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„Nimic mai primejdios
pentru sufletul unui om
decât dreptul suveran
asupra altor oameni” 
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„Bugetul na]ional trebuie echilibrat. Datoria public@
trebuie redus@. Arogan]a autorit@]ilor trebuie moderat@.
Plata c@tre puterile str@ine trebuie redus@, dac@
na]iunea nu vrea s@ fie falimentat@. Oamenii trebuie s@
înve]e din nou s@ munceasc@, în loc s@ fie asista]i cu
mijloace publice”.
Am putea u}or crede c@ îndemnurile patetice de mai sus
fac parte din cine }tie ce „program anticriz@” al României
anului 2011. Dar nici vorb@ de a}a ceva. Discursul
men]ionat a fost rostit de Cicero, în Senatul roman, cu
exact 2066 de ani în urm@ }i ne este dureros readus
în memorie de c@tre prof. univ. dr. Constantin Popescu,
de la Academia de Studii Economice Bucure}ti, într-un
interviu cu totul remarcabil care a v@zut lumina tiparu-
lui zilele trecute. 

Toate-s vechi }i noi 
sunt toate...

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 6

„Nu }tiu ceea ce sunt principiile dac@ ele nu sunt decât 
reguli pe care le recomanzi altora în favoarea ta”

Diderot

Primul r@zboi mondial marcheaz@, practic, debutul secolului trecut. „La
belle époque”, din primii s@i ani, constituia, de fapt, o veritabil@ pre-
lungire a anilor de la finele secolului XIX, cu greu fiind posibil@ demar-
ca]ia. O lini}te aparent@, relativ@, ceva mai îndelungat@ dinaintea unei
furtuni – r@zboiul – care avea s@ reprezinte cea mai sângeroas@
încle}tare din întreaga istorie, din întreaga istorie economic@, ale Europei

de pân@ atunci. Mai ales, dup@ cum men]iona chiar Keynes, Europa, cu anumite corecturi primul
r@zboi mondial constituind, o însemnat@ perioad@ din timpul desf@}ur@rii sale, un mare „r@zboi
civil” european. Con]inând, în esen]@, germeni ai izbucnirii celei de a doua mari încle}t@ri mon-
diale, pacea dintre cele dou@ r@zboaie a fost destul de scurt@, dou@ decenii, }i deloc lini}tit@.
A fost, în fapt, „un r@zboi în timp de pace” între dou@ r@zboaie ca atare. Nu avea cum, deci,
nu se v@deau factori reali ca protec]ionismul, acele principii }i acel pachet de politici econom-
ice stimulând nemijlocit economiile na]ionale }i în dauna a ceea ce numim „libertate econom-
ic@ de mi}care”, s@ cedeze mijlocit sau nemijlocit teren. 

Dac@ 2010 a fost anul
marilor dezam@giri, 2011
risc@ s@ fie anul marilor
am@giri. Din aceast@
compara]ie rezult@ un
singur lucru: c@ vor fi
doi ani gemeni, doi ani
asem@n@tori în dificult@]i
sau oportunit@]i. Poate
c@ diferen]a va trebui s@
fie f@cut@ din accentul
mai ap@sat care s@ cad@

pe acest al doilea termen. Prea obosi]i dup@ un
2009 foarte dificil,  pu]ini au avut r@bdarea în
economia româneasc@ s@ vad@ }i oportunit@]ile
(pre]urile în sc@dere, sfâr}itul bulei imobliare de
exemplu) anului 2010.

Anul lucidit@]ii

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 2-3

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Carol Albert de Bavaria (n. 6 august 1697, Bruxelles - d. 20 ianuarie 1745, München)
principe elector al Sfântului Imperiu Roman }i împ@rat romano-german 

sub numele de Carol al VII-lea între 1742-1745.

Economie, dezvoltare

Al XVI-lea Congres Mondial 
de Istorie Economica

- o performan]@ veritabil@ a cercet@rii economice române}ti-

Universitatea Oxford, Universitatea
Sorbona Paris, Universitatea Geo -
r ge Washington, Universitatea Bar -
celona, Universitatea Utrecht, Uni -
versitatea Columbia, Universitatea
Tubingen, Universitatea Philips din
Marburg, Universitatea Bruxel,
Universitatea Tokio, Univeristatea
din Lund, Universitatea din Ge -
neva, Universitatea Riverside din
California, }i altele atât de renu-
mite pe glob... ce au ele în comun
cu Universitatea „Lucian Blaga”

din Sibiu? Profesori presti gio}i ai acestor universit@]i au
primit acceptul din partea comitetului executiv IEHA
(„Asocia]ia Interna]ional@ de Istorie Economic@”, for de
mare relevan]@ }tiin]ific@ interna]ional@, integrând activi-
tatea de specific a Academiilor din statele membre) pen-
tru a desf@}ura }i conduce sec]iunile }tiin]ifice propuse
de ei, ^n cadrul celui mai mare congres de economie }i
istorie economic@ din lume. continuare ^n pag. 4-5

drd. Alexandru DANCIU

Noi valen]e economice 
pentru perioada post-criz@

pag. 7

John Maynard Keynes

Protec]ionismul secolului XXI între virtual }i real*
- câteva considera]ii - 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Solilocvii de duminic@

conf univ. dr. R@zvan
Sorin {ERBU
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urmare din pag.1
Spun, îns@, c@ „libertatea eco-

nomic@ de mi}care” a constituit }i con-
stituie un concept teoretic care aproape
niciodat@ nu a avut o reprezentare
practic@ integral@ corect@. Ea, aceast@
„libertate economic@”, aceast@ „liber-
tate economic@ de mi}care”, a
reprezentat, deseori, mai mult un
apanaj al marilor puteri economice ale
lumii. Doar ele aveau }i au
poten]ialit@]i economice astfel, posibil-
itatea de a impune - }i cu argumente
teoretice }i cu argumente practice –
unor state, în spe]@ economii, mai
mici, acestea privite mai mult, chiar în
cadrul respectiv, drept pia]@ de des-
facere, elemente de complementaritate
în raport cu economiile marilor puteri.
Dac@ mi}carea economic@ în sensul
men]ionat, de la economiile puternice
spre cele mai slabe - furnizoare mai
ales de materii prime, de semifabri-
cate, etc. trebuia eminamente „s@ fie
liber@”, ac]ionând astfel }i motiva]ii
însemnate ale unor economi}ti de
prestigiu incontestabil, „mi}carea
liber@” în sensul contrar, pentru orice
produse, de la state mai slab econom-
ic spre state puternice era doar
proclamat@ – cu unele confuzii - }i
aproape deloc pus@ în oper@, consid-
era]ii economice – }i ele irefutabile -
opunându-se astfel. De fapt, politica de
afirmare a libert@]ii economice inter-
na]ionale, promovat@ mai ales de c@tre
statele dezvoltate dup@ ce au ajuns la
nivelul lor înalt }i printr-o politic@
strict protec]ionist@, având acum
nevoie de libertatea, f@r@ nici un fel de
constric]ii, de a p@trunde în alte spa]ii
economice decât cele ale propriilor
economii, reprezint@, ea îns@}i, para-
doxal la prima vedere, un instrument
protec]ionist notabil pentru statele în
discu]ie. Chestiune care, cu nuan]e
mai mult sau mai pu]in vizibile, con-
tinu@ }i în prezent. Dar, s@ revenim.
...Istoria economic@ a României inter-
belice demonstreaz@ mai multe situa]ii
deosebit de semnificative în acest
sens. Iat@, îns@}i „mi}carea liber@” a
capitalurilor na]ionale întâlnea nu
pu]ine obstacole, capitalul interna]ional
cu baz@ în societ@]i din marile metro-
pole ale lumii (a}adar, capital apreciat
ca „interna]ional” cu „mult@ timiditate”)
circulând }i „plantându-se” sau
„implantându-se” cu mult mai mult@
facilitate. Pentru România este
gr@itoare maniera în care au evoluat,
uneori, aprobarea }i ac]iunea
diferitelor variante ale „Legii
minelor”, f@r@ prea multe posibilit@]i
de reac]ii efective pe partea ]@rii, iar
pentru marile state nu este deloc lip-
sit de relevan]@ c@ pân@ }i prin 1937
– 1938, capitalul german avea nu
pu]ine participa]ii în economia
Statelor Unite, în cea a Marii Britanii,
}i vice-versa, etc. Iar }irul exemplelor
ar putea continua...
...Al doilea r@zboi mondial, cu
desf@}urarea }i finalul s@u cunoscute
a modificat sensibil tabloul de pân@
atunci. Nu atât în con]inut, cât în
forme generate de existen]a }i evolu]ia
celor dou@ sisteme paralele }i opuse:
capitalist, pe de o parte, }i socialist „
à la sovietique”, pe de alt@ parte.
Oricum, „Cei treizeci de ani glorio}i”
(1946 – 1975) numi]i a}a de socio-
logul francez Jean Fourastié, relevând,
peste tot în lume, o dinamic@ deloc
neglijabil@ a evolu]iei economice, în

spe]@ cre}tere, dezvoltare, progres
tehnic, un progres general evident –
nu intr@m în detalii -, a relaxat mai
multe din constrângerile protec]ioniste,
oferind, în bun@ m@sur@, peisajul, sen-
timentele, viziunea }i chiar realitatea
amplific@rii unei anume libert@]i de
mi}care economic@. În fapt, pro-
tec]ionismul a fost }i este cu mult
mai vizibil în condi]ii de încordare, de
constric]ii, }i nu de relaxare.
Tocmai pe o asemenea baz@ }i val-
orificându-se cu dexteritate oponen]a
virtual@ – nu mereu real@ – dintre
cele dou@ mari puteri din capul
fiec@rui sistem – Statele Unite, o
excep]ional@ putere economic@ }i
democratic@ a lumii, }i URSS, un stat
mare, cu for]@, cu „calit@]ile }i
defectele” sale – precum }i anumite
confrunt@ri de interese hegemonice
dintre SUA }i marile metropole colo-
niale de pân@ prin anii 1960 – 1970,
a fost posibil@ destr@marea }i mai
apoi pr@bu}irea sistemului colonial al
lumii. S-a netezit, astfel, în bun@
parte, terenul pentru o mai bun@
mi}care pe plan mondial a capi-
talurilor }i a m@rfurilor, acordurile în
spe]@ fiind încheiate între identit@]i
suverane „cu recunoa}tere deplin@”.
Crearea CEE, a Pie]ei Comune }i ulte-
rior a Uniunii Europene – institu]ie
integrativ@ de larg@ referin]@ ce
cuprinde în prezent 27 de state, insti-
tu]ie cu fire}ti posibilit@]i de extindere,
a ac]ionat chiar mai mult, cu o for]@
}i mai mare, în aceea}i direc]ie.
Men]ionez, deopotriv@, problemele
globale ale lumii – de la poluare,
s@r@cie, foamete, la supraînc@lzirea
Terrei – care au impus }i impun
solu]ii globale, „traduse”, printre
altele, printr-o mai bun@ cooperare }i
o mai mare libertate de mi}care pen-
tru toate statele lumii. Nu în ultimul
rând, pr@bu}irea socialismului de tip
sovietic, instaurat, cu prec@dere cu
for]a armelor, de URSS în Europa
Central@ }i de Est - ivit, deci, nu atât
intrinsec, ca urmare, mai ales, a unor
evolu]ii interne, ci exogen -, desfi-
in]ându-se astfel cele dou@ sisteme
paralele }i opuse, a ac]ionat puternic
tot în spiritul libert@]ii, al afirm@rii mai
pregnante a acestuia. În bun@
m@sur@, se v@deau create condi]ii ca
secolul XXI s@ aibe o evolu]ie mai
lin@, f@r@ fr@mânt@ri, r@zboaie, con-
flicte fundamentale, iar pe frontispici-
ul s@u cuvântul „Libertate” s@ sem-

nifice nu doar o frumoas@, ci }i o
veritabil@ emblem@. S-a întâmplat,
oare, astfel, cu prec@dere din per-
spectiva confrunt@rii seculare între lib-
ertate economic@ în comer]ul inter-
na]ional }i protec]ionism?
În opinia mea, cred c@ nu. Chestiune
cu atât mai mult eviden]@ cu cât }i
pentru protec]ionism }i pentru libera
circula]ie a m@rfurilor, în spe]@ liber-
tatea economic@ în circuitul inter-
na]ional, a confirmat mai mult }i din
p@cate tot vechea practic@ – deloc de
bun augur – de a afirma doar virtu-
al libertatea respectiv@. Este drept,
„libertatea” s-a relevat mai mult în
politici, în spe]@, v@dite în nu pu]ine
din documentele Uniunii Europene,
Organiza]iei Mondiale a Comer]ului, în
documente de politic@ economic@ ale
Statelor Unite, al „G 7”, „G 8”, „G
20”, etc. „Real”, lucrurile nu au stat
chiar a}a. Ce am putea men]iona în
acest sens? Iat@, pentru început o
întrebare: ce model de capitalism a
fost promovat dup@ al doilea r@zboi
mondial, pe plan european mai ales,
în timp cumulând efecte pozitive pe
multe planuri }i contribuind efectiv la
c@derea comunismului? R@spunsul, în
mare, configureaz@ capitalismul cu
fa]@ uman@, cu un rol important al
institu]iilor, cele sociale deloc în
ultimul rând, al protec]iei sociale, un
capitalism sinonim cu „societatea de
consum pentru to]i”. Cu alte cuvinte,
un capitalism deosebit de atractiv,
demonstrând, nu chiar arareori, c@,
potrivit înse}i doctrinei marginaliste,
libera circula]ie a m@rfurilor – relativ@,
desigur – nu înseamn@ neap@rat c@ în
procesul schimburilor economice unii
câ}tig@ }i al]ii pierd. Dimpotriv@, c@
pot ob]ine, c@ este bine când se ob]in
maximum de satisfac]ii pentru to]i
participan]ii la schimb.
Îns@, criza economic@ mondial@ -
generat@ mai ales de economia spec-
ulativ@ }i de criza de paradigm@ -,
proces integrând, practic, întregul
perimetru mondial }i dezvoltând
componente specifice de criz@ în
statele dezvoltate dar }i, în mai mare
m@sur@, în ]@ri în tranzi]ie, în state
emergente, în ]@ri în curs de dez-
voltare cu mai multe vulnerabilit@]i
endogene, a ridicat pe primul plan
de actualitate, o nou@ form@ de cap-
italism. O form@ deloc „frumoas@”,
aproape uitat@. Respectiv, o form@
excesiv speculativ@ }i excesiv finan-

ciar@. Globalizarea a permis disiparea
rapid@ a acestui tip de capitalism.
Amplificându-se astfel constrângerile
economice }i sociale, începând s@
prevaleze în mai mare m@sur@ vechile
interese mai mult sau mai pu]in
na]ionale, abordate }i ele cu o
stricte]e relativ uitat@ în cadrul ante-
rior cu mult mai relaxat. Sunt moti-
va]ii care explic@ de ce globalizarea a
început s@ devin@, }i s@ fie clamat@
astfel, în cadrul unor concep]ii destul
de active, „o absurditate economic@”.
Este destul de limpede de ce, pe
acest fond, chiar dac@ imperativul lib-
ert@]ii economice a fost }i este în
continuare declarat - în fond, adese-
ori, revin tot mai evident politici }i
m@suri economice de tip pro-
tec]ionist, de multe ori rigid chiar. În
direc]ia c@rora se cam agit@ , mai
mult sau mai pu]in f@]i}, cele mai
multe ]@ri. Odat@ mai mult,
în]elepciunea marelui rege Solomon
al Israelului din urm@ cu circa 3000
de ani se v@de}te actual@: „Nil nove
sub sole”, „Nimic nou sub soare”.
Iat@, dar, ceva, respectiv protec -
]ionismul, care a revenit, care poate
reveni chiar mai pronun]at.
Exemplele nu sunt pu]ine. În con-
fruntare cu violen]a - }oc a crizei,
aproape to]i membrii „G 20” au ur -
m@rit „s@ salveze misiunea Gru pului
}i s@ refondeze capitalismul”, sub-
linia în „Ouest – France” un editori-
alist francez de talia lui Paul Burel.
Încet-încet, fa]@ de amploarea prob-
lemelor, entuziasmul s-a stins iar
for]a unor solu]ii „avansate cu entu -
ziasm” s-a diminuat tot mai mult.
Reglement@rile financiare au avansat
foarte slab, „hedge-funds”-urile au
sc@pat mai mereu controlului „jan-
darmilor pie]ei”. „Agen]iile de nota]ie
continu@ s@ exercite puterea exorbi-
tant@ a unui serviciu public de tip
special f@r@ a avea, îns@, legitimitatea
acestuia. „Paradisurile fiscale” prezin -
t@ }i pe mai departe acelea}i fun -
c]ionalit@]i }i nu se v@desc deloc în
postura unor „frumoase resturi”,
cum se preconizase. Ceea ce s-a
v@dit limpede, îns@, la Seul, la ulti-
ma reuniune „G 20” dinspre finele
anului 2010,  este o anume reîn-
toarcere la „fiecare pentru el”, cum
scrie Paul Burel. „Cu Statele Unite în
frunte. F@r@ nici un fel de scrupul }i
«f@r@ soma]ie» SUA au injectat, nu
de mult, înc@ 600 de miliarde de

dolari în conductele economiei sale
asumându-}i riscul evident al frag-
iliz@rii economiei statelor emergente,
al devaloriz@rii dolarului }i al «fortif-
ic@rii» Euro – în defavoarea mai mul-
tor state euro pene, al înfrân@rii
cre}terii economiei europene deja cu
marile ei probleme”. Avem de-a face
cu o politic@ de tip protec]ionist }i
nicidecum cu o poli ti c@ a „G 20” în
favoarea tuturor membrilor ei, s-a
ar@tat }i se arat@ adeseori. Al]i anali}ti
au relevat din aceea}i perspectiv@ sau
din perspective ase m@n@toare, o reîn-
toarcere la „egoismul na]ional”, la
„legea celui mai tare”, la „un individu-
alism în cre}tere al sta telor” – evolu]ii
criticate ferm de Sta tele Unite cu
prec@dere când este vor ba de alte
economii, dar trecute cu vederea tot
de c@tre Statele Unite când este vorba
de propria lor econo mie. Evident c@
interesele primeaz@. În situa]ii nega-
tive, cu probleme deloc u}oare, se
revine, în bun@ m@sur@, la politici de
tipul „fiecare pentru el”, însemnând
protec]ionism, cât de me}te}ugite ar
fi cuvintele ce îl „învelesc”...
Deloc în ultimul rând, avem de-a face
}i cu tendin]a de a deriva de la un
„G 20”, cât de cât unitar, la un „G
20” v@dit relativ conflictual, „dual”,
rezumat, în spe]@, la China }i la SUA.
„Nu este o bun@ noutate pentru
nimeni” se afirm@ adeseori. Cu atât
mai mult cu cât în „dualismul” men -
]ionat, „dueri }tii” se confrunt@ pe un
„teren clasic de ostilit@]i”: r@zboiul
schimburilor }i al monezilor, aproape
sigur ca prim@ victim@ urmând s@
cad@ euro, deci „din alt@ parte”. Euro,
victim@ îns@ }i a unei anume „nepu -
tin]e a autorit@]ilor europene politice
}i monetare”... Oricum, intensitatea
puternic@ a po lemicilor de moment
relev@ eminamente individualismul în
cre}tere al statelor. Va putea fi oare
acesta, vreodat@, diminuat sau chiar
înl@turat? Nu atât în situa]iile pozi-
tive, cât în situa]iile limit@? Cred c@
nu, o întreag@ experien]@ mondial@
demonstrând-o cu prisosin]@. Înse}i
incompatibilit@]ile din „duetul chino
– american” sunt procese care nu
ple deaz@ în favoarea „unor ac]iuni
concertate }i coordonate” pe care
cel pu]in 18 ]@ri din cele 20 mem-
bre ale grupului „G 20” le a}teapt@.

urmare ^n pag. 3

Dan POPESCU

Protec]ionismul secolului XXI
- câteva

Economie, dezvoltare

Summit-ul G20 - Seul (Coreea de Sud)

*Comunicare la Sesiunea „Liberalism versus protec]ionism la începutul secolului XXI”, organizat@ de Academia Român@, Comisia de Istorie Economic@ }i Istoria Gândirii Economice, Bucure}ti, noiembrie, 2010
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continuare din pag. 2
Câteva cuvinte despre China,
economia ei }i rela]iile cu Statele
Unite }i Europa. Înc@ din vara anu-
lui 2010, China a devenit a doua
putere economic@ mondial@, dup@
Statele Unite }i înaintea Japoniei
(criteriu PIB convertit în dolari).
Economia Chinei înse m na }i
înseamn@ de 2 ori mai mult decât
economia Japoniei }i circa 2/3 din
cea a Statelor Unite (calcule de par-
itate pe putere de cump@rare real-
izate de Banca Mon dial@ în 2009).
Este oare o surpriz@? Aproape deloc.
[ara num@r@ circa 20& din popu-
la]ia mondial@ - iat@ c@ poten]ialul
demo gra fic conteaz@, în pofida unor
inep]ii afirmate de unul sau de altul
- }i are, constant aproape, un ritm
de cre}tere de 2 cifre pe care „criza
abia l-a atins”. De altfel, efectele
acesteia au fost contracarate printr-
un plan masiv de relansare în vreme
ce restul lumii se afla în recesiune.
Raportat pe locu i tor, PIB-ul Chinei,
este drept, este de 2 ori inferior
celui din Statele Unite }i din
Japonia, îns@, cum scrie Adrien de
Tricornot, „poten]ialul de recuperare
}i marja de manevre financiare ale
Chi nei sunt imense”. Este adev@rat
}i fap tul c@ cre}terea în putere eco-
nomic@ a Chinei a concis }i concide
cu sl@ birea economic@ a statelor
dezvoltate, în mod particular a
Statelor Unite. 

Deasemenea, criza a marcat }i mar -
cheaz@ o etap@ important@, accentu -
ând diferen]a de dinamism între sta -
tele emergente }i ]@rile deja industri-
alizate. Dup@ cum subliniaz@ în mai
multe prognoze, cre}terea economic@
din Statele Unite urmeaz@ s@ se
apropie de cea, mai lent@, a Europei.
Se v@de}te destul de clar c@ modelul
economic american bazat specula]ie }i
pe îndatorarea menajelor „a fost }i
este atins în mod durabil”. În lume,
specula]ia a detronat de pe primul
plan profesiile }i meseriile reale, care
produceau, în spe]@ managerii, ingi -
nerii, economi}tii, profesorii, biologii,
fizicienii, chimi}tii, geografii, medicii,
etc. – adu când „în fa]@” speculatorii,
speculan]ii, care nu produc dar „fac
bani”. De fapt, ceea ce a mers }i
merge pe termen scurt, de multe ori
nu este valabil pe termen lung. Prin
produc]ie, China a devenit ceea ce era
Anglia din secolul al XVIII-lea ̂ ncoace,
adic@ „Atelierul industrial al lumii”,
localizându-se aco lo sucursale, filiale,
China, deopotriv@, cump@rând ea
îns@}i numeroase firme, m@rci de
prestigiu, etc., chiar dac@ nu direct,
într-o relativ@ daun@ a altor state care
nu mai produc. Spe cula]iile, „hârtiile”,
mai ales atunci când nu prea mai
aduc bani, nu se pot mânca, ele nu
pot hr@ni oamenii, crea locuri de
munc@, etc. Iar pe zone intense de pe
glob nici nu se pune problema. Bula
imobiliar@ a marcat dezindustrializarea
Statelor Unite cât }i o anume com-
presie a salariilor generat@ de mondi-
alizare. Se mai eviden]iaz@ îndatoriri
evidente la China. Totodat@, puter-
nicele inegalit@]i ale societ@]ii ameri-
cane sunt în m@sur@ s@ antreneze o
contestare mai evident@ a mondial-
iz@rii în Statele Unite. „Se deseneaz@
astfel o lume «post - american@»”,
potrivit aprecierii Institutului Francez
de Rela]ii Interna]ionale. [Notez, în
acela}i cadru, c@, popula]ia Terrei va
atinge, peste foarte pu]in timp, 7 mil-
iarde de locuitori, iar aproape 2
oameni din 3 din popula]ia Planetei
locuiesc în China }i India. C@ America
de Nord num@r@ doar circa 560 mil-
ioane oameni, Europa circa 770 mil-
ioane oameni, America de Sud ceva
peste 370 milioane oameni, Africa
circa 900 milioane oameni, în vreme
Asia, Asia, deci, are deja 4,27 mil-
iarde oameni. C@, din locuitorii Terrei,
mai mult de jum@tate au mai pu]in de
29 de ani, iar ceva peste un sfert mai

pu]in de 15 ani. C@, în general, pe
Terra, sunt actualmente, aproximativ,
50 de milioane mai mul]i b@rba]i
decât femei, milioane localizate, mai
ales, în unele zone ale lumii unde se
practic@ „avortul selectiv al embrionu-
lui de sex feminin”... Nu are cum o
asemenea situa]ie s@ nu genereze }i
ea modific@ri sensibile în tabloul eco-
nomic }i politic al lumii...
...Revenind, o reform@ a sistemului
monetar interna]ional, }i chiar a FMI-
ului -, institu]ie, nu de pu]ine ori cu
ac]iuni cu efecte relativ negative pen-
tru economiile mai slabe }i chiar
pentru cele emergente, Fondul
urm@rindu-}i, normal, interesele lui
fire}ti - este greu de conceput }i de
prev@zut în actualele circumstan]e.
Când Statele Unite }i Barack Obama
se afl@, nu o dat@, în postura de
acuza]i. Când Agen ]ia de Stat de Risc
Chinez@ a degradat nota creditului
american în noiembrie 2010,
estimând c@ solvabilitatea sa se afl@
pe „marginea pr@ pas  tiei”... {i atunci,
cum oare „s@ se apropie punctele de
vedere” spre un punct de vedere
comun? Evident, dincolo de
deta}area }i oficialismul unor pozi]ii
institu]ionale „G 20”, care au afi}at }i
afi}eaz@, în bun@ parte, un optimism
bazat mai mult pe cuvinte decât pe
realit@]i economice - pe acele realit@]i
economice care sunt cum sunt, care
sunt cele care sunt...
Odat@ mai mult se demonstreaz@ în
acest fel c@ teoriticenii economi}ti,
ideile, concep]iile lor trebuie bine
cunoscute, bine examinate }i luate în
calcul foarte serios - }i echilibrat,
f@r@ parti – pris-uri de convenien]@ –
de c@tre deciden]ii politici. C@ intere-
sele firmelor r@mân interesele
firmelor, în spe]@, de cele mai multe
ori, ale unor ]@ri puternice. Statele
Unite î}i reconsider@, ^n prezent,
pozi]ia fa]@ de produc]ia creatoare de
locuri de munc@. Cu greu po]i
men]ine pozi]ia nr.1 în lume realizînd
doar specula]ii }i aproape exclusiv
teh ni c@ de vârf, }i aceea, uneori,
delocalizat@. Îns@}i Adam Smith,
„p@rintele liberalismului economic”,
având în vedere interese ale
economiei engleze ca atare, realiza o
bre}@ plin@ de semnifica]ii. Smith
cerea imperios ca negus torii englezi
s@-}i transporte m@rfurile numai cu
nave engleze, chiar dac@ tarifele prac-
ticate de acestea erau mai mari decât
cele practicate de navele olandeze.

Era o m@sur@ eficient@, protec]ionist@
de fapt, de a crea acumul@ri, posibil-
itatea unor investi]ii }i de a înt@ri }i
pe aceast@ cale marina englez@,
Anglia ca atare, în raport cu puterea
maritim@ a Olandei.
...Este evident c@ pentru România –
care nu face parte din „G 20”,
suportând, deci, unele decizii pe care
chiar statutul ei de membru cu drep-
turi depline al Uniunii Europene nu îi
ofer@ posibilitatea s@ le influen]eze –
o astfel de problem@ – protec]ionism
versus liberalism - se pune cu o }i
mai mare acuitate. De multe ori, în
indiferent ce situa]ie, trebuie s@ te
sprijini, în primul rând, dac@ nu chiar
exclusiv, pe propriile for]e, pe propri-
ul efort, pe propria inteligen]@.
Predictibilitatea ta necesar@ va fi ast-
fel ceva mai ridicat@. Într-o astfel de
conjunctur@ fac trimitere la Mihai
Manoilescu, cel mai cunoscut }i apre-
ciat economist român în zona sud
american@, dar criticat nu odat@ mai
ales pe zona Statelor Unite. La
Manoilescu care î}i punea stoic între-
barea: ce va face acea ]ar@ care
ob]ine toate produsele sale, în intern,
la pre]uri mai mari decât produsele
respective din import? Pe criteriu
strict de eficien]@ pe termen scurt, }i
în lumina unor teorii moderne }i
postmoderne privind schimburile
interna]ionale, privind comer]ul inter-
na]ional, economia în discu]ie nu tre-
buie s@ mai produc@ nimic, va impor-
ta tot ceea ce are nevoie. Da, dar
cum? Cu ce va pl@ti importurile atât
de mari concepute }i realizate astfel?
Aici încep semnele de întrebare...

Desigur, în zilele noastre, economi-
ile na]ionale, economia mondial@,
integrate în cea mai mare parte,
globalizate chiar, nu mai sunt deloc
cele din vremea marelui economist.
Sunt }i alte reguli cele dup@ care se
desf@}oar@ comer]ul, schimburile
interna]ionale. Capitalurile inter-
na]ionale circul@ mult mai repede
decât produsele, sunt localiz@ri –
acceptate }i privite cu speran]@, dar
}i delocaliz@ri, cele mai multe repudi-
ate de factorii na]ionali, la scar@
mare, etc. Nu credem îns@ c@ aseme-
nea muta]ii, procese sunt în m@sur@
s@ anuleze m@car ^n bun@ parte
temerile lui Mihai Manoilescu. Cel
pu]in atâta vreme cât dezvoltarea este
nu doar interna]ional@, global@, ci }i
na]ional@. Atâta vreme cât exist@ ]@ri
cu interese specifice, cât raport@rile
se realizeaz@ esen]ial astfel. Atâta
vreme cât resursele de nivel de trai
se constituie - }i sunt raportate în
bun@ m@sur@ – la nivel na]ional. Atâta
vreme cât oper@m cu importuri }i
exporturi iar dezechilibrele na]ionale
sunt eminamente alimentate de c@tre
deficitele bugetare, ale balan]elor
comerciale, de pl@]i. Iar situa]ia eco-
nomic@ a României o demonstreaz@
destul de clar, în mod deosebit }i pe
un plan final, printre altele, prin
amputarea destul de sever@ a celor
mai multe forme de venituri. Tocmai
de aceea }i recurgând }i la Keynes,
apreciez c@ ie}irea din criz@ România,
dar }i alte state, o pot, o vor putea
constata mai ales atunci când va
cre}te produc]ia, când va cre}te
gradul de ocupare al popula]iei, când
se va produce mai bine, când se vor
amplifica veniturile...

între virtual }i real*
considera]ii - 

Michel Beaud L'Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours, Ed. du
Seuil, Paris, 1990

La pensée économique, Ed. Economica, Paris, 1999

For]ele na]ionale productive }i comer]ul exterior,
Ed.{tiin]ific@ }i Enciclopedic@, Bucure}ti, 1986

Istoria gândirii economice din antichitate pân@ la sfâr}i -
tul secolului XX, Ed. Continent, Sibiu-Bucure}ti, 2004

Comment la crise fait basculer la puissance
économique mondiale, Le monde – Économie,
nr.20416, 14 sept.2010

Le XIII-é Congrés International d'Histoire Économique, Buenos Aires, Argentina, 22-26
jullet, 2002, Section 63 „Les pays de l'Europe Centrale et de l'Europe de l'Est: allez,
retour, allez vers l'économie de marché (1850-2000)”, Dan Popescu, Une dimension
historique des stratégies économiques. De la protection du developement national à la
protection de l'intérêt du capitalisme international? Étude de cas: l'économie roumaine
(1850-2000) (vezi volumele Congresului, Ed.Congresului)

...Le bilan du XX-ième siecle, Ed.Harenberg, Bruxelles, 1997
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urmare din pagina 1
Ei, pre}edin]i de sec]iune }i to]i cei
ce vor prezenta comunic@ri în cadrul
sesiunilor respective se vor întlnii la
cel de-al XVI-lea Congres Mondial de
Istorie Economic@ ce va avea loc în
Africa de Sud in iulie 2012.
Vom reda, printre altele în rândurile
ce urmeaz@ câteva reprezent@ri astfel
culese din site-uri de prezentare, }i
ne exprim@m uimirea pentru c@ o ]ar@
vitregit@ atât de mult timp cum a fost
Africa de Sud poate s@ se dezvolte
într-un ritm remarcabil }i s@ se prez-
inte atât de frumos. Ne vine greu s@
în]elegem cum nu reu}e}te s@ fac@
acela}i lucru guvernul nostru pentru
România, o ]ar@ european@ ce ar
putea deveni de referin]@ pozitiv@.Din
p@cate... Dar s@ pornim în scurta
incursiune...
Societatea de Istorie Economic@ a
Africii de Sud }i Departamentul de
Economie, Universitatea Stellen bosch,
sunt cu mândrie afirmat@ gazdele
acestui prestigios congres mondial ce
se va desf@}ura în campusul
Universit@]ii, în inima regiunii Cape
Winelands, renumit@ pe glob – la o
mic@ distan]@ de frumosul ora} Cape
Town, oferind participan]ilor o ocazie
minunat@ de a profita de aceast@ zon@
minunat@- Cape Winelands, Cape
Town }i altele pe care Africa de Sud
le ofer@. Situat@ pe vârful continentu-
lui african, Africa de Sud este de
dimensiuni aproximative cu Spania }i
Fran]a la un loc. O diversitatea
excep]ional@, Africa de Sud a fost
descris@ ca "Lumea într-o ]ar@" }i
con]ine în interiorul grani]elor atrac]ii
pitore}ti în întreg spectrul de la
peisaje dramatice, aride în nord-vest,
la p@durile de coast@ în Garden
Route, de la un interior plat, uscat
din Karoo, la abrup]ii Mun]i
Drakensberg în est, }i de la viile
îngrijite de la Cape, la domeniile de
flori Namaqualand }i s@lb@ticia din
Parcul Na]ional Kruger. 
...Africa de Sud constituie una dintre
destina]iile turistice cu cea mai rapid@
cre}tere din lume. Climatul, accesibil-
itatea (pentru mul]i vizitatori doar la
o dep@rtare de un zbor de o noapte),
amplasarea între Est }i Vest, bogatul
patrimoniu cultural dar }i cursul de
schimb favorabil fac din Africa de
Sud o destina]ie popular@ pentru
mul]i vizitatori interna]ionali. Popula]ia

din Africa de Sud a reu}it o tranzi]ie
remarcabil@ de la o societate divizat@
rasial la o societate care include
acum principiile democratice. „Na]iu -
nea curcubeu” (termen ce inten]io -
neaz@ s@ surprind@ unitatea }i multi-
culturalismul unei regiuni ce era
odat@ strict divizat@ în alb }i negru)
este aplaudat@ pentru modul excep -
]ional în care a dep@}it diviziunile
rasiale din trecut pe drumul spre un
viitor cu multe posibilit@]i. Oamenii
din Africa de Sud lucreaz@ împreun@
pentru a dezvolta }i promova ]ara lor,
pe fondul recunoa}terii }i celebr@rii
diversit@]ii în cultur@ }i religie. 
Onoarea de a organiza Congresul
Mondial de Istorie Economic@ în Afr -
ica de Sud relev@ o importan]@ sim-
bolic@. Se etaleaz@ clar c@ Asocia]ia
Inter na]ional@ de Istorie Economic@
(în care România este reprezentat@ de
domnul profesor D.H.C. Dan Popes -
cu) consider@ c@ istoria economic@,
economia, integreaz@ adev@rate „lec]ii”
pentru Africa, c@ Africa este un
domeniu important de cercetare în
istoria economic@ cu semnifica]ii pen-
tru evolu]ia economiei lumii.

Organizarea acestui mare congres la
Stellenbosch încurajeaz@, desigur
implicarea comunit@]ii academice din
Africa, amplificând sensurile par-
ticip@rii celor peste 100 de ]@ri
reprezentate. Se ofer@, de asemenea,
un impuls mai mare încerc@rilor
recente de a demara cercet@ri de
amploare pe istoria economic@ }i
pentru perspectiv@, în special legat@
de zonele institu]ionale, calitative }i
cantitative care câ}tig@ o net@ popu-
laritate }i o net@ însemn@tate în liter-
atura interna]ional@. 
În Stellenbosch în 2012, oamenii de
}tiin]@, din lumea în curs de dez-
voltare, din ]@rile dezvoltate, din
statele emergente, vor prezenta noi
ipoteze istorice }i de actualitate, date
noi, noi elemente de analiz@ }i tehni-
ci, }i vor extinde în]elegerea lor, a
traiectoriei istorice }i prezente a soci-
et@]ii umane. În Africa, în Europa, în
cele dou@ Americi, în Asia, etc., o
astfel de întelegere a evolu]iei are un
impact tot mai mare asupra politicie-
nilor }i ini]iativei private, conferin]a
urm@rind s@ consolideze cu siguran]@
aceast@ tendin]@. Va mai fi, f@r@

îndoial@, important, pentru organizarea
acestui congres mondial ^n Africa,
faptul c@ se va genera un nou interes
în studiul istoriei economice a Africii,
c@ se va oferi o nou@ perspectiv@
asupra relevan]ei istoriei economice a
]@rilor în curs de dezvoltare, a statelor
care vor s@ progreseze.
Universitatea Stellenbosch este situat@
în pitoreasca vale Jonkershoek în
inima Cape Winelands. Cele mai vechi
r@d@cini ale Universit@]ii Stellenbosch
pot fi reg@site în secolul 17, când
pentru început a fost înfiin]at@ o
}coal@ obi}nuit@. În 1859, a fost înfi-
in]at Seminarul Teologic, iar în 1866
a fost fondat Gimnaziul Stellenbosch.
În 1881, apare departamentul de arte
care a devenit Colegiul Stellenbosch,
redenumit Colegiul Victoria în 1887.
În 1918, Colegiul Victoria deschide
drumul pentru Universitatea Stellen -
bosch care }i-a deschis por]ile în
acela}i an pentru aproximativ 500 de
studen]i }i 39 profesori. Universitatea
a crescut de atunci }i a ajuns ast@zi
o institu]ie larg recunoscut@ pe plan
interna]ional, num@rând mai mult de
24 000 de studen]i, 800 profesori }i

peste 50 de cadre de cercetare.
Universitatea are zece facult@]i, dintre
care opt - {tiin]e Agricole, Arte }i
{tiin]e Sociale, Educa]ie, Inginerie,
Drept, {tiin]@, Teologie, {tiin]e Econo -
mice }i Management - sunt situate în
campusul principal în Stellenbosch. 
Printre sec]iunile de seam@ acceptate
pentru aceast@ mare manifestare
}tiin]ific@ mondial@ detaliem singura
sec]iune propus@, acceptat@ }i con-
dus@ de c@tre un profesor din
România, profesorul Dan Popescu al
Univer sit@]ii Lucian Blaga din Sibiu ,
sec]iune ce se va desf@}ura pe tema
„Industrializarea: mit }i realitate în
spa]iul Europei de est (1920-2010)”.
Dup@ cum se arat@ în motiva]ia larg@
}i bine conceput@ de sus]inere a
sec]iunii, sfâr}itul anului 1944 a adus,
printre altele, o schimbare impor tant@
în traiectoria economic@ al statelor
Europei de Est. Sistemul lor econom-
ic a început, tot mai mult, s@ fie con-
struit dup@ principiile }i liniile funda-
mentale ale sistemului vecinului lor
din est. Vorbim, dar, despre limitarea
tot mai drastic@ a ini]iativei patronale,
de na]ionaliz@ri în aproape toate
domeniile, despre forma, aproa pe
exclusiv@ de proprietate, de]inut@ de
stat în economie, despre coopera-
tivizarea for]at@ a agriculturii, precum
}i practic eliminarea propriet@]ii pri-
vate asupra p@mîntului, despre
na]ionalizarea b@ncilor, implicarea fun-
damental@ a factorului politic, de con-
ducerea nemijlocit@ a partidului de la
acea vreme, despre planificarea exce-
siv centralizat@ }i o evident@ izolare în
lume. S-a relevat deopotriv@, mai ales
dup@ 1948, adoptarea modelului de
industrializare din URSS.
În afar@ de dezvoltarea preferen -
]ial@ a mijloacelor de produc]ie }i
o neglijare a altora, printre care,
esen]ial, produc]ia bunu rilor de
larg consum, a fost vorba }i de
transmutarea unei mari p@r]i a
popula]iei din zonele rurale, pro ces
care printre altele a fondat acest
tip de industrializare nu mereu ^ns@
extensiv, de implicarea, deseori, arti-
ficial@ a consumului productiv în
raport cu consumul ca atare, etc.

continuare in pag.5

conf univ. dr. 
R@zvan Sorin {ERBU

Al XVI-lea Congres Mondial

Universitatea Stellenbosch - Africa de Sud



urmare din pag. 4
Care a fost geneza acestui model? Ce a
condus la punerea în aplicare a acestui
model în industrie, economie, }i via]a
social@ - pentru spa]iul ex-sovietic, dar
mai ales pentru statele est-europene - }i
nu doar pentru ele, copii ale acestui
model fiind perceptibile chiar }i pentru
]@ri din Asia, Africa sau America Latin@?
Ce modific@ri au fost aduse acestui
model, în special în acele state,- inclusiv
România - în situa]ia în care socialismul
de „manier@ sovie tic@” a fost înlocuit
dup@ 1962 - 1964 de c@tre "calea social-
ist@ na]ional@"? Care au fost efectele
acestor muta]ii în realizarea integr@rii de
tip "Est" pentru dezvoltare , în special
av$nd ^n vedere independen]a economic@
}i exhaustivitatea? În astfel de circum-
stan]e, cum s-a desf@}urat tranzi]ia, în ce
m@sur@ }i cum economiile din Europa de
Est au fost preg@tite s@ adere la noua

configura]ie din Europa }i din lume dup@
1989 - 1990, în scopul dezvolt@rii dura-
bile }i sustenabile? Putem vorbi doar de
o dihotomie alb-negru, sau au fost }i
nuan]e deloc negative ce merit@ s@ fie
semnalate? Acestea sunt câteva întreb@ri
ale c@ror r@spunsuri prezint@ reverbera]ii
pentru dezvoltarea economic@ din lume,
în prezent }i în viitor, ale c@ror
r@spunsuri au fost }i devin esen]iale
ast@zi pentru zona de preocup@ri din
Europa, dar }i în Asia, Africa, }i cele
dou@ Americi... 
Vom prezenta, în continuare, titlurile
sec]iunilor aprobate s@ fie sus]inute, orga-
nizatorul de sec]iune }i Universitatea pe
care o reprezint@ (au fost înaintate, în
aceast@ etap@, 119 propuneri ale unor pro-
fesori }i cercet@tori de prestigiu de la cele
mai mari universit@]i }i institutele de cerc-
etare din întreaga lume, din care au fost
aprobate 58, vezi }i pag. 4). 
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urmare din pag.1
{i câtu}i de pu]in întâmpl@tor, pen-
tru c@ morala acestei întoarceri în
timp ar putea fi c@, dac@ tot ne
tragem din Roma, atunci n-ar trebui
s@ ne mire c@ am mo}tenit, peste
milenii, p@catele }i bolile ei lume}ti.
Evocatorul acestor viziuni profetice
nu se limiteaz@ îns@ la argumentul
istoric. Firesc, pentru c@ în debutul
mileniului 2 lumea este alta, }ansele
sale sunt sporite de revolu]ia tehno-
logic@, interdependen]ele sunt infinit
mai complexe, speran]ele }i a}tep -
t@rile omenirii au cu totul alte
valen]e }i dimensiuni. {i atunci }i
solu]iile de dep@}ire a dificult@]ilor
economice trebuie s@ fie mai subtile,
mai sofisticate. În orice caz, mult
mai exacte, ]intind în mod realist
r@d@cina r@ului.
Dar se mai pot oare imagina aseme-
nea solu]ii într-o Românie aflat@ într-
o perpetu@ tranzi]ie prin criz@ – insti-
tu]ional@, moral@, de eficien]@ a sis-
temului economic -, o ]ar@ în care
s-au înlocuit de-a valma valori }i
institu]ii existente înainte de a ne
gândi ce punem în loc, o societate
care }i-a distrus cu o frenezie
demn@ de o cauz@ mai bun@ func]ia
productiv@ a propriului sistem eco-
nomic, construind un capitalism
bazat aproape exclusiv pe l@comie }i
pe furt din sectorul public?
Ei bine, prof. Constantin Popescu
crede c@ aceste solu]ii salvatoare
mai exist@ înc@ }i ele stau la
îndemâna factorilor de decizie
politic@. În condi]iile în care proble-
ma nr.1 pentru noi este lipsa de
capital, care ne transform@ inevitabil
în pia]@ de desfacere }i rezervor de
for]@ de munc@, prioritar@ ar trebui
s@ fie formarea }i dezvoltarea
func]iei productive a industriei, agri-
culturii, serviciilor }i a altor sectoare.
Adic@ activarea capacit@]ii de a ne
produce noi în}ine aceste bunuri }i
servicii pentru a intra într-o normal-

itate de autosus]inere a cererii
interne }i a comenzilor la export. Nu
este normal s@ stai conectat pe ter-
men lung la aparatele financiare din
afar@, indiferent c@ acestea se
numesc FMI sau BM, cer}ind aju-
torul acestor institu]ii controversate,
în loc s@ atragi }i s@ încurajezi
investi]iile, s@-]i cre}ti credibilitatea
prin generarea încrederii în investi]ii.
{i împrumuturile externe – dac@ tot
ai recurs la ele – ar trebui s@ aib@
o destina]ie foarte precis@: în
condi]iile în care cel pu]in 80 la sut@
din banii de la FMI nu vor fi dirija]i
c@tre investi]ii, atunci acordurile de
împrumut vor deveni în timp o
povar@ insuportabil@ pentru ]ar@.
În al doilea rând, se impune
realizarea unui pachet de m@suri cu
caracter fiscal care s@ includ@ }i
obiective de politic@ monetar@ vizând
stimularea creditului ieftin de la

b@nci. Este aberant ca, în condi]iile
în care organismul nostru economic
nu mai poate produce „sângele”,
adic@ banii de care are nevoie pen-
tru a func]iona normal, s@n@tos,
sume uria}e de ordinul zecilor de
miliarde de euro s@ fie tezaurizate în
rezervele BNR, adic@ scoase din cir-
cuit, doar pentru a sus]ine cursul
leului. Subscriem }i noi la ideea c@,
într-o ]ar@ cu poten]ial de dezvoltare,
cursul monedei trebuie ]inut de
economia real@, de competitivitatea
sistemului productiv.
În situa]ia în care România a devenit
în ultimii 20 de ani un antimodel pe
plan mondial în ceea ce prive}te
raportul dintre costurile guvern@rii }i
eficien]a acesteia, o alt@ m@sur@ care
ar conduce la ie}irea din criz@, oblig-
atorie pe termen scurt, ar fi
economisirea resurselor financiare
proprii prin reducerea la jum@tate a

cheltuielilor cu func]ionarea Adminis -
tra]iei Centrale }i a agen]iilor statu-
lui. Nu este greu de constatat c@
statul român a reu}it contraperfor-
man]a de a ridica la rang de politic@
na]ional@ compatibilizarea }i autor-
izarea birocra]iilor de tot soiul. Lea -
cul infailibil pentru eradicarea acestei
suferin]e este dereglementarea – de -
birocratizarea – descentralizarea. În
plus, el ar crea economii de resurse
financiare stabile cu mult mai mari
decât sumele colectate prin t@ierile
de salarii }i pensii.
La nivel macroeconomic, se impune
o trecere serioas@ în revist@ a tutur-
or dezechilibrelor care au marcat pu -
ternic societatea româneasc@ }i apli-
carea unor ajust@ri îndelung a}tep -
tate }i amânate: corectarea raportu-
lui dintre num@rul de salaria]i }i nu -
m@rul pensionarilor, echilibrarea ba -
lan]ei comerciale a ]@rii prin dimin-

uarea importurilor }i stimularea
exporturilor, reformarea radical@ }i
durabil@ a agriculturii }i turismului,
modific@ri ale sistemului administra-
tiv – teritorial pe baza unor noi cri-
terii – naturale, umane, sociale, eco-
nomice, tradi]ionale.
În fine, în }irul m@surilor obligatorii
pentru ie}irea din criz@ se poate
înscrie }i reorientarea schimburilor
externe }i dezvoltarea puternic@ a
exporturilor spre ]@ri ca India, China,
Rusia, state din Africa }i America
Latin@ care reprezint@ ast@zi modele
de cre}tere economic@ s@n@toas@,
escaladând cu succes ierarhiile eco-
nomice mondiale. Dependen]a exce-
siv@ de zona euro }i-a epuizat bine-
facerile }i a început s@ ne fac@
extrem de vulnerabili.
Pân@ la urm@, tot ce ne împ@rt@}e}te
prof. Constantin Popescu în remar-
cabila sa dizerta]ie ne duce cu gân-
dul la o concluzie: din fericire,
Româ niei nu-i lipsesc oamenii cu
mintea limpede, purt@tori legitimi ai
unor idei în ac]iune. Oameni clar v@ -
z@tori care spun lucrurilor pe nume,
formatori de opinie, capabili s@
amendeze deciziile politice }i eco-
nomice ale prezentului }i având
curajul de a spune NU pseudoso -
lu]iilor impuse de al]ii. Problema este
doar c@ vocea lor nu r@zbate dinco-
lo de sfera impenetrabil@ a Puterii,
c@ sunt îndep@rta]i sistematic de
centrele de decizie. Acolo, sus, unde
se hot@r@}te soarta ]@rii, domnesc
incompeten]ii, demagogii, adep]i
fanatici ai gherilei politice }i nu ai
dialogului prin dezbateri de idei.
{i uite a}a ajung la vorba unui om
de afaceri de succes din România
noastr@ în ve}nic@ tranzi]ie: Câ]i din-
tre cei care ast@zi ne conduc au con-
struit vreo afacere? Câ]i au semnat
vreodat@ o factur@? Câ]i au gândit }i
au pus în practic@ o strategie de sal-
vare a unei firme de la faliment?
Dar cine nu l-a citit pe Cicero, de
ce s-ar osteni s@-l asculte azi pe un
om cu idei?

Toate-s vechi }i noi sunt
toate...

Banca Na]ional@ a Rom$niei

Cl@direa Fondului Monetar Interna]ional

Emil DAVID
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O vor avea în 2011? Din p@cate
r@spunsul la aceast@ întrebare este
ceea ce va face sau nu s@ împlin-
easc@ profe]ia cre}terii economice
pentru 2011. Deocamdat@ este o
profe]ie, chiar dac@ este îmbr@cat@ în
haine de prognoz@, dar deosebirea
dintre cele dou@ concepte este
enorm@ chiar dac@ uneori ]intesc
spre acela}i lucru. În cazul aceasta,
cre}terea economic@. Profe]ia
mizeaz@ pe context sau pe }ans@, pe
recuperarea subit@ a unui optimism
mai robust în societatea româneasc@
sau pe acceptarea }i activarea
resurselor pentru a merge mai
departe pentru c@ a}a e firesc, sau
a sim]i în sfâr}it oportunit@]ile atâtea
câte sunt. Una peste alta cre}terea
economic@ a anului 2011 ]ine mai
mult@ psihologie decât economie. 
Cu economia }i cu prognoza, sper-
an]a e limitat@. De unde s@ vin@
cre}terea într-o ]ar@ care miza mai
totul pe consum pentru a stârni
valen]ele ascunse ale unei economii
înc@ precare? Întrebarea nu este
deloc retoric@. E constatarea rece
dup@ un an în care fondurile care

stârneau consumul s-au redus dras-
tic }i cu peste 25&. T@ierea veni-
turilor bugetarilor, efectele în lan] pe
pia]a muncii }i a salariilor private,
cre}terea TVA, chiar dac@ toate pot
fi în]elese din persepectiva p@catelor
bugetare ale României, nu pot fi
omise atunci când se discut@ despre
cre}tere chiar una minim@ de 1,5&.
{i dac@ consumul privat pare a nu
avea cum s@ se redreseze, a miza pe
fonduri publice în condi]iile în care
deficitul bugetar de 4,4& e singura
cifr@ cu o certitudie ceva mai mare
din cauza constrâmgerilor FMI, este
parte a marii am@giri. Greu de sper-
at c@ ”investi]ia public@ masiv@”,
cum spune neobosit premierul Boc
(spune, nu face) va avea vreodat@ un
rol semnificativ ^n PIB. Nici în fon-
durile europene nu prea mai putem
crede. {i atunci s@ fie o veste bun@
c@ nu prea scad cheltuielile cu
bunurile }i serviciile în condi]iile în
care avem o a}a de mare presiune
pe tot ce înseamn@ ban public? O
miz@ prea mic@ (de 40 de miliarde
lei) pentru o economie cu prea mari
probleme. Dac@ atât putem spera de
la resursa intern@, cât putem spera
pe capitalul proasp@t, pe veniturile
suplimentare care pot intra în 2011.

Exporturile sunt vedeta anului. Dar
de la orice vedet@ avem a}tept@ri
prea mari. O vedet@ nu câ}tig@ un
meci f@r@ o echip@ cât de cât puter-
nic@. Nu este cazul }i atunci ne
mul]umim cu fiecare euro pe care îl
ob]inem în plus peste media lunar@
de 2,5 mld. Produse noi, competen]e
noi, pie]e noi, toate acestea se ob]in
greu, cu munc@ mult@, cu investi]ii,
cu credite }i inovare, lucruri rare în
economia noast@. Creditele par cele
mai la îndemân@ dar asta doar în
teorie, realitatea arat@ total altfel.
B@ncile str@ine care au impus
cre}terea economic@ în anii trecu]i
nu dau semne ci doar explica]ii pen-
tru faptul c@ nu mai au curajul s@
dea drumul la bani. Investi]iile
str@ine sunt la rândul lor pe viteza
întâi. Apeten]a pentru risc e mic@,
atractivitatea româneasc@ de aseme-
nea, optimismul a}adar temperat. Ce
mai putem spera?
Putem spera ca anul s@ aib@ dou@
fe]e. S@ înceap@ sub semnele neîn-
crederii de mai sus, dar s@ se ter-
mine pe alte coordonate. Schimbarea
care aduce normalitatea cu tonurile
ei mici, s@ înceap@ s@ prind@ contur
în partea a doua a anului. Sunt ceva
muguri de semne pentru aceasta.

Câteva economii mai active ca a
noastr@ care au capacitatea s@
iradieze încredere, cum e cea ger-
man@; o disciplin@ bugetar@ local@
care s@ mai lase bani în pia]@ pen-
tru afaceri; }i nu în cele din urm@,
mai mult@ încredere în noi în}ine.

Se anun]@ un an în care dac@ nu
ne mai am@gim cu nimic, vom
reu}i s@ supravie]uim cu o lucidi-
tate pe care nu am avut-o probabil
niciodat@. {i de aceea, dac@ nu va
fi anul relu@rii cre}terii economice,
s@ fie m@car cel al lucidit@]ii.

Anul lucidit@]ii
Dan SUCIU

Deja nu pu]ine articole care vorbesc
despre criza actual@ sunt oarecum
cli}ee. To]i î}i dau cu p@rerea – mai
mult sau mai pu]in justificat@ – dar de
cele mai multe ori, în afara subiectu-
lui, legat de aceast@ pacoste a]intit@
deasupra Europei }i a lumii. Dar dac@
nu aici este cheia problemei? Dac@
solu]ia, care de regul@ se v@de}te în
enun]ul problemei, nu este una de
timp, ca interval? Dac@ r@d@cinile
acesteia sunt mult mai adânci, iar
solu]iile din ce în ce mai greu de
întrez@rit? Aceste câteva cuvinte sunt
menite s@ ofere o p@rere, dar }i s@
ridice întreb@ri. Dezvoltarea gândirii
neconven]ionale dac@ dori]i…
De ce nu este atât de important când
se va termina criza? Desigur, ne
intereseaz@ un orizont de timp. Dar
sincer, nici cei de la Comisia Na]ional@
de Prognoz@ nu ar putea da o variant@
cert@. Tocmai asta trebuie s@ ne
întreb@m: oare chiar conteaz@ când
ie}im din criz@, cu precizie de ceas? 
Kondratieff – autorul unei p@r]i impor-
tante a ciclicit@]ii economice, punea
accentul pe efectele propagate.
Respectiv, conteaz@ ce se întâmpl@
dup@ ce piatra cade în ap@ – efectele
cercurilor sunt mult mai de durat@. De
fapt, aici gre}im, poate, cu to]ii. Ne
lans@m în ipoteze, ne pierdem timpul
în analize seci }i f@r@ noim@ despre
”când vom vedea proverbiala lumin@
de la cap@tul tunelului”. Contrac]iile
economice nu sunt îns@ manifest@ri
de tip ”buton de telecomand@”. Nu
func]ioneaz@ dup@ principiul azi sun-
tem în criz@, de mâine gata. 

{i atunci, problema serioas@ }i
adev@rata problem@ este nu când, ci
ce facem concret s@ ie}im din aceast@
criz@, în condi]iile în care nici puterea,
nici opozi]ia nu prezint@ variante sufi-
cient de viabile din punct de vedere
economic. De fapt, ca s@ continu@m
argumentarea, nu conteaz@ atât de
mult când vom ie}i din criz@, ci cum
putem atenua efectele acesteia, cum
putem diminua impactul devastator al
bulei imobiliare americano-europene-
asiatice-mondiale, care a cuprins
întreg mapamondul. 
Problema principal@ a României de
pild@ ar fi – mult mai util de întrebat
decât realizarea de analize }i prognoze
seci, care nu spun nimic omului sim-
plu – prezen]a sau lipsa perspec-
tivelor. Din p@cate, aici este punctul
forte al crizei de la noi }i, totodat@
punctul de inflexiune pentru multe
economii din regiune. Polonia este un
exemplu bun în acest sens, }i-au
creat }i alocat resursele, pu]ine ce-i
drept, extrem de eficient }i la ora
actual@ înregistreaz@ cre}tere econom-
ic@. Slovenia urmeaz@ ca }i eficien]@.
Vecinii lor, Lituania, sunt în colaps
financiar. România este aproape din
p@cate, de lituanieni. 
{i atunci, de ce doare lipsa de per-

spective? Accentuat@ de lipsa unei
alternative economice fundamental
diferite de tot ceea ce s-a discutat de
la Revolu]ia din 1989 încoace. Pentru
c@, în cazul în care }ti clar c@ î]i va
fi mai bine în viitor, supor]i mai u}or
situa]ia dificil@ din prezent. 
Avem de-a face cu o serie întreag@ de
optimi}ti, de fapt, poporul nostru este
cu prec@dere optimist }i to]i sper@m
mereu în ”mai bine”. De}i, paradoxal,
acest mai bine nu se concretizeaz@
niciodat@. {i atunci de ce lipsa de per-
spective doare? Pentru c@ un om }i,
parafrazând, un stat f@r@ o direc]ie }i
orientare clar@ este condamnat la o
recesiune perpetu@. 
Pentru c@ f@r@ o direc]ie clar@ în care
s@ vrei s@ te dezvol]i, automat cheltui
mult mai multe resurse în a ^]i g@si
scopul. Ideea este ”follow your lucky
star”, lucru pe care din p@cate, nu
prea }tim s@ îl facem. 
La ce }tiri s@ ne a}tept@m din
s@n@tate, când tot mai mul]i medici
pleac@? Exodul de creiere, nu doar
în medicin@, doare, cu atât mai mult
cu cât, conform Business Magazin,
avem peste 2000 de manageri de
top în Europa, la companii multi-
na]ionale. Ce ar fi putut face ace}ti
oameni pentru ]ara noastr@? Oare

nu ar fi fost mai u}or? 
Acum câteva luni au fost primite o
serie de recomand@ri din partea unui
Consiliu de Exper]i Str@ini (}efi de
multina]ionale, CEO, etc.). Citind aces-
te recomand@ri, toate ni se potrivesc,
dar presupun un element pe care nu
îl avem: ]int@ precis@, direc]ie, atitu-
dine spre schimbare, asumarea de
riscuri prin investi]ii serioase într-o
serie de domenii. De fapt, constat cu
triste]e c@ elementele sunt mai multe.
Iat@ câte ne lipsesc…
Încurajarea sistemului de IMM-uri cu
m@suri concrete? Multe firme de abia
î}i redeschid por]ile dup@ foametea
cauzat@ de forfetar. Iar IMM-urile ar
trebui s@ fie motorul unei economii de
pia]@ ”func]ionale”, a}a  cum am fost
boteza]i de c@tre Uniunea European@. 
Ad@uga]i la aceste aspecte fondurile
europene destul de slab accesate (din
totalul disponibil pentru intervalul
2007 - 2013), am atras sub 10 & la
nivelul general. Problem@ mare! De
ce? Pentru c@ dup@ 2013, ne vor fi
aloca]i al]i bani, dar de aceast@ dat@,
mult mai pu]ini. Pentru c@: scriem
proiecte pentru finan]are proaste, pen-
tru c@ nu depunem suficient efort în
implementare, pentru c@ ne v@ic@rim
cam mult. În general. 

{i atunci, de unde, m@ întreb ca }i
dvs., s@ ne mearg@ mai bine? În lipsa
unor m@suri concrete de relansare, în
lipsa unei strategii bazat@ pe obiective
concrete, strategice (obiective care
compun programe de ac]iune, teoret-
ic la fel de concrete), cum ne putem
a}tepta la un viitor favorabil? 
Englezii spun ”ce semeni, aia
aduni”. Dincolo de simpatii }i ani-
mozit@]i, avem nevoie de m@suri
care s@ dea un nou suflu unei
economii în care criza a lovit mai
puternic. Peste tot, statul, prin stat
în]elegându-se clasa politic@ }i insti-
tu]ii, au c@utat s@ protejeze com-
paniile proprii de vâltoarea crizei. 
Dac@ ne gândim la guvernul Sarkozy
de pild@, care a acordat subven]ii unui
constructor auto pentru a nu-}i relo-
ca produc]ia în alte state (implicit pro-
tejând locurile de munc@ ale
francezilor), în ciuda criticilor Uniunii
Europene, se verific@ dictonul, logic de
altfel, c@ ”sângele ap@ nu se face” sau
c@ sângele fiec@rei ]@ri trebuie s@ fie
proeminent ”sângelui european”. 
Perspectivele tinerilor care termin@ o
facultate }i, debusola]i, nu }tiu unde
s@ apuce, ale speciali}tilor în variate
domenii, pe care al]ii îi ”iau cu totul”,
nu sunt optimiste. De}i îmi pare
extrem de r@u s@ spun asta, dar lipsa
unei viziuni unitare, macroeconomice,
care s@ conduc@ la cre}tere econom-
ic@ real@ (resim]it@ în buzunarele
oamenilor de rând), nu prezent@ doar
în statistici seci }i f@r@ noim@, ne
afecteaz@ mai mult decât se crede la
o prim@ vedere.
De ce? Aceea}i idee cu cercurile prop-
agate pe ap@: ne îndator@m excesiv, }i
implicit nu vom putea cre}te pentru
c@ nu avem mijloace. 
...Ori, în caz de balan]@ comercial@
eminamente deficitar@, economia auto-
hton@ nu poate s@ func]ioneze }i nu
va putea s@ func]ioneze eficient. 
Deocamdat@, viitorul nostru nu sun@
bine, iar problemele noastre sunt
mult complexe decât o simpl@ dat@
calendaristic@ la care vom ie}i din
recesiune.    

drd. Alexandru DANCIU

Noi valen]e economice pentru perioada post-criz@



ART~                  ECONOMIE VINERI 21 IANUARIE 20118

c m
y b

c m
y b

c m
y b

c m
y b

Articolele ap@rute în revist@ exprim@
punctele de vedere ale autorilor, care

pot fi diferite de cele ale redac]iei.

Colegiul de
redac]ie

Redactor }ef coordonator:
DAN POPESCUDAN POPESCU

EUGEN IORD~NESCUIORD~NESCU

EMIL DAVIDDAVID

drd. Alin OPREANA,OPREANA,
secretar general de redac]ie

editor
GRUPUL DE PRES~ 

CONTINENT

CAMERA DE COMER[, 

INDUSTRIE {I AGRICULTUR~ 

A JUDE[ULUI SIBIU

NOBLESSE SRL

ISSN 1841-0707 

Tel. 0269/21.81.33, 

fax. 0269/21.01.02,

e-mail rondul@rdslink.ro

Circul@ o vorb@ în America, }i anume
c@: „dac@ nu ai cunoscut Las Vegas-
ul nu ai v@zut nimic în U.S.A.”. Un
anume adev@r îl con]ine aceast@ vorb@,
desigur, cam exagerat@. Depinde de
pe ce pozi]ie prive}ti lucrurile.

Am fost de mai multe ori într-una
„din cele 7 minuni ale secolului XX”
cum este, tot exagerat, socotit Las
Vegas-ul. Pentru o mare categorie de
oameni, care poate dep@}i câteva
zeci, poate chiar sute de milioane de
oameni, capitala neîncoronat@ a
jocurilor de noroc din lume, Las
Vegas-ul, atinge superlativul absolut. 

Pentru mine de exemplu, f@r@ s@
subapeciez realiz@rile cu adev@rat

remarcabile ale acestui hiper metrop-
olis al distrac]iei, marile  muzee  din
New York, (Cooper-Hewitt National
Design Museum, Guggenheim Muse -
um, Metropolitan Museum of Art,
Museum of Modern Art, Museum of
Television and Radio, Intreprid Sea-
Air-Space Museum }i altele). nu sunt
cu nimic inferioare „ minunilor” de la
Las Vegas.

Ceea ce a f@cut ca acest ora} s@
prospere }i s@ ating@ ritmul haluci-
nant de dezvoltare la care s-a ajuns,
au fost concuren]a }i profesionalis-
mul, vectori realiza]i pe baze strict
}tiin]ifice.

Companiile implicate într-o  com-
peti]ie permanent@ }i acerb@, deter-
minat@ de specificul jocurilor de noroc,
au f@cut cea mai mare investi]ie în
factorul uman. Au fost promova]i în
func]ii decizionale indivizii cu idei c$t
mai curajoase, mai ie}ite din comun.
Pentru ca s@ fi angajat într-un job,
chiar neînsemnat, trebuie s@ inde -
pline}ti un minimum de calit@]i.

Printre cele mai apreciate sunt:
cinstea, h@rnicia, ini]iativa }i devota-
mentul. Angajatorii dispun de metode
diverse }i eficiente s@ probeze aces-
te calit@]i.

Prima mea vizit@ la Las Vegas
am realizat-o în toamna anului 1993.
Drumul de la Los Angeles  l-am par-
curs, cu opririle de rigoare, în 7ore.
Am ajuns seara. 

De la o distan]@ de câ]iva zeci de
kilometri cerul p@rea incendiat de o
lumin@ multicolor@, ireal@, nemai v@ -
zut@. Impactul cu peisajul urban,
con ceput într-o diversiate stilistic@
incredibil@, a l@sat asupra mea o put-
ernic@ impresie, care mi-a persistat

mult timp în memorie.
Ceea ce m-a fascinat de la

început a fost felul în care urbani}tii
au reu}it s@ foloseasc@ jocurile
luminilor colorate. Sute }i mii de
nuan]e }i game, în diferite mi}c@ri
ritmice, uria}e calidoscopuri în com-
bina]ii infinite, neb@nuite, dirijate de
mâinile unor virtuo}i prestidigitatori
nev@zu]i, creau o atmosfer@ supra -
natural@, de vis.

Pe drum, pân@ la intrarea în
miraculosul Las Vegas, am consultat
un voluminos travel-guide, (vreo 300
de pagini cu policromii de cea mai
bun@ calitate) din care am re]inut
câteva informa]ii care atunci îmi

p@reau importante. 
Vârsta sa a dep@}it de pu]in timp

un secol. A fost întemeiat în 1905 ca
sta]ie de cale ferat@ între Los Ange -
les }i Salt Lake City, de c@tre compa -
nia Union Pacific, în de}ertul Nevada. 

În acest timp, dezvoltarea sa
cunoa}te cel mai rapid ritm din
America de Nord. Anual se stabilesc
aici 50.000 de omeni. Activitatea de
baz@ care l-a consacrat, turismul }i
jocurile de noroc. În prezent 37 de
milioane de turi}ti anual sunt primi]i
cu o polite]e rar întâlnit@ în alte
ora}e americane, în cele mai luxoase
hoteluri din America, cu peste
150000 de locuri.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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