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Cine are curajul s@ parieze pe România post-criz@?
Primii chema]i ar fi cei de la Fondul Monetar
Interna]ional, în virtutea rolului pe care }i l-au asumat
în anii de criz@ }i recesiune: acela de strategi ai
reformelor menite s@ ne salveze }i s@ ne a}eze pe o
direc]ie mai sigur@. Unul dintre oamenii-cheie de la
pupitrul de comand@ al Fondului, Jeoffrey Franks, se
arat@ în continuare un optimist consecvent. Recent, la
sfâr}itul lunii martie, cu prilejul celei de-a }aptea }i
ultime evalu@ri a acordului stand-by cu România, dom-
nia sa a declarat c@ ]ara noastr@ a ajuns, gra]ie avan-
sului exporturilor din ultima perioad@, cea mai compet-
itiv@ economie din regiune, dup@ Polonia }i Turcia. 

România - 
la al câtelea start?

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„Auri sacra fames”          Virgiliu 

...M@ întâlnesc cu un prieten bun, din
Germania, profesorul de economie Michael
Gerhard Ambrosi, de la Universitatea din
Trier. Trebuia, în ultimul timp, s@ ne vedem
de mai multe ori, dar, ca un f@cut, de fiecare
dat@ s-au ivit obstacole. De exemplu, de
vreo dou@ ori, atunci când a fost invitat la
Conferin]a {tiin]ific@ de la Sibiu, avea deja
angajamente stabilite anterior. Eu am fost
invitat la Trier, dar am avut }i eu angaja-

mente convenite dinainte. Am mers la Trier în vara anului trecut,
pentru a conveni comisii de doctorat comune cu mai mul]i pro-
fesori germani, profesorul Ambrosi stabilindu-mi }i unele contacte,
dar nu ne-am v@zut, el fiind invitat pe o perioad@ de dou@
s@pt@mâni în SUA, în California, pentru a participa la o conferin]@
legat@ de profilul s@u profesional.

Dan POPESCU

Am asistat în ultimele dou@ decenii,
în România, la maturizarea a}a-
numitei „societ@]i de consum”, o
societate care se dorea a fi capital-
ist@, dar care nu avea un fundament
economic real. 
Blocajul economic generalizat, lipsa
unei gândiri economice de ansamblu

pe termen mediu }i lung sunt prin-
cipalele elemente al arbitrariului
prezent în deciziile politicului, decizii
cu implica]ii negative asupra sec-
torului privat românesc, }i al
economiei na]ionale în ansamblu.
Managementul necorespunz@tor al
politicilor macroeconomice se con-
stituie în elementul esen]ial care
conduce economia româneasc@ spre
un faliment previzibil.
În aceste condi]ii, reducerea masiv@
a creditului a însemnat practic reduc-
erea consumului urmat@ de reduc-
erea „cre}terii economice”, precum }i
înregistrarea unui trend, descendent
ini]ial al indicelui general al pre-
turilor, apoi cresc@tor, totul pe fun-
dalul crizei economice mondiale. 

„Prin noi în}ine”, din nou…

Cu prilejul Sfintelor S@rb@tori Pascale, “Euroeconomia XXI” 
ureaz@ tuturor cititorilor }i colaboratorilor, Pa}ti Fericit! Apari]ii editoriale

continuare ^n pag. 7

75 de ani de la publicarea „Teoriei generale...” a lui Keynes 
- Reflec]ii din zona evolu]iei gândirii economice -

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@

Num@rul urm@tor 
al “Euroeconomia XXI”

va ap@rea vineri, 
13 mai 2011.

continuare ^n pag. 4-5

continuare ^n pag. 6 pag. 8

Prof. Univ. Dr. Liviu MIH~IESCU

Sediul F.M.I.

J.M. Keynes

Salonul Mondial 
de Inventic@ 

de la Geneva 2011
Pentru cinci zile, ^n perioada 6 – 10 aprilie 2011,
Geneva a g@zduit ca ^n fiecare an, cel mai important
eveniment al cercet@rii }i inov@rii, Salonul Mondial de
Inventic@, ajuns ^n 2011 la cea de-a 39 edi]ie. %n gen-
erosul spa]iu expozi]ional al PALEXPO Geneva s-au
reunit: 1000 de inven]ii, 750 de expozan]i din 45 de ]@ri
din cinci continente. %n acest an, a}a cum reiese }i din
comunicatul oficial al Salonului, ^n ordinea importan]ei
}i a reprezentativit@]ii, România s-a aflat pe locul 4,
dup@ China, Iran }i Rusia. Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu a reprezentat România al@turi de alte 14 uni-
versit@]i din 8 ]@ri. continuare ^n pag. 2
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Inven]ia prezentat@ ^n acest an spre
jurizare este denumit@ "Motor hidra ulic
cu ax vertical }i pale rabatabile anco-
rat pe firul apelor curg@toare neame-
najate", avându-i ca inventatori pe
prof. univ. dr. ing. Constantin OPRE-
AN, prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail
[%[U, dr. ing. Ioan MĂRGI -
NEAN, conf. univ. dr. ing. Cornel
REN TEA. Un aport deosebit l-a avut
de asemenea tân@rul inginer Alexan dru
MOLDOVAN unul dintre absolven]ii de
excep]ie ai universit@]ii sibiene.

Universitatea "Lucian Blaga”
din Sibiu a fost reprezentata la Salon
^n cadrul delega]iei de inventatori
care au reprezentat România, sub
egida Autoritarii Na]ionale pentru
Cercetare {tiin]ific@ - Ministerul
Educa]iei, Cerce t@rii, Tineretului si
Sportului, de Prof. univ. dr. DHC ing.
Constantin OPREAN Rectorul
Universit@]ii "Lucian Blaga" din Sibiu
}i de Prof. univ. dr. ing. dr. ec.
Mihail [%[U directorul Departamen -
tului Protec]ia Proprietarii Intelectuale
de la Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu.

Dispozitivul a fost inclus în
clasa V, Protec]ia mediului –
Energie, ^n concuren]@ cu alte 80 de
inven]ii prezentate de inventatori din
Iran, Kuweit, China, Hong Kong,
Germania, Fran]a, Ungaria, Polonia,
Spania, Croa]ia, Coreea, Rusia, Ciad,
Algeria, Elve]ia, Arabia Saudit@ }i
Siria.
Aplicarea acestei inven]ii ^n practica,
implementarea industrial@ a acesteia
implic@ costuri reduse }i genereaz@
beneficii importante.
%n sus]inerea performan]elor inven]iei
a fost realizat }i un film, care a
prezentat vizitatorilor }i Juriului
Interna]ional modul de func]ionare }i
transpunerea ^n mediul natural a dis-

pozitivului. Prototipul a fost realizat
practic cu sprijinul SC ADRIATICA
SRL Sibiu, iar probele tehnice au
fost efectuate pe râul Olt ^n prezen]a
unei echipe formate din profesori
sibieni }i studen]i ai Facult@]ii de
Inginerie de la Specializ@rile
Tehnologia Construc]iilor de Ma}ini
}i Ingineria Transporturilor.
%n urma deliber@rilor, Universitatea
"Lucian Blaga" a primit urm@toarele
recunoa}teri: Diploma de excelen]@ }i
Medalia de AUR cu felicit@rile
Juriului Interna]ional la Clasa V
Protec]ia Mediului - Energie, precum
si un Premiul Special denumit "FIRI

Award for the Best Invention" oferit
de Juriul Interna]ional }i de delega]ia
Iran-ului.

%n semn de recunoa}tere a
meritelor }i performan]elor
Universit@]ii "Lucian Blaga" din Sibiu
^n cadrul evenimentelor mondiale de
inventic@ din ultimii 5 ani, Comisia
Interna]ional@ }i Comitetul de organi-
zare al Salonului Mondial de
Inventic@ de la Geneva au decis
admiterea universit@]ii sibiene în rân-
dul organiza]iilor care acorda premii
speciale participan]ilor, iar începând
cu aceast@ edi]ie - Geneva 2011,
^ntre premiile speciale a fost inclus

Premiul "LAUS INGENII CAUSA"
acordat de Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu. Premiul a fost
decernat de Rectorul Universitarii
“Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ.
dr. DHC ing. Constantin OPREAN,
unei echipe de inventatori din CHINA
}i anume ANG Haisong, DUAN
Wenbo }i YANG Siqiang pentru
inven]ia "Biomimetic Micro Air
Vehicles".

%n discursul oficial }i ^n
mesajul adresat participan]ilor la
salon, Jean-Luc Vincent, Pre}edintele
fondator al Salonului }i Pre}edinte al
comitetului de organizare, a subliniat

importan]a pe care proprietatea int-
electual@ a dobândit-o ^n ultimii ani,
pe care o dobânde}te ^n func]ie de
evolu]ia permanent@ a lumii inventicii
}i provoc@rile la care sunt expu}i
inventatorii, confrunta]i ^n oricare loc
pe p@mânt cu dificult@]ile întâmpinate
pentru a-}i face cunoscute produse-
le propriilor genii. %n ciuda tuturor
inconvenien]elor, ^n fiecare an,
num@rul ^n cre}tere al inven]iilor
prezentate la Geneva, solu]iile tot
mai spectaculoase aduse de cerc-
etare ^n rezolvarea unor probleme ale
omenirii vin ^n contradic]ie cu cuvin-
tele spuse ^n 1947 de directorul gen-
eral al Oficiului American de Brevete,
care depunându-}i mandatul a
declarat: “demisionez deoarece nu a
mai r@mas nimic de inventat”. De
asemenea, suportul }i interesul acor-
dat de mediul de afaceri, de marile
concerne interna]ionale }i de com-
paniile capabile s@ investeasc@ finan-
ciar în sus]inerea }i punerea ^n prac-
tic@ prin transfer de tehnologie a
inven]iilor aduce împlinirea eforturilor
inventatorilor tot mai aproape de
menirea produc]iilor lor, progresul
omenirii.

La a 39-a edi]ie a Salonului
Mondial de Inventic@ de la Geneva,
peste 60 000 de vizitatori au luat con-
tact cu nout@]ile aduse ^n standuri, au
fost f@cute 4000 de relat@ri despre
eveniment, articole ^n presa scris@,
informa]ii }i emisiuni de radio }i tele-
viziune, 650 de jurnali}ti au prezentat
zi de zi din pavilioanele expozi]iei.

Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu, Departamentul 
Protec]ia Pro prie t@]ii Inte lectu ale,
Centrul PATLIB Sibiu

Salonul Mondial de Inventic@
de la Geneva 2011
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Întratât  de impresionat s-a ar@tat
Jeffrey Franks de acest reviriment,
încât nu ezit@ s@ sus]in@ c@
„România las@ criza  în urm@, iar
perspectivele sunt mult mai bune
decât am sperat la început”, noi cei
care înc@ nu ne-am dezmeticit bine
din }ocurile unei recesiuni care nu
}tim nici când a venit, nici când se
va duce de-adev@ratelea, având acum
}ansa de a deveni un veritabil vârf
de lance în regiune, fiind o ]ar@ cu
un poten]ial imens.
Pe de alt@ parte, aceast@ explozie de
optimism prim@v@ratic este serios
temperat@ de un semnal transmis tot
dinspre FMI, de c@tre reprezentantul
nostru în acest forum interna]ional,
Mihai T@n@sescu. Într-un mesaj
transmis presei române}ti zilele tre-
cute, acesta declara: „România are
nevoie de 35,4 miliarde de euro în
acest an. Banii nu pot fi atra}i doar
de pe pia]a intern@, în condi]iile în
care dobânzile se men]in la un nivel
ridicat, în special la împrumuturile cu
scaden]@ mai mare de un an.
România are capacitatea s@ ias@ pe
pie]ele externe, poate s@ atrag@ bani
suficien]i }i la scaden]e mult mai
mari fa]@ de ce reu}e}te s@ atrag@
de pe pia]a intern@. Dar cred c@ un
asemenea moment a fost pierdut”.
Este concluzia lui Mihai T@n@sescu,
cel care întrebat fiind când }i cum
va resim]i popula]ia îmbun@t@]irea
economiei, a r@spuns cu o rafal@ de
condi]ion@ri: dac@ autorit@]ile vor }ti
s@ stimuleze }i s@ speculeze aten]ia
investitorilor de pe pie]ele inter-
na]ionale de capital, dac@ veniturile
colectate în interior vor continua s@-
}i men]in@ ritmul actual, dac@ evazi-
unea fiscal@ va fi redus@, dac@ chel-
tuielile publice }i execu]ia bugetar@
vor fi f@cute corect, dac@ fondurile
europene vor fi atrase mai con-
secvent, }.a.m.d.
Noi, românii, ce s@ mai credem din
aceste dou@ opinii în bun@ m@sur@
divergente? Pe cine s@ pariem?
Poate fi cândva România un vârf de
lance regional, a}a cum ne promit

cei care au construit }i aplicat strate-
giile ie}irii din criz@?
Pân@ la urm@, între verdicte }i pari-
uri f@cute pe undeva prin birourile
de la Washington sau Bruxelles, ceea
ce conteaz@ este percep]ia, suma de
convingeri intime ale românilor
în}i}i. Adic@ România real@ }i nu cea
imaginat@.
În acest punct, lucrurile, realit@]ile
sunt mai dramatice decât s-ar putea
crede. Este de ajuns s@ compar@m
dou@ sondaje de opinie realizate
înainte de declan}area crizei }i acum,
când ni se spune c@ am ajuns la
cap@tul ei. În primul (un sondaj
CURS din 2008) la întrebarea „Ce v@
îngrijoreaz@, de ce v@ teme]i cel mai
mult la locul de munc@?”, 46 la sut@
dintre români indicau pierderea  slu-
jbei, sc@derea salariului, incerti-
tudinea/nesiguran]a din mediul eco-

nomic }i social. Ast@zi, într-un raport
realizat de Institutul de Cercetare a
Calit@]ii Vie]ii care analizeaz@ atât
temerile românilor, cât }i
amenin]@rile pe care le simt, 80 la
sut@ indic@, în ordine descrescând@,
s@r@cia, impozitele, cre}terea
pre]urilor }i }omajul. Pe o scar@ a
evolu]iei temerilor românilor, se con-
stat@ c@, în perioada men]ionat@,
frica de }omaj a crescut cu aproape
20 de procente, cea de explozia
pre]urilor cu 10 procente, de
impozite cu 8 procente }i de con-
flicte sociale cu 16 procente.
Avem, prin urmare, toate motivele s@
spunem c@ starea de criz@ }i rece-
siune, prin durata ei nedeterminat@ }i
consecin]ele dure pe plan social, a
schimbat într-o mare m@sur@ per-
cep]iile }i a}tept@rile românilor, a
acreditat noi ierarhii de valori mate-

riale }i este pe cale s@ modifice
mentalit@]i colective }i individuale ce
p@reau bine înr@d@cinate. S-au aple-
cat factorii de decizie, cu respons-
abilitate }i clarviziune politic@, în
toat@ aceast@ perioad@, asupra sem-
nifica]iilor multiple ale acestor atitudi-
ni }i reac]ii? Evident c@ nu, atâta
vreme cât discursul politic s-a limitat
la acreditarea ideii c@ t@v@lugul crizei,
fiind obiectiv }i inevitabil, poate jus-
tifica toate dramele existen]iale }i
abuzurile. În felul acesta, s-a
escamotat adev@rul c@ principalele
sl@biciuni ale României se aflau în
interior }i ele constau mai pu]in în
ceea ce exprimau indicatorii sintetici
ai economiei }i societ@]ii, cât în dete-
riorarea grav@ a raporturilor dintre
guvernan]i }i guverna]i. Incoeren]a
vie]ii politice române}ti, eternizarea
unei tranzi]ii debusolate au determi-

nat popula]ia s@-}i piard@ treptat
încrederea în cei care guverneaz@
]ara, indiferent din ce partid politic
sau din ce zon@ ideologic@ se reven-
dic@. Or, f@r@ încrederea popula]iei în
guvernare, nici un proiect nu poate fi
încheiat cu succes.
Se constat@, în egal@ m@sur@, c@
analiza comparativ@ a rezultatelor
celor dou@ sondaje de opinie con-
duce la un element comun: frica
social@. Aceasta se manifest@ difer-
en]iat, de la o categorie social@ la
alta, dar }i de la o etap@ la alta. În
func]ie de acest ultim aspect, ne
putem imagina o „piramid@ a fricilor
sociale” pentru fiecare perioad@
istoric@, pe vertical@ trecându-se, de
la baz@ la vârf, amenin]@rile în
ordinea gravit@]ii lor (cele mai pericu-
loase plasate la baza piramidei), iar
pe orizontal@ extensia diferitelor frici.
„Dac@ vrem s@ m@sur@m frica în stil
american, trebuie s@ începem studiul
de la locurile de munc@, fiindc@
acesta este spa]iul unde popula]ia
sufer@, la modul cotidian, strân-
soarea fricii }i a coerci]iei. În acest
caz, nu exist@ la noi valoare plasat@
mai sus decât munca” – afirm@ un
cunoscut sociolog american, Corey
Robin, într-o carte tradus@ de curând
}i la noi („Frica. Istoria unei idei
politice”) în care aprofundeaz@ tema
fricii sociale în capitalism. Lucrurile
care ne amenin]@ siguran]a zilei de
mâine, cum ar fi }omajul, pre]urile,
impozitele, sunt în leg@tur@ cu temer-
ile pe termen lung, care afecteaz@
psihicul colectiv }i individual. Nu
întâmpl@tor num@rul românilor care
au ajuns la psiholog din cauza depre-
siilor }i a atacurilor de panic@ provo-
cate de nesiguran]a financiar@ s-a
dublat în ultimii doi ani, dup@ cum
afirm@ psihologii. Oamenii au nevoie
de claritate }i de stabilitate. Cine ni
le ofer@? Deocamdat@, doar dl.
Jeffrey Franks }i, ca un ecou al
predic]iilor sale, guvernan]ii de azi ai
României. Dac@ vrem s@ ne salv@m
gândind pozitiv orice ar fi, nu ne
r@mâne decât s@-i credem. Altfel, ne
putem îndrepta, încolona]i, c@tre cab-
inetele de psihiatrie.

România – la al câtelea start?
Emil DAVID
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urmare din pag.1
L-am propus pentru o Comisie de
sus]inere a unei foarte bune teze de
doctorat pe tema „Rela]iile econom-
ice româno – germane; evolu]ii de-
a lungul timpului”, îns@ ministerul
român de resort (al Educa]iei) mi-a
solicitat în prealabil întocmirea unui
dosar al profesorului cu diploma sa
de bacalaureat în original, de licen]@
în original, de „doctor în economie”
în original, pentru a le echivala la
noi, eu sus]inând c@ am nevoie doar
de o adeverin]@ – atestat din partea
Universit@]ii din Trier, institu]ie print-
re cele mai prestigioase din
Germania, care s@ men]ioneze c@
Michael Gerhard Ambrosi este acolo
profesor universitar, având, desigur,
}i licen]@ }i doctorat. M-am con-
fruntat cu ministerul pentru solu]ia
mea, dar - }i îmi pare r@u s-o spun
– nu am avut ce }i cu cine vorbi.
Nu a învins logica, ci o penibil@
birocra]ie care, de fapt, nu a
respectat deloc statutul profesorului
german. Iar, prin extrapolare, al
oric@rui profesor european...
Ne-am v@zut, îns@, la Sibiu zilele tre-
cute, M.G. Ambrosi fiind, de altfel,
legat prin mii de fire de inim@ }i
suflet de meleagurile noastre:
bunicul s@u a fost, mai multe legis-
laturi, primar de Media}, fratele
bunicului, mare produc@tor de vin-
uri, a fost proprietarul celebrelor
crame „Ambrosi”. Este drept, profe-
sorul s-a n@scut în Germania (este
cam de vârsta mea, „tineri”, deci,
amândoi) dar din p@rin]i pleca]i de
aici }i are mereu în gândul }i faptele
sale dragostea fa]@ de aceste
locuri... Ne-am îmbr@]i}at, ne-am
amintit de frumoasele programe – în
derulare }i acum – pe care le-am
montat împreun@ privind rela]ia
ULBS – Universitatea din Trier, une-
ori câte 10 studen]i sibieni realizând
cel pu]in 1 semestru la Trier, unii
dintre ace}tia continuând apoi la
universitatea german@ }i aflându-}i,
ulterior, serviciu în Germania, dup@
cum au dorit, al]ii, cei mai mul]i,

revenind acas@ unde au valorificat
cu bun randament posibilitatea pe
care au avut-o de a-}i îmbog@]i ori-
zontul profesional în ]ara niebe -
lungilor. Deasemenea, am montat
împreun@ }i programe europene de
cercetare, unul la Sibiu, împreun@ cu
Universitatea din Rennes 1, centrat
pe înv@]@mântul dedicat firmelor
mici }i mijlocii, iar altul la Trier,
împreun@ cu Universitatea din
Pescara, Italia, cu Universitatea
„Transilvania” din Bra}ov, cu o uni-
versitate din Anglia, }.a., centrat pe
e-learning.
Au mai fost }i altele. Am discutat,
de pild@, despre universit@]i ca sanc-
tuare de propagare }i promovare a
inteligen]ei. Am fost invitat, mai de
mult, spre mijlocul anilor 1990, la
Universitatea Humboldt, din Berlin.
Din p@cate, nu am putut onora invi-
ta]ia. În schimb, în urm@ cu vreo 4
- 5 ani, am poposit, în vreo dou@
rânduri, la Universitatea Liber@ din
Berlin. „Liber@”, c@dem de acord,
deoarece se afla pe teritoriul
Berlinului de Vest, iar cei care i-au
ini]iat înfiin]area, în urm@ cu vreo 5
decenii, promotori printre care se
num@rau }i americanii, i-au zis
„Liber@” spre a o deosebi de alte
universit@]i din Berlinul de Est, cu
sensibil@ atunci influen]@ sovietic@.
{i am apreciat locul care se acord@
în înv@]@mântul universitar german
disciplinelor economice fundamen-
tale sperând c@ }i în România se va
urma acest exemplu.
Mai spun c@ Universitatea din Trier
organizeaz@ Conferin]e {tiin]ifice
privind lucr@rile lui Marx, c@ un
mare amfiteatru al universit@]ii }i
vreo dou@ str@zi de aici poart@
numele economistului german, c@ ^n
locuin]a ^n care el s-a n@scut la
Trier este “Muzeul Karl Marx”.
Dar nu despre aceste lucruri redate
rezumativ }i chiar incomplet vreau
s@ scriu, o istorie a înv@]@mântului
superior sibian urmând s@ amin -
teasc@, cu siguran]@, astfel de efor-
turi, ci despre „turul de orizont” pe
care l-am realizat împreun@ la Sibiu,
la ultima noastr@ întâlnire, în zona

atât de fecund@ dar }i de
fr@mântat@, a evolu]iei gândirii eco-
nomice europene }i universale. Într-
un timp în care, urmare a crizei, a
crizelor de dup@ criz@, a crizei din
agricultur@, a polu@rii Terrei, a
supraîncâlzirii Terrei, a problemelor
nucleare, etc., de multe ori singurele
certitudini sunt doar incertitudinile.
Desigur, incertitudini privite cu o
anume relativitate, nu chiar în
m@sur@ s@ ne anuleze optimismul cu
privire la perspective. Cu condi]ia,
fire}te, de a ac]iona }i na]ional, }i

comunitar, }i global, cum trebuie,
când trebuie }i acolo unde trebuie.
U}or de spus, u}or de scris, dar cât
de greu de f@cut...
Ce curente interesante de gândire
economic@ se ivesc, se continu@, se
dezvolt@, se accentueaz@, sau, dim-
potriv@, diminueaz@ pentru o vreme,
în lume?Într-o lume în care, în
esen]@, cum spunea, de mult,
în]eleptul rege Solomon al
Israelului: „Nimic nou sub soare”.
{i cât@ dreptate avea. Iat@, o glob-
alizare ast@zi, dar debutat@ cu

Imperiul roman, pe urm@ continuat@
cu marile descoperiri geografice }i,
în sfâr}it, cu revolu]iile industriale
care au extins Europa, civiliza]ia
economic@ a b@trânului continent
peste tot în lume. Iat@, crize eco-
nomice repetitive, demonstrând c@
nu am înv@]at destul din a}ezarea
specula]iei ca doctrin@ a unui mod
de via]@, din a}ezarea economiei pe
vorbe }i virtual când ea trebuie
sus]inut@ de realit@]i. {i câte }i mai
câte altele... Dar s@ revenim.

continuare ^n pag.5 

75 de ani de la publicarea 
- Reflec]ii din zona evolu]iei

Dan POPESCU

Vedere din Londra

Trier - Germania
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urmare din pag.4
Se afl@ în centrul aten]iei, mai bine
spus începe s@ se afirme, chiar
reafirme concep]ia „func]ionalismului”,
privit@ }i ca o important@ cale de inte-
grare european@ din perspectiva
recunoa}terii }i accept@rii, pentru mai
multe state, a unor func]iuni comune,
în spe]@ economice. De altfel, o astfel
de concep]ie a stat la baza constituirii
Uniunii Europene de acum, atunci când
s-a format CECA – Comunitatea
Economic@ a C@rbunelui }i O]elului
(acier, în francez@),  în 1951.

Pentru problemele legate de c@rbune }i
o]el a fost acceptat@ de cele 6 state
membre – Fran]a, Germania de Vest,
Italia, Belgia, Olanda, Luxembrug – o
gestiune comun@. O gestiune comun@
în ce prive}te constituirea cererii,
exploatarea z@c@mintelor, transportul
minereurilor, prelucrarea lor, utilizarea
lor, trimiterea la destina]iile finale, val-
orificarea lor. Un liant economic puter-
nic se constituise astfel împrejurul celor
6 ]@ri, al celor 6 economii, care
c@zuser@ de acord cum s@ fie folosit, în
avantajul fiec@rui stat dar }i în avanta-

jul tuturor celor 6 ]@ri constituite }i ca
sistem cu propria sinergie, }i c@rbunele
dar }i o]elul. Erau produsele fundamen-
tale care condi]ionau esen]ial progresul
ca atare în acel timp al acelor state. {i
în bun@ m@sur@ }i ast@zi...
O doctrin@ nou@? Privit@ la origini, nici
vorb@. Americanul Frank Billings
Kellogg, secretar de stat, dobândea
premiul Nobel pentru Pace în 1929 ca
urmare, în principal, a negocierii, în
1928, a Pactului Interna]ional de
Renun]are la R@zboi. Cu alte cuvinte,
o gestiune comun@ a p@cii de c@tre

mai multe state ale lumii, concep]ie
evident@ privind „func]ionalismul”. Dar
marele englez John Maynard Keynes,
unul dintre pu]inii economi}ti înnobilat
de Tronul britanic, ca urmare a
pre]uirii efectiv universale a operei
sale? Ca urmare a pre]uirii lucr@rii
sale de c@p@tâi, „Teoria general@ a
folosirii for]ei de munc@, a dobânzii }i
a banilor”, ap@rut@ într-o prim@ edi]ie
la Londra, în 1936 }i care, iat@, în cei
75 de ani care au trecut de atunci, a
cucerit realmente lumea, chiar dac@
nu pe toat@, dezvoltând critici cu
prec@dere din partea „liberalismului
exclusiv”? Nu reprezint@, toate aces-
tea, tot un „management pe
func]iuni”? Cu siguran]@, da. De fapt,
ce propunea Keynes }i ce ne propun
scrierile sale }i ale discipolilor s@i, }i
ast@zi? C@ guvernele trebuie s@ pun@
toate pârghiile lor în oper@ pentru a
realiza un grad cât mai mare de ocu-
pare a for]ei de munc@, în condi]iile
unei anume redistribuiri a veniturilor,
având în vedere }i legi psihologice
irefutabile, astfel încât puterea de
cump@rare a consumatorilor s@
creasc@ propor]ional cu dezvoltarea
mijloacelor de produc]ie. Cu alte
cuvinte, politici publice }i func]ii
sociale prin institu]ii, menite s@
previn@ grave tulbur@ri sociale în soci-
etate, demersuri anun]ând }i o alt@
doctrin@, cea a „institu]io nalismului”,
aproape de „concep]ia func]ionalist@”
}i, de ce nu, de „concep]ia solidarit@]ii
economice”. Concep]ie pentru formu-
larea c@reia s-a str@duit atât de mult
francezul Leon Bourgeois, îl cit@m
doar pe el, de altfel, unul dintre pro-
motorii constituirii Societ@]ii Na]iunilor
}i laureat }i el al Premiului Nobel pen-
tru Pace în 1920. Este interesant de
semnalat }i faptul c@ prin anii 1930,
lui Keynes i s-a f@cut chiar o prop-
unere din partea României pentru a
primi func]ia de ministru de Finan]e,
chiar într-un guvern liberal de bun
travaliu... S@ mai spunem c@ post -
keynesismul este chiar mai puternic,
mult mai puternic ast@zi, decât keyne-
sismul din vremea lui Keynes? Este
limpede. Iar dac@ vrem s@ l@rgim
sfera de referin]@ am putea cuprinde

în acest cadru }i destul de mult
„ideea european@”, cu variate
sus]ineri, chiar dac@ unele acoperite
de altfel de interese, inclusiv din
partea lui Otto von Habsburg.
S@ mai amintim de concep]ia german-
ului Ludwig Erhard, reprezentant pres-
tigios al „ordoliberalismului” („eco -
nomie ordonat@”), considerat p@rintele
„economiei sociale de pia]@”, tip de
economie c@ruia i-a relevat legit@]ile,
stimulii, concuren]a, institu]iile, }i
c@ruia i-a previzionat limpede
finalit@]ile atât de pozitive? Oare, o
astfel de concep]ie, repre zentarea ei,
aplicarea ei, erau posibile }i într-o alt@
economie decât cea a Germaniei de
Vest, ]inând seama de efectele
cutumelor de rigoare }i abnega]ie ale
germanilor? Eu cred, totu}i, c@ da,
mai ales c@, par]ial, modelul lui
Ludwig Erhard a reprezentat }i
reprezint@ un exemplu, „substan]@ pre-
luat@” pentru, iat@, demersurile
pre}edintelui american Barack Obama.
Pentru România, îns@, dup@ 1990,
lucrurile s-au v@dit }i se v@desc - }i
nu doar politic – mult mai complicate,
]inând seama de corup]ia insti-
tu]ionalizat@, aproape generalizat@, de
temeiurile care s-au aflat }i se afl@ la
baza mai multor averi de acum,
m@rturisite }i nem@rturisite, precum }i
de consecin]ele vizibile astfel...
...M@ despart de profesorul Ambrosi
cu angajamentul ferm al amândorora
de a ne revedea cât mai curând,
inclusiv la Stellenbosch, în Africa de
Sud, la cel de-al XVI-lea Congres
Mondial de Istorie Economic@, în
cadrul c@ruia sec]iunea pe care o
coordonez – „Industrializarea: mit }i
realitate în spa]iul Europei Centrale
}i de Est (1920 – 2010)” dezvolt@
un interes deosebit. Poate }i pentru
c@ dezvoltarea industriei, a agricul-
turii, a produc]iei în general, a infra-
structurilor, a activit@]ilor constitue o
cale fundamental@ deosebit de onor-
abil@ pentru ca oamenii s@ aibe de
lucru, salarii, satisfac]ii, o via]@ emi-
namente normal@. {i poate c@ toc-
mai de aceea, }i mie }i lui M.G.
Ambrosi ne place }i îl apreciem în
egal@ m@sur@ pe J.M. Keynes...

„Teoriei generale...” a lui Keynes
gândirii economice -
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urmare din pag.1
Sc@derea consumului privat va con-
duce în cazul economiei de scar@ la
o cre}tere a pre]urilor, la diminuarea
profiturilor, iar punga bugetar@ va fi
destul de deficitar@. Din compara]ia
cu anii anteriori va rezulta clar o
sc@dere. 
Cre}terea economic@ indus@ prin
consumul guvernamental nu va
impulsiona în mod real economia
dac@ nu va fi caracterizat de chel-
tuire eficient@ }i transparent@ a ban-
ului public. Cu un buget deficitar,
prost structurat }i gestionat,
finan]area prin împrumuturi de pe
pia]a intern@ va avea rolul amân@rii
pentru un timp a colapsului. {i de
aici va începe cercul vicios: b@ncile
vor prefera s@ dea curs cererilor
repetate de împrumut venite din
partea statului - un debitor cu risc
zero -. Practic, lichidit@]ile b@ncilor
se duc pe titluri de stat }i
provizioane, }i nu au rolul de a con-
tribui la dezvoltarea }i sus]inerea
sectorului productiv privat.
Cadrul legislativ va permite în con-
tinuare firmelor mari, care de]in
investi]ii în energie }i resurse s@
m@reasc@ pre]urile de vânzare dup@
bunul plac, bazându-se doar pe fap-
tul c@ produsele lor sunt indispens-
abile unei economii, iar cre}terile
nejustificate de pre]uri la produsele
de monopol (carburan]i, energie) vor
împinge tot mai multe firme spre
zona nefiscalizat@ a economiei.
Astfel, secretul men]inerii unei
sc@deri economice în limitele
suportabilit@]ii va fi sus]inut la nivel
microeconomic de priceperea man-
agementului firmelor de a-}i reduce
costurile }i de a cre}te eficien]a, }i
prin reducerea pre]urilor pân@ la
nivelurile care fac posibil@ tran-
zac]ionarea pe pia]@ a bunurilor
respective în condi]iile unor sume
mai mici alocate consumului din
partea popula]iei. 
În contextul interna]ional, valurile
crizei vor continua s@ loveasc@ }i
economia româneasc@. Diferen]a în
absorb]ia }ocurilor induse va fi
determinat@ de poten]ialul economic
al fiec@rei ]@ri }i va depinde de:
politici economice s@n@toase, infra-
structur@, capacit@]i de produc]ie,

for]@ de munc@ bine preg@tit@, sis-
teme medicale }i de protec]ie social@
performante.
Cu cât se pierde mai mult timp pân@
s@ se în]eleag@ c@ banii }i bunurile
trebuie s@ circule în economie pentru
ca aceasta s@ fie o adev@rat@
economie func]ional@ de pia]@, cu atât
va fi mai grea revenirea din criz@. În
condi]iile men]inerii actualului trend
economic, libera ini]iativ@ româneasc@
va fi nevoit@ s@ cedeze locul, destul
de repede, firmelor mari cu capital
str@in, care, în mod organizat, vor

face lobby }i vor negocia facilit@]i }i
garan]ii cu administra]ia central@.
În acest moment nu se întrevede nici
o schimbare de trend pe termen
mediu datorit@ lipsei gândirii eco-
nomice de perspectiv@ }i a
nereprezent@rii interesului comun de
ordin na]ional }i social care caracter-
izeaz@ clasa politic@ actual@.
Lentoarea cu care am navigat în
ultimele decenii î}i va pierde elanul,
valoarea ad@ugat@ a deciziilor  adop-
tate la nivel de firm@ devenind singu-
ra surs@ de bun@stare a comunit@]ii.

Dac@ arunc@m o privire spre trecut,
vedem c@ absolut toate schimb@rile
modului de organizare al comunit@]ii
(de la cele mai mici pân@ la marile
imperii }i statele na]iune) care au
avut loc în istoria omenirii, au avut
dou@ componente principale: socialul
}i inova]ia. {i acum, în sec. XXI cele
dou@ elemente esen]iale }i interde-
pendente reprezint@ mobilul oric@rei
schimb@ri în modul de organizare
uman@. Întotdeauna organizarea
social@ a fost }i va fi dependent@ de
nivelul de inova]ie existent. 

De-a lungul istoriei civiliza]iile care
de]ineau o serie de cuno}tin]e tactice
sau de organizare social@ au fost
mereu civiliza]iile conduc@toare.
Romanii, bun@oar@, au reu}it s@-}i
construiasc@ marele imperiu printr-o
organizare social@ net superioar@
celor existente pân@ atunci, iar
vikingii }i-au men]inut suprema]ia cu
ajutorul ambarca]iunilor foarte rapide
pe care le-au construit, }i al armelor
pe care le de]ineau. 
Toate marile civiliza]ii }i-au pierdut
suprema]ia în momentul în care
unicitatea avantajului adus de o
organizare social@ mai bun@ sau de
inova]ie a disp@rut, sau au fost
dep@}ite în eficien]@ de un alt sistem
mai performant. Acolo unde inova]ia
a fost prezent@ la mai multe comu-
nit@]i la acela}i nivel, organizarea
social@ a f@cut diferen]a între domi-
nator }i dominat, între administrator
}i administrat.
De fapt, leg@tura dintre organizarea
social@ }i inova]ie este una organic@,
de nedesp@r]it. Toate aspectele vie]ii
unei comunit@]i depind de cele dou@
variabile, inclusiv domeniul economic.
La nivel macroeconomic, modelul de
organizare social@ }i inova]ia creeaz@
paradigma social@ }i definesc cate-
goric modul de gândire }i ac]iune
uman@, succesiunea acestora având
la baz@ criteriul de eficien]@, iar tim-
pul s-a dovedit factorul care
valideaz@ eficien]a.
La nivel microeconomic, cursa pen-
tru cre}terea eficien]ei }i sc@derea
costurilor îndreapt@ lumea spre uti-
lizarea surselor de energie alterna-
tiv@, mai pu]in poluant@ }i mai
ieftin@. Statul va sus]ine probabil
aceste demersuri. În acest context
nou, în care statul este }i arbitru }i
juc@tor în economie, schimb@rile
economice pot prinde viteza. 
Acceptarea acestor schimb@ri poate
fi facilitat@ de frica popula]iei în fa]a
sc@derii accentuate a nivelului de
trai. Îns@, men]inerea de c@tre stat
în mod artificial a unor afaceri ine-
ficiente, nerentabile }i prelungirea
momentului falimentului acestora }i
al îns@n@to}irii economiei prin
transferul acestor costuri asupra
comunit@]ii nu este deloc o m@sur@
care apar]ine capitalismului carac-
terizat prin adev@rata economie
func]ional@ de pia]@.

Prof. Univ. Dr. Liviu MIH~IESCU

„Prin noi în}ine”, din nou…
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A ap@rut lucrarea “Probleme
acuale ale g$ndirii, }tiin]ei }i
practicii economico-sociale”,
volumul XII, Editura Riso -
print, carte editat@ de uni-
versitatea Cre}tin@ “Dimitrie-
Cantemir” Bucure}ti - Facul -
tatea de {tiin]e Economice
Cluj-Napoca. Printre sem-
natarii studiilor publicate ^n
volum, profesorul sibian
Dan Popescu, cu o ampl@
lucrare despre economistul
autodidact }i socialistul re -
vo lu]ionar francez P.J.
Proudhon. Al]i semnatari ^n
volum, Prof. univ. dr.
Constantin Popescu }i Prof.
univ. dr. Alexandru Ta}nadi,
ASE -Bucure}ti, Prof. univ.
dr. Edigio Rangone, de la
Universitatea “G. D’Annunzio”,
Chieti e Pescara, Italia, Prof.
asoc. Lauren]iu Popescu,
Universitatea Cre}tin@ “Dimi -
trie-Cantemir” Bucure}ti,
Facultatea de {tiin]e Eco -

nomice Cluj-Napoca }i prof. univ. dr. Ioan Laz@r, Universitatea Babe}-
Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de {tiin]e Eco nomice Cluj-Napoca, Prof.
univ. dr. ing, Ioan Mihu], Universitatea Cre}tin@ “Dimi trie-Cantemir” -
Bucure}ti, Facultatea de {tiin]e Eco nomice Cluj-Napoca, etc.

Apari]ii editoriale
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Incontestabil Vene]ia este perceput@
de toat@ lumea ca unul dintre cele
mai spectaculoase ora}e ale Italiei.
La unicitatea sa a contribuit din plin
faptul c@ este construit@ în totalitate
pe ap@, iar arhitectonica sa a trebuit
s@ se adapteze acestui dat. Declinul
economic al Vene]iei a început la
sfâr}itul secolului al XV –lea, iar
dac@ locuitorii acestui miraculos
ora}, ar fi r@mas marca]i de acest
fapt negativ, ar fi urmat o pr@bu}ire
fatal@. Dar calitatea lor,  la fel de
miraculoas@ ca aceea a b@trânului
ora}, a dus la supravie]uirea sa pân@
în zilele noastre. Aceasta a fost posi-
bil@ datorit@ culturii }i turismului. Un
fapt de cultur@, devenit un veritabil
brand al vene]ienilor, este Carnavalul
din Vene]ia. Conduc@torul unei aso-
cia]ii care se ocup@ cu organizarea
carnavalului consider@ c@ acesta este
o form@ prin care s-a putut  salva
timp de secole ora}ul. În câteva
cuvinte, el exprim@ lapidar un adev@r
devenit o realitate mai mult decât
evident@: “Via]a în Vene]ia este inco-
mod@ }i scump@. Carnavalul ofer@ o
imagine pozitiv@ }i arat@ pl@cerea de
a tr@i aici. El este o form@ de rezis-
ten]@. Rezistând tenta]iei de a pleca,
noi salv@m spiritul acestui ora} pen-
tru genera]iile viitoare”
M@}tile au darul de a-i face pe oa -
meni egali. Celor masca]i li se spune
domnule mascat (sior maschera)
f@r@ s@ se ]in@ cont de vârst@, rang
sau sex, Ceea ce face ca s@ se
p@streze individualitatea persoanelor
este calitatea, fantezia }i personali-
taea m@} tilor.
Carnavalul din Vene]ia este un spec-

tacol care vizeaz@ exravagan]a. El
dureaz@ 10 zile }i se desf@}oar@ în
postul Pa}telui }i culmineaz@ cu
arderea efigiei carnavlului în m@rea]a
pia]@ San Marco în mar]ea de
L@satul Secului.  A fost supranumit
„petrecerea p@c@lelilor” }i const@ în
desf@}urarea de procesiuni mascate
care se indreapt@ spre Pia]a San
Marco trecând pe lâng@ palate sclip-
itoare, cu oameni purtând m@}ti fan-
tastice rostogolindu-se pe fiecare
alee. Ţinta final@ a paradei m@}tilor
este celebra cafenea istoric@ a fami-
liei Floriano Francesconi, înfiin]at@ în
1720. Timp de trei secole cafeneaua
Florian a devenit un reper al vie]ii
artistice }i mondene vene]iene, loc
predilect de întâlnire pentru multe
nume ilustre ale literaturii, artei }i
muzicii mondiale, precum: Goldoni,
Byron, Goethe, Chateaubriand,

Proust, D’Anunnzio, Stravinski, Modi -
gliani }i Marcel Proust. Prin perfor-
man]a sa de a sfida timpul cu toate
vicisitudinile sale, cafeneaua Florian,
a fost un martor discret, t@cut timp
de peste 300 de ani, la bucuriile }i
transfor@rm@rile Vene]iei. Dincolo de
balurile mascate, jocurile de arificii,
}i paradele cu tent@ istoric@, care
sunt o risip@ de fantezie }i de
momente inedite, ceea ce impre-
sioneaz@ mai mult sunt  diversitatea,
varietatea }i fantezia m@}tilor. Ini]ial,
acestea au fost create individual de
c@tre participan]ii la carnaval. Cu
timpul, chiar din perioada evului
mediu, creatorii }i fabrican]ii de
m@}ti au format o adev@rat@ breasl@.
În func]ie de materialele din care se
confec]ioneaz@ m@}tile, de propri-
et@]le plastice ale acestora, cele mai
utilizate sunt din piele, (cuolo) din

ceramic@ (por]elan) sau papier-
máché (cartapesta). Fabrican]ii de
m@}ti, contemporani, reinterpreteaz@
modelele tradi]ionale dar creeaz@ }i
altele noi. Cele mai c@utate }i mai
autentice sunt cele din papier-
máché combinate cu piele. Din lut
de cea mai bun@ calitate, arti}ti plas-
tici modeleaz@ cele mai inedite }i
expresive fizionomii. Dup@ ce lutul
se usc@, îl ard la o temperatur@ de
400 de grade, ob]in]inându-se tera-
cota. Din ipsos se toarn@ peste
modelele din teracot@, realizându-se
forme negative în care se preseaz@
papier- másché (fâ}ii de de hârti
îmbibate în clei care se a}tern în
straturi succesive), Când se usuc@,
cleiul confer@ m@}tii un aspect
lucios. Apoi masca se vopse}te, de
obicei alb. În jurul ochilor se per-
foreaz@ }i se decoreaz@. Decora -

]iunile pot fi simple sau de o înalt@
m@estrie artistic@. O alternativ@ la
aceste m@}ti sunt cele din piele sau
ceramic@, ideale de ]inut în mân@,
foarte la mod@ în prezent. Pentru a
satisface curiozitatea turi}tilor, pot
fi vizitate ateliere care execut@ m@}ti
la vedere. Una dintre cele mai ren-
umite unit@]i de produc]ie de acest
fel este Laboratorio Artigiano
Maschere, ( Barbaria delle Tole), Un
element important în redarea
atmosferei fascinante de carnaval,
al@turi de m@}ti, este costuma]ia.
Caracterul istoric al costumelor, cu
preponderen]@ în stilurile rococo
sau renascentist din lumea înaltei
societ@]i vene]iene, alterneaz@ cu o
costuma]ie fantastic@ multicolor@,
confer@ carnavalulu, la fiecare
edi]ie, o not@ de un pitoresc ined-
it, lumin@ }i veselie.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre Italia. Însemn@rile unui pictor. NORDUL V. Vene]ia.

25 aprilie 1792. Rouget de Lisle compune “La Marseillaise” 

M@}ti de la Carnavalul vene]ian


