }i standarde de perfor-
man]@ prestabilite }i acceptate ca
fiind echitabile de c@tre angaja]i.
Lipsa acestora pentru mai toate
structurile cu finan]are public@ indic@
ignorarea leg@turii dintre salariza re/ -
sistem de recompense }i perfor-
man]a profesional@, la nivel de poli -

tic@ general@ a sistemului.
Salarizarea }i recompensarea f@r@ le -
g@ tur@ cu performan]a sunt în m@ -
sur@ s@ produc@ mai ales dezorgani-
zare institu]ional@ }i reducerea stan-
dardelor de calitate, pentru c@ demo-
tiveaz@ angaja]ii care au preg@tirea }i
atitudinea necesar@ pentru ob]inerea
de rezultate superioare. Se întâmpl@,
adic@, acela}i efect pervers pe care
l-a adus în socialism acordul global:
de vreme ce nu exist@ leg@tur@
direct@ între performan]a individual@
}i salarizare sau recompensare,
nivelul mediu de performan]@ tinde
s@ scad@ în timp }i se stabilizeaz@
mai degrab@ în zona minimului orga-
niza]ional.
Ie}irea din impas ar reprezenta-o
realizarea unui sistem care s@ aib@
minim@ leg@tur@ cu performan]a indi-
vidual@, în ceea ce prive}te sala riza -
rea }i recompensele. Pân@ la pune -
rea în practic@ a sistemului unic de
salarizare, exista speran]a c@, într-o
bun@ zi, distribu]ia recompenselor }i
bonusurilor va avea leg@tur@ cu per-
forman]a }i va produce chiar }i cu
pa}i de melc, transformarea pozitiv@
a mediului public.
Introducerea sistemului salariz@rii
„unitare” }i eliminarea sporurilor, bo -
nusurilor, primelor, etc. din compo-
nentele de retribuire, face ca sis-
temul s@ devin@ complet opac la
realizarea }i promovarea performa n -
]ei individuale }i organiza]ionale.
Deciden]ii din România, }i în special

guvernul, au optat în ultimii doi ani
pentru „optimizarea” sistemului pub-
lic prin reduceri salariale }i con-
cedieri. Solu]ia este echivalent@ cu
cea a „restructur@rii” fostei industrii
socialiste în primul deceniu de dup@
1989: Încercarea de a reforma indus-
tria socialist@ a însemnat atunci mai
degrab@ o distrugere accentuat@ a
capacit@]ii de produc]ie a României,
la fel cum ast@zi reforma Statului
înseamn@ mai degrab@ o anulare
aproape complet@ a capacit@]ii
administrative a acestuia. 
La integrarea în Uniunea European@,
în 2007, unul dintre cele mai sensi-
bile domenii pentru România îl
reprezenta cel al administra]iei pub-
lice: toate rapoartele indicau exis-
ten]a unei capacit@]i administrative
reduse, cu poten]ial negativ semni-
ficativ în ceea ce prive}te dez-
voltarea viitoare a ]@rii. Cel mai
rapid efect era presupus a fi la
nivelul capacit@]ii de absorb]ie a fon-
durilor comunitare. Ast@zi, la
mijlocul perioadei de programare
bugetar@ european@ 2007-2013,
nivelul absorb]iei acestor fonduri în
România este îngrijor@tor, cu toate
c@ finan]area nerambursabil@ euro-
pean@ ar fi o solu]ie de „hr@nire” a
economiei cu costuri zero.
Reducerile de salarii din sistemul
public, blocarea posturilor }i mai
ales simplitatea }i liniaritatea sis-
temului de salarizare bazat pur }i
simplu pe un salariu nominal, permit

teoretic o oarecare reducere a chel-
tuielilor, îns@ nu las@ nici un dubiu
asupra reducerii simultane a rezul-
tatelor pentru care se face plata
respectiv@. 
Sistemul unic de salarizare nu per-
mite nici m@car teoretic poten]area
performan]ei profesionale, închizând
pe perioada existen]ei sale în forma
actual@ discu]ia despre salarizare }i
performan]@ în sistemul public.
În timp ce angajatul î}i evalueaz@
câ}tigul salarial – printre altele –
prin intermediul standardului de via]@
pe care acesta îl d@, organiza]ia ar
trebui s@ evalueze costurile salariale
– printre altele – prin prisma rapor-
tului cost/rezultate. 
Este de a}teptat ca actuala schem@
de salarizare în domeniul public s@
produc@ o sc@dere }i mai accentuat@
a nivelului de motiva]ie pentru
salaria]i, simultan cu o sc@dere a
out-put-urilor sistemului public. 
Dac@ actuala op]iune de salarizare
simplist-liniar@ se men]ine, este de
a}teptat o sc@dere accentuat@ a
capacit@]ii sistemului public de a
face fa]@ sarcinilor care îi sunt con-
trapuse. Pentru domenii în care pia]a
european@ a muncii are o cerere ridi-
cat@ (cum ar fi medicina, îngrijirea la
domiciliu, etc.), sistemul public din
România se va depopula.
Iar sc@derea capacit@]ii de adminis-
trare }i interven]ie a Statului indic@
mai degrab@ o acutizare }i diversifi-
care a crizei, decât o reducere a ei!

dr. Eugen IORD~NESCU

Salarizare }i performan]@ 
în „sistemul bugetar” (IV)

Sediul Guvernului Rom$niei



urmare din pag.1
Cei de la Raiffeisen International
estimau, în decembrie 2009, c@ euro
va ajunge la 4,15 lei în urm@toarele
12 luni. Pe urmele lor, anali}tii ING
Bank vedeau euro la 4,1 lei la
sfâr}itul acestui an. Mai optimi}ti
probabil din fire, economi}tii de la
Economist Intelligence Unit estimau,
în 2009, într-un raport privind
România, c@ leul se va aprecia în
cursul acestui an pân@ la un curs de
3,97 lei/euro. Cu siguran]@, acestora
le sc@pase din aten]ie o declara]ie a
guvernatorului B@ncii Na]ionale, din
iulie 2009, în care se sublinia, din
nou profetic, c@ „între 4,1 }i 4,3
lei/euro, cursul este stabil”.
Ce s-a ales din toate aceste proiec]ii
optimiste vedem acum, la cap@tul
unei etape anuale marcat@ puternic
de curbe de sacrificiu f@r@ precedent
}i gafe guvernamentale ce bat toate
recordurile. Cursul leu/euro a evolu-
at pe o scar@ ce pornea de la 4,07
pân@ la 4,3688, maxim atins în luna
iulie. {i devalorizarea leului nu se va
opri aici, to]i observatorii pie]ei
financiar – bancare din România
plasând cursul de schimb la 4,35 –
4,40 lei/euro înc@ din prima
jum@tate a anului viitor. 
Cine are de câ}tigat }i cine are de
pierdut în acest joc al hazardului?
M@car în aceast@ privin]@ lucrurile
sunt limpezi. Evident, aprecierea leu-
lui, considerat@ de mul]i anali}ti arti-
ficial@ atâta vreme cât economia se
zbate în recesiune, protejeaz@ pe cei
care au dat credite (b@ncile) }i pe cei
care au luat credite cu nemiluita
(debitorii). Al@turi stau marii importa-
tori care aprovizioneaz@ pia]a de
retail. Ace}tia sunt principalii
câ}tig@tori ai unui leu puternic, de}i
mul]i îi fac responsabili de actuala
stare a economiei }i de dezechilibrele
ei cele mai profunde.

Pe de alt@ parte, un leu ajustat
serve}te intereselor exportatorilor
autohtoni care sunt percepu]i drept
un element de baz@ al unei eventuale
relans@ri economice. Cu alte cuvinte,
deprecierea leului este de neevitat
atâta vreme cât premisele cre}terii
economice se pot ob]ine numai încu-
rajând exportrurile }i este singura
cale de a genera competitivitate.
Suntem, a}adar, din nou în miezul
unei controverse în plin@ derulare, în
care argumentele }i contraargu-
mentele scap@r@ pân@ la incan-
descen]@ iar preopinen]ii se a}eaz@
pe pozi]ii aparent ireconciabile.
Dintr-o parte se aud vocile vehe-
mente ale celor care critic@ politica
BNR de a proteja în continuare leul
cu pre]ul sacrificiului exportatorilor
}i investitorilor str@ini. Potrivit unor
comentarii ap@rute în pres@, banca
central@ a aruncat pur }i simplu o

parte din rezerva valutar@ a ]@rii pe
fereastr@, în încercarea de a impune
un curs de schimb mai mic decât
cel real. Și acest efort valutar nu
este deloc neglijabil. În opinia
anali}tilor ING Bank, numai în sep-
tembrie trecut BNR a cheltuit o
sum@ cuprins@ între 400 milioane
euro }i 900 milioane euro pentru a
împiedica devalorizarea monedei na -
]ionale, suma total@ pentru aceast@
perioad@ de criz@ ridicându-se la 11
miliarde de euro. În felul acesta se
descurajeaz@ industria româneasc@ }i
exporturile, concomitent cu sc@derea
semnificativ@ a resurselor valutare
ale României, într-un moment sensi-
bil, când va începe returnarea
împrumuturilor de la FMI.
Riposta nu a întârziat din partea
responsabililor BNR. Ace}tia arat@
acuzator cu degetul c@tre exporta-
tori, men]ionând c@ oricum expor-

turile române}ti au o doz@ foarte
mare de importuri de completare,
adic@ materii prime }i auxiliare luate
din afara ]@rii, ceea ce diminueaz@
considerabil competitivitatea pro-
duselor române}ti }i câ}tigul pe
care l-ar putea aduce deprecierea
leului fa]@ de euro. Cât prive}te
cheltuirea celor 11 miliarde de euro
din rezerva valutar@ pentru stabi-
lizarea cursului leu/euro, Mugur
Is@rescu sus]ine ferm c@ nu e vorba
de o cheltuial@, ci de un avantaj, c@
valuta nu s-a cheltuit, ci s-a vândut.
Guvernatorul BNR este de p@rere c@,
oricum, }i dac@ nu se vindea nici un
ban din rezerva valutar@ }i ajungeam
la 46 de miliarde de euro, tot nu ne
cre}tea ratingul care se d@ „în
func]ie de ce nu facem, nu de ce
facem în exces”, iar o rezerv@ valu-
tar@ prea mare ar na}te suspiciuni
în lumea financiar@.

Ciudat@ explica]ie, anapoda
argumentare!
Ele ne fac s@ credem c@, }i în 2011,
BNR se preg@te}te pentru o sus]inere
acerb@ a cursului }i pentru o politic@
monetar@ }i mai aspr@ în vederea
combaterii infla]iei. Pân@ unde?
Pentru c@ dl. Mugur Is@rescu }i insti-
tu]ia sa mai pot fi înc@ juc@tori de
for]@ pe pia]a valutar@, dar nu pot
reporni motoarele economiei }i
garanta ie}irea din recesiune doar
prin simple specula]ii financiare. {i
atunci, cu siguran]@, via]a îns@}i îi va
obliga s@ dea drumul }i la curs, }i la
pre]uri. În a}teptarea acestui moment
al adev@rului, noi continu@m s@ cre-
dem în argumentul de bun sim] c@ o
moned@ na]ional@ nu poate fi mai
puternic@ decât o economie na]ional@
neperformant@, doar dac@ sutem
dispu}i s@ pl@tim un pre] prea mare.
Pre]ul grandomaniei noastre...
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Cursul valutar – ruleta la care 
se joac@ relansarea 
economic@ a ]@rii

Emil DAVID
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urmare din pag.1
Dac@ am însuma asemenea puncte
de vedere am „c@dea” pe ceea ce tre-
buie, întrucât – }i este bine s@
vedem acest lucru – avem de-a face
}i cu necesitatea imperioas@ a unor
m@suri urgente pentru prezent, dar }i
cu o mai bun@ precizare a strategiei
pe termen lung, a ac]iunilor globale
}i general stimulative ce trebuie
desf@}urate. 
...Sunt mul]i cei care nu (mai) cred
c@ dând acum exclusiv ajutoare }i
bani celor s@raci, }i pentru produc]ie,
}i ca generozitate, ie}im din impas.
Ei cred, îns@ c@ este necesar s@
rezolv@m o astfel de chestiune com-
plex@ pe termen lung, implicând, sis-
temic, toate motiva]iile }i evaluând, în
aceea}i manier@, pe cât se poate
toate efectele ca atare, examinând }i
evaluând toate m@surile necesare, la
toate nivelurile. Tot mai mult, a}adar,
ne îndrept@m spre ceea ce mai mul]i
}efi ai unor state, }i dezvoltate, dar
}i în curs de dezvoltare, încep s@
repete pân@ aproape de obsesie:
„gestiunea planetar@ a resurselor”,
component@ a dezvolt@rii durabile. O
putem realiza? Vor putea fi admise,
validate, la nivel na]ional, regional,
comunitar, global, schimb@rile
esen]iale, fundamentale pe care le
presupune o astfel de muta]ie pro-
fund@ pe Terra? Va putea fi admis@
bulversarea de interese, care va fi
foarte evident@ }i se va desf@}ura din
perspectiva ]intei solidarit@]ii sociale,
a}ezând, posibil, într-o relativ@ stare
de marginalizare, dar f@r@ a-l exclude,
ci dimpotriv@, profitul punctual? Vor
putea statele mai slab dezvoltate s@
„trag@ la jug” punând „surdin@” la –
de multe ori, incorectele – culpabi-
liz@ri ale statelor dezvoltate pentru
situa]ia în care se afl@? Cum va
putea fi rezolvat@ problema potrivit
c@reia cererea solvabil@ de petrol, de
hidrocarburi, de produse alimentare,
este consistent dep@}it@ de cererea
fizic@ de asemenea produse,
chestiune damnat@ în raport cu
„reglement@rile }i autoreglement@rile
sancrosacte ale economiei de pia]@”?
{i înc@ multe, multe altele…R@mâne
de v@zut. Noi ne vom referi doar la
câteva coordonate – cauze, efecte }i
m@suri – care definesc, în bun@
m@sur@, „amenin]@rile planetare” la
care suntem supu}i ast@zi.

Este un fapt, potrivit statis-
ticilor oficiale, circa 1 miliard de
oameni ai Planetei sufer@ de foame,
se afl@, în prezent, în stare de sub-
nutri]ie, stare devenit@, din ce în ce
mai mult, de la acut@, la cronic@, cu
urm@ri catastrofale chiar în ceea ce

prive}te expierea acestor oameni.
„Dublarea pre]ului, în lume, la pro-
dusele alimentare, în ultimii trei ani
face necesar@ interven]ia urgent@ a
guvernelor”, afirma pre}edintele
B@ncii Mondiale, Robert Zoellick.
Altminteri, foametea va na}te tul-
bur@ri sociale puternice, cu rever-
bera]ii pe tot globul }i care nu vor
mai putea fi st@pânite. În aceea}i
idee, pre}edintele FMI – ului,
Dominique Strauss – Kahn arat@:
„Cum ne înva]@ experien]a trecutu-
lui,... acest tip de situa]ii finalizeaz@,
adesea, prin r@zboaie, chiar }i de
mare întindere”.

…Nu pot fi echivocuri în
raport cu asemenea adev@ruri }i
comentarii. Pe de o parte, guvernele
trebuie s@ confirme deja angaja-
mentele luate, iar pe de alt@ parte,
trebuiesc angajate alte }i însemnate
ac]iuni. Ne referim, de exemplu, la
„Programul alimentar mondial” (PAM)
prezent deja în 78 de ]@ri, unde con-
tribuie la alimentarea a 73 milioane
de persoane. În acest cadru, s-au
mai cerut de urgen]@ comunit@]ii
interna]ionale înc@ 500 milioane de
dolari, pentru a amplifica sfera aju-
torului. În ceea ce prive}te mecanis-
mele menite s@ stimuleze produc]ia
în statele slab dezvoltate, subliniem,
de exemplu, c@ Banca Mondial@ î}i
va dubla împrumuturile agricole în
state africane în nevoie, la 800 mil-
ioane de dolari, envizajându-se con-
struc]ia unui veritabil „<<new– deal>>
pentru o politic@ alimentar@ global@”.
Sunt elemente concrete, dar, care nu
au, deocamdat@, amploarea pentru a
rezolva fondul problemei.
Chestiunea este, de altfel „foarte
întortocheat@”. Iat@, potrivit cifrelor
FAO, circa jum@tate din miliardul de
oameni care sufer@ de subnutri]ie în
]@rile în curs de dezvoltare sunt
]@rani. Pe urm@, al]i 30& sunt
ocupa]i în pescuit, în jur de 20&
sunt tot ]@rani, dar tr@ind la ora} în
speran]a de mai bine }i f@r@ a-}i afla
mijloace de subzisten]@. Paradoxul se
v@de}te, deci, în aceea c@ partea cea
mai mare a popula]iei care este
nehr@nit@ este constituit@ din per-
soane care, pentru a putea tr@i, ar
trebui s@ produc@ chiar ele alimente.
Apoi, se v@desc restric]ii de seam@ în
faptul c@ produc]ia de alimente nu
poate fi sporit@ actualmente utilizând
mai mult@ ap@ }i energie, deoarece
apa }i energia sunt tocmai factorii
care, acum, în lume }i nu doar în
câteva ]@ri, limiteaz@ cre}terea eco-
nomic@. Un detaliu astfel: 1,4 mil-
iarde persoane tr@iesc în lume în lun-
gul bazinelor fluviale }i utilizeaz@ mai
mult@ ap@ decât cea care se
reînoie}te în mod natural. În plus,

popula]ia ora}elor – cea care con-
sum@ cele mai multe resurse ali-
mentare }i de energie – potrivit prog-
nozelor se va dubla pân@ în anul
2050. Or, în asemenea condi]ii, încer-
carea de a lua mai mult@ energie din
agricultur@ pentru necesit@]ile urban-
ului, chestiune adeseori declarat@,
atunci când mai ales popula]ia agri-
col@ are nevoie de mai mult@ energie
pentru a-}i rezolva criza alimentar@,
nu serve}te la nimic. De unde, dar,
energie? Cum se va rezolva, m@car
din punctul de vedere al nutri]iei }i
în statele mai pu]in dezvoltate,
aceast@ real@ opozi]ie urban – rural,
problem@ care dezvolt@ presiuni din
ce în ce mai mari, pe criza alimen-
tar@ din lume? R@spunsurile sunt
greu de dat }i, de regul@, ele sunt
segmen]iale, fiecare urm@rind propri-
ul interes, când practic , avem
de–a–face cu unele detalii }i
am@nunte ale unei chestiuni consis-
tent mai generale. În condi]iile în
care num@rul subalimenta]ilor se va
amplifica continuu, se va pune,
finalmente, problema „cine pe cine
p@ze}te”, abunden]a }i opulen]a
celor boga]i v@dindu-se vulnerabil@ –
dup@ cum ne arat@ istoria econom-
ic@ }i nu doar economica a lumii -
în fa]a asaltului celor s@raci. Nu am
terminat, îns@, nici pe departe, lan]ul
complica]iilor.

A}adar, biocarburan]ii. „Un
mecanism pervers este deja în
func]iune iar randamentul s@u este
din ce în ce mai bun. Cum cererea
de biocarburan]ii r@mâne ridicat@ în
condi]iile scumpirii, atât de puternice,
a exploat@rii ]i]eiului – rezerve în
sc@dere, z@c@minte pe cale de
epuizare, condi]iile de exploatare tot
mai dificile, iar recoltele, }i a}a insu-
ficiente, trebuie proiectate cu
prec@dere din perspectiva nece-
sit@]ilor, - vor trebui utilizate noi
terenuri atât pentru resurse de hran@
cât }i pentru biocarburan]i” – se afir-
ma recent în „Courrier International”.
În cea mai mare parte, aceasta
înseamn@ – tot cu conota]ii negative
– arderea unor p@duri – proces ce
genereaz@ }i va genera, îns@, }i gaze
cu efect de ser@, accelerându-se
modific@rile climatice. Chestiune
complicat@ }i care face ca deciziile –
obligatorii, într-un fel sau altul – s@
fie luate cu mult@ dificultate.
Realmente, ele trebuie bine
cump@nite, cânt@rite cu migal@ }i –
credem noi –efectele }i avantajele de
un fel sau altul trebuie decantate la
nivel global. Deja agricultura conteaz@
cu 30&în ansamblul emisiilor de
gaze cu efect de ser@, 17,4&
provenind din desp@duriri (fumul }i
noxele de care aminteam), iar 13,5&

din agricultura propriu–zis@…
Oricum, }i de biocarburi, dar }i de
alimente este imperios nevoie…

O alt@ chestiune, tot a
domeniului. Într-o lume dezvoltat@ de
esen]@ liberal@, câteva cuvinte alar-
mante: “Este timpul pentru na]iunile
cele mai bogate s@ regândeasc@ pro-
gramele lor demodate de subven]ii
agricole”. Iat@ ce afirma Ban Kimoon,
secretarul general al ONU, la Accra,
la a „12-a Conferin]@ ONU asupra
Comer]ului }i Dezvolt@rii”. „Dup@ bio-
carburan]i – se mai ar@ta la aceea}i
manifestare, - subven]iile agricole
sunt }i vor fi responsabile de
agravarea crizei alimentare mon -
diale”. „Principalele victime astfel,
spunea }i pre}edintele Braziliei, Luiz
Inacio Lula da Silva, sunt fermieri
s@raci din statele în curs de dez-
voltare, ceea ce înseamn@ o veri-
tabil@ amenin]are pentru stabilitatea
economic@ }i social@ a acestor ]@ri,
dar }i în general”.

S@ vedem despre ce este,
practic, vorba. Este un fapt, Statele
Unite }i Uniunea European@ con-
sacr@, în to]i anii, sume bugetare
însemnate pentru a-}i sus]ine proprii
agricultori în concuren]@ cu pro-
duc@torii din statele din Sud. În
acela}i timp, pie]ele agricole }i ali-
mentare europene sunt protejate
împotriva importurilor agricole }i
agro-alimentare, impunându-se drep-
turi de vam@ }i taxe ridicate pro-
duselor str@ine. Iat@ }i cifre. U.E.
consacr@, anual, circa 40& din buge-
tul s@u Politicilor Agricole Comune
(PAC), respectiv 50 miliarde Euro, o
bun@ parte din bani fiind distribui]i
agricultorilor europeni sub form@ de
subven]ii. De cealalt@ parte a
Atlanticului, Statele Unite consacr@
agricultorilor americani circa 90 mil-
iarde Euro. Mai sunt func]ionale, în
ambele situa]ii, v@mi }i taxe ridicate
în fa]a importurilor, ceea ce le des-
curajeaz@, evident. De exemplu, U.E.
impune taxe la importuri ce se ridic@,
uneori, chiar la 430& pentru pre]urile
unor produse alimentare. Într-un fel,
este ceea ce f@cea }i p@rintele liber-
alismului Adam Smith atunci când
îmbr@]i}a ideea ca to]i comercian]ii
englezi s@ utilizeze, pentru transpo-
turile lor interna]ionale, doar vase
engle ze}ti chiar dac@ tarifele de trans-
port practicate de acestea erau mult
superioare celor practicate de navele
olandeze. Timpurile se schimb@, obi-
ceiurile, „tradi]iile” r@mân…

Este limpede c@, în tot ce
facem, ne domin@ interesul. Nu este
vorba, îns@, numai de asta. {i în
agricultura U.E. }i în cea a Statelor
Unite se lucreaz@ cu o productivitate
de câteva ori mai mare, adesea, de

foarte multe ori mai mare decât cea
caracteristic@ agriculturii statelor în
curs de dezvoltare. Or, în aceste
condi]ii, taxele amintite nu sus]in atât
productivitatea agriculturii din vest,
cât mai ales veniturile celor ocupa]i
în domeniul pentru a nu migra în alte
sectoare. Ce s-ar întâmpla altminteni,
}i ceea ce demnitarul ONU }i
pre}edintele Braziliei nu ne spun? S-
ar putea reduce cu cote importante
produc]ia agricol@ }i agro-alimentar@
din U.E. }i Statele Unite, produc]ie
care, printre altele, asigur@, pe calea
exporturilor }i a ajutoarelor, o bun@
parte din necesarul agro-alimentar al
celor mai pu]in dezvolta]i. Aceia care,
deocamdat@, de}i sunt ocupa]i con-
siderabil în agricultur@, înregistreaz@
un mare deficit în constituirea nece-
sarului agricol }i agro-alimentar
intern. Desigur, în general, subven]iile
}i taxele nu sunt bune, dar ele, în
condi]iile date, nu trebuie analizate
doar din punct de vedere principial,
ci în func]ie de realit@]i economice
concrete. Nimeni nu spune c@ statele
mai slabe nu trebuie ajutate }i nici
c@ statele din vest nu trebuie s@-}i
deschid@ pie]ele. Trebuie v@zut, îns@,
îndeaproape „ce”, „cât” }i „cum”,
care sunt avantajele }i care sunt
dezavantajele. Cum spuneam, solu]iile
crizei alimentare mondiale nu constau
atât în ajutoare }i generozit@]i, cât în
amplificarea }i eficientizarea propriilor
produc]ii agricole din statele mai
pu]in dezvoltate, în transformarea
acestora din produc]ii stricte de sub-
zisten]@, în produc]ii larg profitabile
individual }i comercial. În urm@ cu
40 – 50 de ani, „Deceniile ONU ale
dezvolt@rii” – vreo trei -  s-au v@dit
un adev@rat fiasco, banii, fondurile
intrând cu prec@dere în buzunarele
f@r@ fund ale afaceri}tilor locali de
coniven]@ cu unii „globali”…

O concluzie: este neîn-
doilenic c@, subven]iile amintite influ-
en]eaz@ într-o m@sur@ – con-
tracarând-o puternic în alta -, criza
alimentar@ mondial@. {i este tot neîn-
doielnic c@ biocarburan]ii influen]eaz@
criza respectiv@ cu prec@dere nega-
tiv. Biocarburan]ii au, îns@, }i ei
rolul lor, detensionând, pe termen
scurt, pia]a petrolier@, }i „totul se
înl@n]uie cu totul” – principiu }i
practic@ fundamentale ale economiei
de pia]@ de tip sistemic, a}a cum a
fost, cum este }i cum va fi, dealt-
fel, mereu. Ce alegi, îns@ pân@ la
urm@, un pre] }i mai mare la ]i]ei
sau unul mai mare la produse
importante pe pia]a agro-alimentar@?
Aproape indiferent cum ai ac]iona,
r@u este în ambele direc]ii…

continuare ^n pag.5

Dan POPESCU

Amenin]@ri planetare (II)
- de ce, cum }i cât cresc pre]urile la alimente }i energie -câteva coordonate -

(ne-am referit ^n urm@ cu aproape 3 ani la posibila criz@ a produselor alimentare)
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continuare din pag.4
…A privi lucrurile doar în acest sens
înseamn@ a râmâne tributari, }i pe
mai departe, pân@ h@t departe în
timp, nefastei înv@]@ri }i ac]iuni „de
}oc”. Ac]ion@m a}a de câteva secole
iar rezultatele s-au v@zut }i se v@d.
Tipul „preventiv de gândire, de
ac]iune” cost@ înc@ foarte mult. Mai
ales atunci când multe resurse sunt
deja direc]ionate altfel, mai ales în
condi]iile în care poten]ialit@]i inte-
grate „ac]iunii de }oc” nu au fost }i
nu sunt, decât în mic@ m@sur@,
amortizate. S@ ne gândim la pro-
duc]ia de automobile înc@ neadecvat@
exigen]elor prezentului }i viitorului, la
energii, etc. Este drept, îns@, c@
firmele, companiile tr@iesc nu din
aspira]ii imediat costisitoare, ci, mai
ales, din realit@]i asumate unui
prezent care este a}a cum este.

{i cum este? Nu este decât
într-o m@sur@ promi]@tor speran]elor
noastre. Resursele finite }i neregen-
erabile, energiile ob]inute astfel,
condi]ionând, înc@ fundamental, civi-
liza]ia actual@, solicitate cu mult dea-
supra cererii relev@ o pronun]at@
tent@ negativ@. Pân@ unde va cre}te
pre]ul, în dolari, al barilului de

petrol? Cât sunt specula]ii pentru a
explica dinamica acestui pre], }i cât
este cre}tere generat@ de pia]a real@
ca atare? Este clar c@ partea cea mai
mare a pre]ului înalt, foarte înalt pen-
tru barilul de ]i]ei nu provine din
anume procese }i specula]ii –
deprecierea dolarului în raport cu
euro, strategii }i presiuni ale pro-
duc@torilor, etc. – care, îns@, au }i
ele rolul lor. Ci provine, mai ales, din
faptul c@ avem din ce în ce mai pu]in
petrol, iar cererea „refuz@” înc@ s@
scad@, ba chiar este, uneori, }i pe
unele domenii, infrastructuri, etc.,
mai mare decât înainte. Astfel c@
pre]ul pe baril este posibil s@ creasc@
pân@ la pragul, posibil, de 150 dolari
pe baril, dincolo de care, se pare,
energiile }i tehnologiile necon-
ven]ionale vor avea un pre] econom-
ic comparabil în raport cu cele
provenind din ]i]ei. Cu amendamentul
firesc c@, pe termen lung, „energia
nuclear@” prin marile riscuri de cata-
strofe pe care le incumb@, nu rezolv@
problema iar energia electric@ pro-
dus@ pân@ în prezent are la baz@, în
mare parte, înc@, ]i]eiul. Deci, iar,
complica]ii…
…Poluarea, noxele, supraînc@lzirea
Terrei? Noi }i vitale încord@ri pentru
dezvoltare. 5 – 6 grade mai mult

pân@ spre 2100, adic@: a) topirea
ghe]arilor }i mari suprafe]e inundate,
ceea ce dezvolt@ }i va dezvolta pre-
siunile umane de toate felurile pentru
suprafe]ele de p@mânt ferme, ceea ce
înseamn@, va însemna nu doar
pre]uri mai mari, ci }i rela]ii încor-
date pentru supravie]uirea noastr@ ca
atare. Va fi evident@ }i reducerea
suprafe]elor agricole la nivel de
Terra, cu efecte fire}ti, nemijlocite,
asupra pre]urilor agro – alimentare.
Pentru zonele cu clim@ temperat@ se
mai v@de}te comprimarea celor patru
anotimpuri în dou@ sezoane – cald }i
rece – cu diminuarea nu doar a
num@rului de recolte – din dou@ pe
an, una singur@ – ci }i a perfor-
man]elor pe recolt@. Labilitate climat-
ic@, mari secete, ar}i]e, alternând cu
ploi, furtuni, uragane. De aici, contin-
uarea }i, poate, chiar accelerarea
„scumpirilor agro – alimentare” deja
examinate }i explicate. Pân@ unde?
Este dificil de relevat o limit@ de
suportabilitate, aceasta putând fi
„acceptat@” de deciden]i, dar „inac-
ceptabil@” pentru cet@]eni. Îns@}i
modelul nutri]ional european, dar }i
canadian, american este, în general,
neadecvat, bazat în m@sur@ impor-
tant@ pe pâine dospit@ }i nedospit@,
deci mare consumator de cereale, }i

pu]in consumator  al poten]ialului
nutri]ional existent în mediul marin,
în cel subacvatic, în mediul forestier,
etc. {i aici se poate schimba câte
ceva…

Noxele }i s@n@tatea? Un
raport puternic invers propor]ional,
„Bursa permiselor de poluare” pentru
firmele de tot felul rezolvând doar
par]ial problema, fiind nevoie de alte
}i alte actiuni restructurative }i ferme
desf@}urate la scar@ planetar@. {i
atunci, „Gestiunea planetar@ a
resurselor”? Sunt dubii, într-un fel }i
par]ial gestiunea respectiv@ se real-
izeaz@ }i acum, Dar sub sintagma de
„planetar” se afl@ nu nivelul negociat
ca atare, ci una – dou@ puteri eco-
nomice mondiale, care, din perspec-
tiva propriului interes, „globalizeaz@”
}i „planetarizeaz@” aproape totul.
Problema, pân@ la urm@ nu este de
termeni, ci de con]inut.
… O concluzie relativ general@
v@de}te nu atât certitudini cât incer-
titudini. Cu alte cuvinte – }i în mod
aparent paradoxal – avem de-a face
cu „incertitudinea certitudinilor”. Ceea
ce este, totu}i, sigur este c@ trebuie
luate m@suri imediate, na]ionale dar
}i interna]ionale, cu scopul de a
înlesni, de a face ca semenii nostri
care, actulamente, aproape sau chiar

mor de foame, s@ poat@ – s@ aib@ ce
– mânca. Pe urm@, este tot sigur c@
trebuie s@ ne modific@m, în bun@
m@sur@, tipul de nevoi }i tipul de
via]@, adaptate, ambele tipuri, la o
alt@ paradigm@ a dezvolt@rii, mai nat-
ural@, mai social@, mai generoas@,
bazat@ mai mult pe entropie joas@,
decât cea care ne-a dominat pân@
acum. Trebuie f@cut, de asemenea, în
a}a fel încât orice copil venit pe
lume, orice om mai mult s@ nu
însemne doar „guri în plus de hr@nit”
ci }i „bra]e în plus de muncit”. Prin
for]a lor intrinsec@, legile sacrosancte
ale economiei, similare, în  bun@
masur@ „legilor eterne” ale naturii, ale
mediului, ne pot stimula, ne pot ori-
enta, ne pot obliga chiar s@ ac]ion@m
astfel. Aici se va v@di marea art@ a
unui „management planetar” sus]inut
de o substan]@ veritabil@ }i lep@dând
vorbele goale ce acoper@ interese rel-
ativ nocive }i debordante. La
„amenin]@ri planetare” trebuie r@s -
puns cu „m@suri planetare” efective.
(„Euroeconomia XXI”, nr.169-171,
iunie 2008; vezi }i „Economistul”,
nr.2724-2726, octombrie 2008.
Studiul a fost publicat }i în „Analele
Academiei de Studii Economice din
Moldova – Chi}in@u, Edi]ia a 7-a,
2009, pp.144-153).

Dan POPESCU

A ^ncetat, luni, din via]@, de chiar ziua numelui, bunul
nostru prieten Nicolae Dumitrescu - “Dumi”. Un om
excep]ional, cu o remarcabil@ traiectorie profesional@,
cu o bun@tate }i bonitate sufleteasc@ care l-au f@cut
s@ fie mult iubit }i pre]uit nu doar de prietenii s@i,
ci de c@tre to]i cei care l-au cunoscut. Inteligent }i
cultivat, rafinat chiar, cu o ereditate spiritual@ con-
ferit@ str@lucitor de o veritabil@ familie de intelec-
tuali sibieni, cu o bogat@ experien]@ de via]@, Dumi
era mereu atent, prevenitor, afabil, cu judec@]i de
fond, de mare profunzime. A fost un fidel cititor al
revistei noastre, pe care o parcurgea - ne-a
m@rturisit-o astfel deseori - cu pasiune, ur m@rind
s@ ^n]eleag@ realit@]ile economice at$t de complexe
pe care le-am tr@it, le tr@im, le vom tr@i.
%n ultimii 7-8 ani s-a luptat din greu cu boala, con-
serv$ndu-}i, chiar ^n atari condi]ii at$t de dificile, un
tonus ridicat, un optimism robust d@t@tor de
^ncredere }i speran]e, benefic molipsitor pentru to]i
cei din jurul s@u. A murit Dumi dar nu ne-a p@r@sit...
R@m$ne vie amintirea lui luminat@, r@m$n vii }i
pilde pentru prieteni caracterul s@u, tr@irile sale gen-
eroase, capacitatea de a se deta}a de r@u }i de a
se ^nchina, de a se de dica mereu vie]ii }i binelui.
R@m$ne }i un scaun mereu liber la agapele noas-
tre... Scaunul lui... Sincere condolean]e distinsei
familii. Noapte bun@, Dumi... Dan POPESCU

Noapte bun@,
Dumi...

Un mesaj deosebit ne-a parvenit din Africa de
Sud, Stellenbosch: la ultima sa reuniune,
Comitetul Executiv IEHA a aprobat, pentru
Congresul Mondial de Economie }i Istorie
Economic@, ce se va desf@}ura ^n 2012 ^n local-
itatea men]ionat@, sec]iunea propus@ de noi cu
tema “Industrializarea: mit }i realitate ^n spa]iul
Europei de est(1920-2010)”. Ne-a bucurat vestea
}i, fire}te, vom avea mult de lucru. Este vorba ^n
fapt, de evenimentul }tiin]ific economic de cea

mai mare anvergur@, mondial@, cu participarea
reprezentan]ilor celor mai prestigioase universit@ti
}i institu]iile de cercetare din ^ntreaga lume. %n
sec]iunea noastr@ deja }i-au exprimat dorin]a de
a participa cercet@tori }i profesori din Rom$nia,
Germania, Italia, Fran]a, Moldova, Cehia, Polonia,
Statele Unite, Rusia, India, }.a. S@ fim s@n@to}i
}i s@ ne putem prezenta }i dezbate corespunz@tor
produc]iile ^n Africa de Sud.

Dan POPESCU

Africa de Sud,
Stellenbosch, 2012

Vedere din Stellenbosch - Africa de Sud
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Avansuri de trezorerie sunt sume
puse la dispozi]ia administratorilor
sau altor salaria]i din entitate, în
vederea efectu@rii unor pla]i în
favoarea întreprinderii cum sunt:
- aprovizion@ri de materiale }i alte
bunuri de valori mici;
- efectuarea de pl@]i în cadrul unor
ac]iuni de protocol, reclam@ }i pub-
licitate;
- cheltuieli de transport, deplas@ri,
deta}@ri;
- servicii po}tale }i taxe de teleco-
munica]ii. 
De regul@ justificarea avansului }i
transformarea sa în cheltuial@ efec-
tiv@ are loc la încheierea mandatului,
pe baza unui decont de cheltuiei. 
Avansurile de trezorerie pot fi acor-
date în lei sau în valut@. În cazul
avansurilor în valut@, la decontarea lor
pot s@ apar@ diferen]e favorabile sau
nefavorabile de curs valutar.

Alte valori de trezorerie în casieriile
unit@]ilor economice: se mai pot p@stra
}i alte valori, categorie în care sunt
incluse: timbre fiscale }i po}tale, bilete
de tratament }i odihn@, tichetele }i
biletele de c@l@torie }i alte valori.

1.3.1. AC[IUNILE 
Ac]iunile sunt titluri financiare ce
reprezint@ drepturile de]in@torului într-
o societate. Ac]iunile reprezint@ p@r]i
indivizibile, de valoare egal@, din cap-
italul social al societ@]ii. Va loa rea
nominal@ a unei ac]iuni emis@ de o
societate reprezint@ banii pe care
ac]ionarii i-au depus ini]ial, la
începerea afacerii, pentru fiecare ac]iu -
ne emis@. Pre]ul pl@tit ulterior pentru
cump@rarea unei ac]iuni re prezint@ val-
oarea rezultat@ în urma cererii }i ofer-
tei de pe pia]a }i poate fi diferit de
valoarea nominal@. Prin cump@rarea
de ac]iuni, investitorul devine ac]ionar
al societ@]ii respective, acesta dis-
punând de anumite drepturi specifice
prin împ@r]irea pro fiturilor }i a
riscurilor. Un investitor poate cump@ra
sau vinde ac]iuni oricând dore}te. El
este îndrept@]it s@ voteze politica soci-
et@]ii, s@ numeas c@ sau s@ demit@
conducerea executiv@ a acesteia }i, în
cazul în care societatea ob]ine profit,
el este îndrept@]it s@ primeasc@ o
parte din acesta sub forma de divi-
dend. Dividendul (partea din profitul
societ@]ii pl@tit de]in@torilor de ac]iuni)

acordat ac]ionarilor nu este fix }i de
el beneficiaz@ ac]ionarii care de]in
ac]iuni la o dat@ stabilit@ }i f@cut@
public prin mijloacele mass-media
(numit@ dat@ de referin]@).
În fiecare an, în func]ie de profitul
rezultat la societatea respectiv@, con-
ducerea recomand@ ac]ionarilor, ce
procent din profitul acesteia s@ fie
alocat pentru dezvoltarea societ@]ii
(care r@mâne la dispozi]ia societ@]ii
}i este reinvestit) }i ce procent s@ fie
distribuit ac]ionarilor. 
Ac]ionarii sunt cei care decid în ca -
drul Adun@rilor Generale ale Ac]io -
narilor (AGA) dac@ se acord@ dividen-
de }i care este cuantumul acestora. 
Exist@ posibilitatea ca întreg profitul
rezultat s@ fie folosit pentru dez-
voltarea societ@]ii.

1.3.2. OBLIGA[IUNILE
Obliga]iunile reprezint@ titluri de val-
oare de credit pe termen lung.
Emitentul obliga]iunii împrumut@ de
la cump@r@torul ei dreptul de
folosin]@ al sumei respective, con-
tractând astfel o datorie.
În contractul de împrumut (contrac-
tul obliga]iunii/contract fiduciar)
încheiat între debitor (emitent) }i
creditor (investitor) sunt men]ionate:  
- Valoarea împrumutului - valoarea
nominal@, suma pe care debitorul o
restituie la scaden]@. 
- Rata dobânzii - determinat@ de

situa]ia de pe pia]@ la acel moment. 
- Termenele de plat@ a dobânzii -
intervalele la care se achit@ dobânzile
(6 luni/1 an)
- Termenul de scaden]@ - data la
care debitorul ramburseaz@ împru-
mutul creditorului
- Clauza de r@scump@rare - dac@
exist@ o asemenea clauz@. Emitentul
i}i poate r@scump@ra obliga]iunile
înainte de termenul de scaden]@ la
un pre] stabilit dinainte. De regula,

pre]ul de r@scump@rare trebuie s@ fie
mai mare decât valoarea nominal@ a
obliga]iunii, pentru ca investi]ia s@
prezinte interes. Dac@ obliga]iunile
sunt r@scump@rate înainte de sca-
den]@, debitorul pl@te}te creditorului
o prim@ peste valoarea lor nominal@.
- Clauza de restituire - dac@ este
prev@zut@ aceast@ clauz@, investitorul
poate înapoia emitentului obli ga ]iu -
nea înainte de termenul de scaden]@. 

(va urma)

stud. Adina-Elena LAZ~R

„Contabilitatea trezoreriei întreprinderii.
Situa]ia fluxurilor de trezorerie” (III)

Altermondialismul (din latin@, alter-
altul –alt mondialism) = reprezint@
termenul generic utilizat spre a
desemna ansamblul actorilor organi-
zati în asocia]ii, re]ele }i mi}c@ri, cu
obiective diverse, care au plasat con-
testarea mondializ@rii neoliberale în
centrul ac]iunii }i ca semn al iden-
tit@]ii lor.
Ap@rut ca o reac]ie }i propunându-}i
s@ fie o alternativ@ la actuala form@
de mondializare, acesta constituie
ast@zi o mi}care social@ etero-
gen@(diversificare), cu caracter inter-
na]ional, care revendic@ un ansamblu
de valori umaniste (precum
democra]ia, justi]ia economico-
social@, autonomia popoarelor, pro-
tec]ia mediului ori drepturile umane
fundamentale s.a) si denun]@ „logica
economicã” a actualei globaliz@ri.
Evident, no]iunea de „mi}care
social@” face referire la fenomene de
mas@, proprii fiecãrei societ@]i, la
grupuri unite prin unul sau mai
multe obiective }i care se erijeaz@ în

actori ai câmpului politic na]ional
}i/sau interna]ional.
[inta atacurilor si revendicãrilor
proiectului altermondialist o constitu-
ie centrele institu]ionalizate ori infor-
male ale puterii mondiale, precum:
FMI, OMC, Banca Mondialã, OCDE,
reuniunile G-8 ori Forumul econom-
ic.

Mondializarea 
„capitalismului total”
Mondializarea (în primul rând eco-
nomic@) reprezint@ ast@zi o realitate

incontestabil@, care î}i pune
amprenta asupra condi]iei umane,
st@rii socio-economice }i culturale a
colectivit@]ilor }i modului de ges-
tionare global@ a problemelor plan-
etei.
Dintr-o alt@ perspectiv@, actuala
mondializare este tridimensional@,
prin cei trei piloni ai s@i: politic, eco-
nomic }i cultural-comunica]ional.
Ca proiect neoliberal de ac]iune eco-
nomic@, actuala mondializare con-
sacr@ instaurarea „capitalismului
total”, care s-a impus ca model unic
de organizare a vie]ii economice
interna]ionale; el se structureaz@ la
nivel planetar ca o gigantic@ soci-
etate anonim@, având ca baz@ trei
sute de milioane de ac]ionari, con-
centra]i 90% în triada: America de
Nord, Uniunea European@ }i Japonia.
În mod evident, beneficiile mondial-
iz@rii nu sunt }i nu vor fi mondiale;
cele mai consistente apar]in ]@rilor }i
grupurilor care au acces la noile

tehnologii; firmele care au dobândit
dimensiuni mondiale sunt din ce în
ce mai numeroase.
Cronologic, mondializarea actual@
este cea de-a treia; primele dou@,
cucerirea Americii în secolul al 16-
lea, apoi cea a expansiunilor engleze
din secolul al 19-lea, s-au terminat
cu tragedii pentru popula]iile vizate.
Pentru c@ nemul]umirile antimondi-
ali}tilor sunt mult mai complexe
decât cele de ordin social, iar alter-
mondialismul porne}te mai ales de
la îngrijorarea profund@ c@ actuala
ordine mondial@ r@mâne incapabil@
spre a rezolva probleme }i a promo-
va interesele omenirii întregi, ca
specie între specii. Din aceast@ per-
spectiv@, a „patra mondializare” ast-
fel preconizat@ se dore}te a fi un
proiect de reform@ planetar@, care s@
cuprind@ întreaga umanitate, sub
toate aspectele existen]ei sale – eco-
nomic, social, politic, cultural, insti-
tu]ional }.a – în raport cu mediul
ambiant }i din perspectiva gen-
era]iilor prezente }i viitoare.

Principiile alternativei 
la globalizarea economic@
Principiile de baz@ ale proiectului
altei globaliz@ri (alternativa la cea
existent@) au fost expuse în docu-
mentul elaborat de un grup de lucru
în perioada 1999-2002 }i asumat de
Forumul Interna]ional privind
Globalizarea (FIG).Acestea, în num@r
de 10, ar fi:
- Noua democra]ie sau democra]ia

vie (care semnific@ crearea unor sis-
teme de guvernare în care, la luarea
deciziilor, se d@ votul celor care î}i
asum@ consecin]ele acestora, lim-
itarea drepturilor }i puterilor propri-
etarilor absentei}ti }i asigurarea fap-
tului c@ aceluia care de]ine puterea
de a hot@rî îi revine }i responsabili-
tatea pentru daunele care se pot ast-
fel produce);
- Subsidiaritatea (exprimat@ în regu-
la c@ autoritatea nivelurilor mai
îndep@rtate ale administra]iei este
subsidiar@ celor locale ori subordo-
nate primelor);
- Sustenabilitatea ecologic@ (adic@ o
dezvoltare care s@ permit@ satisfac-
erea nevoilor autentice ale per-
soanelor de azi, f@r@ a compromite
capacitatea viitoarelor genera]ii de a
le satisface pe ale lor }i f@r@ a
diminua diversitatea natural@ a vie]ii
pe Terra);
- Patrimoniul comun (exist@ resurse
ce constituie un patrimoniu comun
al tuturor speciilor, respectiv
a) apa, terenurile, aerul, p@durea }i
pe}tii; 
b) cultura }i cuno}tin]ele; 
c) serviciile publice pe care guver-
nele le presteaz@ în numele tuturor
pentru a satisface nevoile de baz@
precum: s@n@tatea public@, educa]ia,
siguran]a public@ }i securitatea
social@);
- Diversitatea (natural@ }i cultural@,
care reprezint@ cheia vitalit@]ii, rezis-
ten]ei }i capacit@]ii inovatoare a
tuturor sistemelor vii);

- Drepturile umane fundamentale;
- Munca, mijloacele de via]@, locuri
de munc@ (necesitatea recunoa}terii
unor drepturi aferente }i asigurarea
lor practic@);
- Garan]ia }i securitatea alimentelor
(recunoa}terea }i garantarea dreptu-
lui la alimenta]ie);
- Echitatea (între indivizi, popula]ie }i
state,genera]iile prezente }i viitoare);
- Principiul prevenirii (când o prac-
tic@ ori un produs presupun
amenin]@ri poten]iale grave sau pro-
ducerea unui prejudiciu pentru
s@n@tatea uman@ }i mediu, trebuie s@
se întreprind@ ac]iuni preventive pen-
tru evitarea sau limitarea lor, chiar }i
atunci când nu exist@ certitudinea
}tiin]ific@ de a se produce sau nu o
asemenea daun@). Dintr-o alt@ per-
spectiv@, refondarea unui proiect
social }i democratic cerut@ insistent
de altermondiali}ti ar presupune tre-
cerea de la actualul „contract privat”
la un „contract social” inedit.
Prioritatea dreptului de proprietate
asupra tuturor celorlalte drepturi
umane a conturat o societate
devenit@, în multe privin]e, }i pentru
marea majoritate, insuportabil@, pe
punctul de a rupe echilibrul vie]ii în
comun. Totu}i, mi}carea poate s@ fie
inversat@;bunuri comune precum:
aerul, apa ori justi]ia ar putea fi
declarate bunuri publice globale,
modelele sociale de progres plasate
sub protec]ie, mijloace degajate pen-
tru a finan]a solidaritatea între gen-
era]ii }i între muncitori.

stud. masterand
Andreea MATEESCU

Spre un nou model de globalizare - 
perspectivele altermondialismului
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Opiniile specialistilor cu privire la
func]iile monedei difer@. Unii consider@
c@ moneda are trei func]ii principale (
mijloc de schimb, etalon al valorii }i
mijloc de rezerv@), unii separ@ func]ia
de mijloc de plat@ de func]ia de stan-
dard al pl@]ilor amânate, al]ii adaug@
func]ia financiar@ (ca rezultat al rolului
monedei în procesul credit@rii), al]ii
analizeaz@ distinct func]ia international@
(în cazul monedelor utilizate în
opera]iuni interna]ionale de schimb }i
plat@). De}i exist@ unele divergen]e de
opinii cu privire la num@rul func]iilor
îndeplinite de moned@, în esen]@ aces-
tea sunt urm@toarele, cu posibilitatea
regrup@rii }i a diviz@rii într-un num@r
mai mare sau mai mic: func]ia de
standard sau etalon al valorii, func]ia
de unitate de cont, func]ia de mijloc
de plat@ (}i de schimb), func]ia de
rezerv@ a valorii (sau mijloc de teza-
urizare), func]ia de standard al pl@]ilor
amânate. Îndeplinirea acestor func]ii
ale monedei trebuie analizat@ în con-
textul economiilor monetare, în cadrul
c@rora moneda reprezint@ principala
modalitate prin care sunt realizate
tranzac]iile.
Bancnotele, în sensul propriu al ter-
menului, au început s@ fie emise în

România odata cu înfiin]area B@ncii
Na]ionale a României, prin Legea din
17/29 aprilie 1880. Ca bancnot@ de
emisiune, BNR avea, în temeiul legii
de fondare, dreptul exclusiv de a
emite bilete de banc@ (“bancnote”) la
purt@tor.
Istoria emisiunilor de banconte se
identific@ cu cea a B@ncii Na]ionale }i
a marilor momente ale moderniz@rii
României, evenimentul inaugural av$nd
loc în anul proclam@rii Regatului
României (1881). Tip@rite într-o sin-
gur@ culoare (albastru-cobalt), banc-
notele BNR purtau amprenta }colii
franceze de design. Proiectele }i
cli}eele din cupru au fost executate la
Banca Fran]ei, sub directa supraveg-
here a lui Eugeniu Carada. Emisiunea
a r@mas în circula]ie pân@ în preajma
izbucnirii Primului Razboi Mondial,
când au fost emise noi cupiuri,
primele tip@rite în patru culori. Aceste
bancnote au continuat s@ circule în
timpul r@zboiului. Cum îns@ fusese

suspendat@ convertibilitatea în aur a
monedei na]ionale, a fost necesar@ }i
o emisiune de bilete m@runte, în scop-
ul suplinirii penuriei de moned@ met-
alic@ din aur }i argint, care începuse
s@ fie tezaurizat@.
În timpul marii conflagra]ii }i în
primul deceniu interbelic, leul s-a
depreciat  accelerat din cauza cheltu-
ielilor de razboi, a costurilor de inte-
grare a provinciilor unite în anul 1918
}i a cheltuielilor de refacere a ]@rii.
Stabilizarea monetar@ din 1929 a
reu}it, pentru o vreme, oprirea
infla]iei. În anul 1931, realitatea eco-
nomic@ a impus emiterea bancnotei
de 5.000 lei, cel mai mare nominal
din perioada interbelic@.
În timpul celui de-Al Doilea Razboi
Mondial, pân@ în 1943, a fost p@strat
un anumit echilibru al economiei. Prin
urmare, bancnota de 5.000 lei a r@mas
cel mai mare nominal, situându-se în
limitele obi}nuite ale cupiurilor din
ultimul deceniu interbelic. La sfâr}itul

r@zboiului, }i imediat dup@, în anii
1946 si 1947, mai mul]i factori au
determinat cre}terea inflatiei pân@ la
cote nemaiîntâlnite în România.
Distrugerile provocate de r@zboi, chel-
tuielile pentru sus]inerea opera]iunilor
militare ale Armatei române, seceta }i
desp@gubirile pe care România a fost
nevoit@ s@ le pl@teasc@ URSS au
provocat prabu}irea puterii de
cump@rare a leului. Dac@ în luna mai
1945 cea mai mare cupiur@ era de
10.000 lei, s-a ajuns, în numai doi ani,
în iunie 1947, la tip@rirea bancnotei de
5.000.000 lei.
Emisiunea legat@ de reforma din 1952
este pus@ în rela]ie cu noul regim
politic, impus dup@ proclamarea
Republicii Populare Române la 30
decembrie 1947. Se observ@, cu
u}urin]@, cum regimul  “democra]iei
populare” a schimbat, în mod radical,
temele iconografice tradi]ionale ale
bancnotei române}ti. Noua orientare a
regimului politic din România a mar-

cat designul bancnotelor, executat în
URSS, }i a determinat introducerea,
sub influen]a sovietic@, a nominalelor
de 3 si 25 lei.
Bancnota de 500 lei , din 1991, cu
reprezentarea  sculptorului Constantin
Brancu}i }i a operei sale, marcheaz@ o
revenire la tradi]iile iconografice între-
rupte de perioada comunist@, dar }i
alinierea la designul banilor din Europa
occidental@, care privilegiaz@
reprezent@rile personalit@]ilor culturale
na]ionale. Aceast@ tradi]ie a fost con-
tinuat@ de toate emisiunile BNR ulte-
rioare, inclusiv de emisiunea leului
denominat din anul 2005.
Referitor la semn@turile pe bancnote,
primele emisiuni ale BNR purtau trei
semn@turi (guvernator sau viceguver-
nator, director }i casier), în virtutea
tradi]iei franceze. În timpul regimului
comunist, a fost exclus@ orice sem-
natur@ pe bancnotele B@ncii
Na]ionale, iar odat@ cu anul 1991 a
fost reluat@ tradi]ia interbelic@ a
aplic@rii semn@turilor guvernatorului
}i a casierului central.
Cupiurile din perioada 1991-2005 ilus-
treaz@, de asemenea, evolu]ia eco -
nomiei României. Astfel, având un
nominal de 5 ori mai mare decât cea
mai mare bancnot@ din emisiunea
1996, bancnota de 500 lei din 1991
reflect@ atât infla]ia ascuns@ din ultimii
ani ai regimului comunist, cât }i
evolu]iile din primul an postrev-
olu]ionar. În acela}i timp, bancnota de
5.000 lei este legat@ de perioada lib-
eraliz@rii pre]urilor din anii 1992-1993,
în timp ce infla]ia crescând@ din
urm@torii zece ani a condus la emisi-
unea de 1.000.000 lei din anul 2003.

(va urma)

masterand 
Elena-Andreea FURTUN~

Moneda }i influen]a evolu]iei ei asupra
economiei (II)

urmare din pag.1
Una mai limitat@ azi decât alt@ dat@
din cel pu]in dou@ motive. Odat@,
pentru c@ sumele puse în discu]ie
sunt tot mai mici – de vreme ce
bugetul î}i p@streaz@ o structur@ pre-
determinat@ aproape imposibil de
modificat.  60& din cheltuieli sunt
alocate de la bun început pentru
cheltuielile legate de salarii, pensii }i
dobânzi. Diferen]a fa]@ de anul trecut
este ca }i inexistent@ în privin]a chel-
tuielilor stricte. Cheltuielile salariale
scad pentru 2011 cu un procent din
totalul cheltuielilor bugetare, cele cu
dobânzile cresc în schimb cu
aproape unul, iar cele sociale la fel.
Schimb@rile sunt aproape incremen-
tale comparativ cu anul 2010 }i pare
aproape descurajant dup@ atâtea
reduceri de venituri }i t@rieri de chel-
tuieli sociale. Dar fa]@ de 2009 difer-
en]a este major@ }i arat@ mai pu]in
schimbarea fundamental@ care s-a
produs (a}tept@m execu]ia bugetar@
pentru 2010 }i 2011 pentru a con-
firma acest lucru) cât drama social@
prin care s-a trecut anul acesta.
Macar s@ fie cu folos, a}a cum ar
p@rea comparând cu anul 2009.
Marea modificare vine din cheltuielile
salariale care scad de la 24& din
buget, la 20& anul viitor. Din p@cate,
din perspectiva bugetului pare un
efort inutil. Sc@derea cheltuielilor
salariale se compenseaz@ cu

cre}terea cheltuielilor cu dobânzile,
a}a c@ dup@ un an cumplit de greu
bugetul r@mâne din nou blocat în
propor]ie de 60 & cu cheltuielile de
salarii, pensii }i dobânzi. Dac@ la
acestea mai ad@ugam transferurile
care s-au triplat fa]@ de 2009,
ajungem la o alocare preliminar@ a
bugetului de aproape 70&. Ceea ce
înseamn@ c@ dac@ legea salariz@rii
unice }i legea pensiilor devin active,
r@mân de discutat }i alocat vreo
30& de procente din buget adica
maximum 60 de miliarde de lei. Ce
b@taie va ie}i pentru banii ace}tia!
Concluzia acestor cifre procentuale
este c@ tot efortul lui 2010 risc@ s@
fie în van dac@ constrângerile asu-
mate acum nu vor continua s@ fie
active pentru anii care vin. În cel mai
bun caz, eliberarea bugetului de sub
propriile sale constrângeri va fi posi-
bil@ în 3 ani. Tendin]a actual@ îns@
de a diminua cheltuielile salariale
crescând dobânzile }i împrumuturile
f@r@ s@ le vedem în investi]ii (în
2011 bat pasul pe loc la 15& din
totalul cheltuielilor) nu schimb@ în
bine fundamentele bugetare. 
Al doilea motiv pentru care discu]iile
legate de cum se împart banii buge-
tului risc@ s@ fie cam dep@}ite este
c@ certitudinea veniturilor este cam
exagerat@. Problema bugetului st@
mai mult în slaba garantare a veni-
turilor prognozate nu în asigurarea
cheltuielilor }i a}a predeterminate.
Cel mai important semn de întrebare

în privin]a veniturilor st@ în taxa pe
valoare ad@ugat@. Cre}terea net@ fa]@
de 2010 este de 20&. Desigur, anul
acesta am avut o majorare a TVA
pentru 5 luni, nu pentru 12. De
asemenea, se mizeaz@ pe faptul c@ s-
a ajuns la fundul sacului în privin]a
consumului. E o premis@ sub]ire,
pentru o cre}tere de venituri foarte
mare. În plus, toate aceste calcule
depind de o cre}tere economic@ de
1,5&, cam neconving@toare. De unde
s@ vin@ aceast@ cre}tere , aceasta
este întrebarea fundamental@ a anu-
lui viitor }i de ea depind }i veniturile
din TVA }i toate celelalte estim@ri.
Dar dac@ ar fi s@ luam în calcul un
an cu cre}tere zero, cum sugereaz@
tot mai mul]i, ar însemna simplu 10
mld de lei buget mai pu]in. Cu
ace}tia dintr-o dat@ chetuielile care
se tot disput@ în aceste zile se reduc
la maximul 50 de mld lei. În jurul
acestei sume trebuie s@ se învârte
toate energiile creative ale organiza-
torilor bugetului pe 2011. Toate
aceste constrângeri pronesc din con-
firmarea cifrei de deficit bugetar pen-
tru anul viitor, de 4,4& PIB. Asta
înseamn@ doar 24 de miliarde de lei
care se pot cheltui în plus fa]@ de
încas@ri. {i atâta vreme cât FMI va
avea un cuvânt de spus în România,
aceast@ cifr@ a deficitului este prog-
noza cu cea mai mare probabilitate
s@ se împlineasc@. În fond, dac@
dorim ca tot efortul de anul aceas-
ta s@ nu fie unul f@r@ sens, ea tre-

buie s@ impun@ constrângerile anu-
lui viitor. Toate acestea fac ca miza
banilor r@ma}i s@ fie una imens@.
Tenta]ia celor 50 de mld de lei pe
care statul îi mai poate cheltui pe
bunuri, servicii }i investi]ii este cu
atât mai mare cu cât suma
reprezint@ foarte pu]in nu doar fa]@

de necesit@]i ci pentru a satisface o
clas@ politice cu prea multe }i prea
strânse interese de afaceri. Va urma
un  an în care b@taia pe banul pub-
lic va fi mai dur@ ca în orice alt an
}i sunt prea pu]ine mecanisme
active care s@ ne dea încredere în
corectitudinea proceselor.

Dan SUCIU

Jocul bugetului în sum@ nul@

Bucure}ti - Ministerul Finan]elor
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La începutul reziden]ei mele tempo-
rare în Los Angeles în 1993, am
locuit într-un apartament din curtea
Bisericii Ortodoxe Române, situat@ pe
Verdugo Road. Într-o zi am g@sit,
lâng@ tomberonul de reziduri mena-
jere, o cutie de carton în care se
aflau, pe lâng@ tot felul de m@run -
]i}uri nefolositoare, ni}te c@r]i în
limba englez@  }i cinci în român@.

Dintre cele române}ti, prima :
Grigore Gafencu „Însemn@ri politice”
ap@rut@ la prestigioasa editur@ „
Humanitas”, a doua „ Cartea de aur”
de Alexandru Macedonski }i a treia
„Istorie interzis@” de Gheorghe Bu -
zatu }i „Carte de în]elepciune” de
Constantin Noica, o selec]ie de
însem n@ri, construit@ de Editura „
Humanitas” dintre numeroasele însem-
n@ri ale filosofului din anii 1958-1987
}i ultima „Opere alese” de Mihai
Beniuc. Le- am r@sfoit în mare
grab@, uitându-m@ precaut s@ nu m@
vad@ cineva, ne}tiind la acea vreme
c@ cineva le-a abandonat definitiv.

L-am întrebat pe managerul paro-
hiei, acesta român fiind, de soarta
acelor c@r]i, care mi-a spus cu o
not@ de ironie }i superioritate „ –
cine crede]i c@ mai cite}te azi aici în
America c@r]i române}ti! ?”. Bucuros
le-am luat }i am avut o bun@
peroad@ de timp cu ce s@-mi
astâmp@r dorul de România.

Am început cu „Însemn@rile poli -
tice” ale Grigore Gafencu, excep -
]ionalul gazetar, om politic }i diplo-
mat, despre care, cel pu]in, genera]ia
mea }i probabil urm@toarea aveam

pu]ine cuno}tin]e. Publicarea însem -
n@rilor din perioada anilor 1929-1939
din istoria noastr@, ale ilustrului per-
sonaj antebelic, pe care o cuprinde
paginile acestei c@r]i, ca de fapt
multe altele, mistificate grosolan de
istoriografia comunist@ înseamn@
umplerea unui imens gol din cultura
noastr@ istoric@, o repara]ie –tardiv@-
pentru acest om de prestigiu al cul-
turii române}ti care pân@ la sfâr}itul
vie]ii sale, în ciuda exilului, a tr@it }i
a sim]it române}te.

Dincolo de înc@rc@tura impresion-
ant@ de fapte }i evenimente cuprins@
în însemn@ri, tot ceea ce a scris
Grigore Gafencu poart@ amprenta
gazetarului de excep]ie, dublat de

specialistul în drept }i politologie (a
studiat dreptul la Geneva }i a ob]inut
titlul de doctor în }tiin]e politice la
Paris în 1914).

Dup@ Marea Unire din 1918, a
intrat în via]a public@ dedicându-se
ziaristicii, ocupând func]ii de conduc-
ere la diferite ziare }i reviste (direc-
tor al unor mari cotidiene „ Argus”
}i „Timpul” ini]iatorul agen]iei de pre-
s@ „Orient-Radio”). În vremea guvern@-
rilor na]ional – ]@r@niste, a de]inut
înalte func]ii de stat  ajungând min-
istru de externe în 1938. A cunoscut
o serie de mari personalit@]i ale vie]ii
politice }i culturale, c@rora le-a ded-
icat numeroase pagini de profund@
analiz@ caracteriologic@. Câteva dintre

acestea le-a dedicat lui Carol al II-
lea, Vintil@ Br@teanu, Iuliu Maniu,
Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Nicolae
Titulescu, Gh. T@t@rescu, Armand
C@linescu, prin]ul {tirbei Vod@.

Cronicar fidel al vie]ii politice
române}ti interbelice a realizat minu -
]ioase analize ale permanentelor con-
flicte dintre Executiv }i Legislativ, a
ridiculizat p@tima}ele dueluri ora-
torice dintre senatori }i deputa]i.

O mare parte din scrierile sale
care se refer@ la perioada de dinain-
tea celui de al Doilea R@zboi Mondial
sunt de o surprinz@toare actualitate
}i în prezent. Iat@ o insemnare, care
î}i g@se}te }i în zilele noastre aplic-
abilitate: „De când e ]ara, ]ar@, }i

politicienii o cârmuiesc, ea e necon-
tenit pe <marginea pr@pastiei> fr@ -
mântat@ de o <criz@ economic@ f@r@
precedent> care necesit@ <un mare
program de refacere> o grabnic@
<reintrare în legalitate> 

Dup@ cel de al II-lea r@zboi mon-
dial }i venirea la putere a regimului
comunist, Grigore Gafencu a fost
obligat s@ aleag@ calea exilului.  S-a
stabilit la Paris, ora}ul minunat al
studen]iei sale. Acolo pe cheiurile
Senei, în zilele de ce]oase de
toamn@, cenu}ie, reg@se}te în me -
moria sa vizual@, afectiv@, nenu -
m@rate tablouri ale lui Th. Pallady pe
care l-a cunoscut }i pe care l-a
pre]uit ca nimeni altul. 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre America - Însemn@rile unui pictor

A Doua B@t@lie de la Ushant (insul@ ^n Canalul Englezl) a fost dus@ ^ntre flota Fran]ei }i cea a Angliei l$ng@ Ushant, pe 12 decembrie 1781,

^n timpul R@zboiului American de Independen]@.

Pictur@ de Martin Kippenberger
Muzeul de Art@ Modern@ Los Angeles

Natur@ static@ de Theodor Pallady


