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„Un lene} sau un imcapabil
se r@zbun@ cu scuza moral@
c@ nu a avut noroc”. 

Tudor Arghezi
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Acum, când prin noua în]elegere cu Fondul Monetar
Interna]ional, România }i-a asigurat accesul la înc@ 3,5
miliarde de euro, în corul l@ud@torilor de peste Ocean
]ara noastr@ }i-a câ}tigat în fine statutul de „elev sili-
tor” }i de „exemplu de conformare” la politicile econom-
ice dictate de Forul financiar mondial. Avem, se zice,
motive s@ ne bucur@m pentru c@ demult n-am mai fost
ferici]i cu un raport de ]ar@ pe de-a-ntregul pozitiv }i
exuberan]a na]ional@ ar trebui s@ ne fac@ s@ uit@m de
t@ierile de salarii, de curbele de sacrificiu, de }omaj }i
scumpiri în cascad@ pentru c@, nu-i a}a, avem certificat
de bun@ purtare }i suntem pe drumul cel bun.

L@uda]i de FMI, 
pândi]i de incertitudini

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Dac@ nu ar fi u}or deranjant@
ora foarte timpurie – ora 5 di -
mi nea]a –, faptul c@ ajungi cu
autocarul „Transmixt” de la
Sibiu la Bucure}ti în mai pu]in
de 5 ceasuri este un lucru

pozitiv. Drumul este, în gener-
al, bun, este confortabil, pre]ul
este acceptabil }i ai în fa]@, în
Capital@, aproape o zi întreag@.
A}a am f@cut eu }i nu am avut
a m@ plânge. Comparativ cu
trenul, desigur, care, chiar }i în
condi]iile „func]ion@rii podului”,
face cam 7 ore. Este drept, pleci
pe la 7,30, dar pierzi practic o
zi. Iar pre]ul biletului este cu
mult mai mare. Un disconfort
sub multe aspecte... Am fost în

Capital@ la finele lui aprilie s@-
mi onorez cursurile la dou@
masterate la Univers itatea din
Bu cure}ti. {i cum „intram” la
ora 16, iar sala era la Institutul
Ban car Român, din spatele super-
marketului „Unirea”, pe strada
Negru Vod@, am „par curs” în
tihn@ vreo dou@ anticariate –
cel de lâng@ fosta sal@ „Dalles”
}i înc@ unul – precum }i buchi-
ni}tii din fa]a Universit@]ii.

Dan POPESCU

Bun@ ziua,

«Hristos a înviat!» }i «La mul]i ani!» de Ziua Europei.
Distin}i invita]i }i dragi colegi, doresc s@ v@ adresez salu-
tul cordial al echipei Centrului de Documenta]ie European@
din Sibiu (cunoscut }i sub ini]ialele CDE-ULBS). {tiu c@
a]i venit, mai degrab@, s@ admira]i aceast@ frumoas@
colec]ie de instantanee reu}ite, decât s@ asculta]i discur-
suri, fie ele }i pentru o cauz@ bun@, cum este cea de
fa]@, a}adar, o sa încerc s@ fiu cât mai scurt.
S@ întâmpin@m împreun@ prezentul moment aniversar,
dar s@ privim în trecut! În urm@ cu 66 de ani, lua sfâr}it

cea mai mare conflagra]ie din istoria omenirii, care a însemnat 55 de milioane de
victime, 61 de na]iuni în conflict }i 110 milioane de oameni sub arme. În urm@ cu
61 de ani, în data de 9 mai 1950, unul dintre P@rin]ii fondatori ai familiei europene
de state, anume Robert Schuman, ministrul Afacerilor Externe al Fran]ei, lansa cel-
ebra Declara]ie care-i poart@ numele }i care va însemna actul de temelie al con-
struc]iei europene, al Uniunii Europene de mai târziu. 

Discurs în deschiderea expozi]iei Fotografii
europene, Cercul Militar Sibiu, 9 mai 2011

Consiliul European din 1985 a ales ziua de 9 mai (^n 9 mai 1950 Robert

Schuman a prezentat }i izb$ndit cu planul s@u de a pune ^n comun pro-

duc]ia de o]el }i c@rbune a Fran]ei }i Germaniei) ca “Ziua Europei”

Cromatic@ de mai

Trebuie s@ recunoa}tem faptul c@ }tiin]a eco-
nomic@ nu are o epistemologie proprie }i c@
din punct de vedere metodologic }i instrumen-
tal aceasta a împrumutat din fizic@, cu
prec@dere din mecanica lui Newton, o multitu-
dine de metode }i tehnici prin care s-a încer-
cat, având la baz@ o serie întreag@ de obser-
va]ii, o validare statistic@ ulterioar@ a acestora.

Problematica timpului
în procesul economic

continuare ^n pag. 3

O stare economic@ cu lumini }i umbre
- ^nsemn@ri pe ruta Sibiu-Bucure}ti-Chi}in@u -

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@

continuare ^n pag. 4

continuare ^n pag. 5 pag. 8

Evolu]ia teoriilor neo-walrasiene 
}i post-keynesiste 
pentru realizarea 
echilibrului general

drd. Alin OPREANA pag. 7

Criza financiar@ 
a înv@]@mântului 

superior din Europa
- c$teva coordonate -

Vremurile în care tr@im sunt car-
acterizate, poate mai mult dec$t
cele trecute, prin complexitate }i
dinamism. Schimb@rile se produc
rapid, indiferent c@ este vorba de
mediul social sau cel economic,
fiind sus]inute de evolu]ia spec-
taculoas@ a tehnologiilor infor-
ma]iei }i comunic@rii. Când se
vorbe}te despre economie, cu -
vântul de ordine este globalizare,
fiind rela]ionat cu alte concepte
precum hipercompeti]ie, resurse

complementare, multiculturalism. Schimb@rile produse
în economie }i în societate, în general, sunt profunde
}i antreneaz@ întreaga structur@, modificând con]inutul,
nu doar forma. 

ec. drd. Ioana
M@d@lina BUTIUC

continuare ^n pag. 2

dr. Dan-Alexandru 
POPESCU

Sediul F.M.I.

Albert EinsteinVedere din Londra

„Principala surs@ a entuziasmului este ignoran]a. 
De aceea, entuziasmul este apanajul adolescen]ilor... 
Cunoa}terea lumii }i experien]a înlocuiesc entuziasmul cu
sim]ul umorului” Gr. C. Moisil

dr. Vasile BR~TIAN
dr. Camelia OPREAN
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urmare din pag. 1
Se trece de la o economie în care
resursele fizice erau cele mai
importante, la o economie bazat@
pe cuno}tin]e (knowlwdge-based
economy).
Dup@ cum men]ioneaz@. Radu DAMI-
AN, Pre}edinte CNFIS  în lucrarea sa
,,Principiile }i metodologia de repar-
tizare a finan]@rii de baz@ în anul
2008”, în ultimele decenii s-a remar-
car o cre}tere accentuat@ a sol-
cit@rilor pentru înv@]@mântul superi-
or, astfel, începând cu anul 1955
num@rul studen]ilor a crescut de
aprope 10 ori în toate ]@rile. În
România, num@rul studen]ilor înma-
tricula]i în universit@]ile de stat
acreditate a crescut de la 183.000 în
1990 la 281.386 (f@r@ doctoranzi) în
2004,continuând în acela}i trend
pân@ în prezent. O asemenea
cre}tere general@ reprezint@ îns@
principalul factor al crizei financiare
din ce în ce mai accentuate care a
cuprins înv@ ]@mântul superior euro-
pean, înce pând cu anii }aptezeci.
Este evident c@ aceast@ cre}tere a
num@rului de studen]i a produs
importante modific@ri structurale:
dezvoltarea unor filiale noi ale uni-
versit@]ilor tradi]ionale, axate pe
înv@]@mântul voca]ional, dezvoltare
care s-a realizat în general cu cos-
turi mult mai ridicate decât în
înv@]@mântul tradi]ional; lipsa unei
diferen]ieri mai clare între institu]iile
de înv@]@mânt superior din punct de
vedere al obiectivelor }i structurii.
În urma tuturor acestor procese de
diversificare s-a a}teptat o sc@dere a

costurilor înv@]@mântului superior.
%ns@, „sectorul neuniversitar al
înv@]@mântului superior, orientat la
început asupra programelor de
scurt@ durat@, a evoluat printr-un fel
de deriv@ academic@ c@tre programe
din ce în ce mai lungi, necesitând,
în acela}i timp, o cre}tere a sprijin-
ului financiar de la stat” . Între
efectele negative ale acestui proces
putem men]iona costul ridicat }i
ineficacitatea, în ansamblu, a sis-
temului de înv@]@mânt superior în
multe ]@ri europene. Interesul mani-

festat de universit@]i în ultima
perioad@ în ceea ce prive}te canti-
tatea }i calitatea serviciilor oferite
poate fi o explica]ie pentru cre}terea
costurilor universit@]ilor, preocupate
de extinderea }i ameliorarea servici-
ilor oferite studen]ilor }i comunit@]ii,
în general, în condi]iile accentu@rii
competi]iei pe pia]a educa]iei.
În general toate guvernele din ]@rile
europene se confrunt@ cu urm@ -
toarele probleme: pe de o parte,
majoritatea dintre ele estimeaz@ c@ nu
pot aloca un procent mai mare din

PIB pentru înv@]@mântul superior, pe
de alt@ parte, sunt con}tiente c@
investi]iile limitate de azi s-ar putea
dovedi cu totul insuficiente pentru a
sus]ine dezvoltarea de mâine.
Solu]ia acestor probleme, bazat@ pe
analizele unor speciali}ti în domeniu,
porne}te de la un principiu simplu:
în prezent statul înceteaz@ s@  fie
singurul beneficiar al  înv@]@mântului
superior, lui ad@ugândui-se între-
prinderile, indivizii (ca atare). Confo -
rm principiului, „cine beneficiaz@, tre-
buie s@ pl@teasc@” se impune:

1.Necesitatea de a continua fina -
n]area înv@]@mântului superior din
fonduri publice 
Necesitatea finan]@rii înv@]@mântului
superior din fondurile publice este
sus]inut@ de dou@ argumente
esen]iale: cel al eficacit@]ii }i cel al
echit@]ii.
Din punct de vedere al eficacit@]ii,
înv@]@mântul superior produce ben-
eficii externe sub forma resurselor
financiare mai mari pentru per-
soanele ce au studiat într-o institu]ie
de înv@]@mânt superior. Dintre aces-
te beneficii putem aminti capacitatea
persoanelor ce au calificare profe-
sional@ superioar@ de a contribui la
cre}terea productivit@]ii celor cu care
lucreaz@, sus]inându-i în adaptarea la
schimb@rile tehnologice sau la imple-
mentarea inova]iilor. Este normal ca,
dac@ societatea în ansamblu benefi-
ciaz@ de pe urma înv@]@mântului su -
perior, la rândul ei societatea s@ su -
porte o parte din costurile acestuia.
2.Necesitatea finan]@rii din alte surse
decât aloca]ia bugetar@ pentru
înv@]@mântul superior
În categoria altor surse de finan]are
a înv@]@mântului superior pot fi incluse:
- contribu]ia întreprinderilor;
- contribu]ia beneficiarilor individuali;
- venituri proprii realizate de univer-
sit@]i.
Consider ca punerea în practic@ a
acestor aspecte }i preocuparea univer-
sit@]ilor pentru îmbun@t@]irea lor con-
tinu@ va conduce la asigurarea unor
servicii de calitate ale înv@ ]@mântului
superior, }i ulterior la inser]ia în soci-
etate a unor absolven]i capabili s@ se
integreze social }i s@ aspire la locuri
de munc@ pe pia]a european@.

ec. drd. Ioana Madalina BUTIUC

Criza financiar@ a înv@]@mântului 
superior din Europa

- c$teva coordonate -

Istoria ^n actualitate

17 mai 1642. Fondarea, de c@tre francezi, a ora}ului Montreal 7 }i 8 mai 1945. Capitularea f@r@ condi]ii a Germaniei naziste
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urmare din pag.1
Un singur lucru nu-l }tim }i nu ni
se spune în atmosfera festiv@ din
aceste zile: când vom ie}i, totu}i, cu
adev@rat din criz@ }i, mai ales, când
vor sim]i to]i românii binefacerile
ie}irii din criz@?
Pentru c@, dincolo de felicit@rile
exper]ilor tehnici ai FMI, în lumea
real@ în care î}i duce existen]a
România mai persist@ o sumedenie
de temeri }i incertitudini.
Este drept, ]ara noastr@ a beneficiat,
prin ultimele dou@ acorduri finalizate,
de a treia }i cea mai mare finan]are
de la izbucnirea crizei, dup@ Grecia
}i Irlanda. A beneficiat – e un fel de
a spune, pentru c@ în acest moment
suntem cel mai mare debitor la FMI,
datoria total@ atingând vârful istoric
de 11,6 miliarde de euro în luna feb-
ruarie a acestui an. Finan]atorii no}tri
externi ne avertizeaz@ c@ serviciul
total al datoriei externe, ca procent
din exporturile de bunuri }i servicii,
ar putea ajunge la aproape 80 la
sut@ în 2013, ceea ce pune România
într-o situa]ie delicat@.
Semnele de întrebare sunt legate de
perspectiva unei nedorite instabilit@]i
politice, în condi]iile în care alegerile
bat la u}@, dar }i de faptul c@
viitoarele m@suri vor fi unele profund
structurale, mult mai dificile decât
cele implementate deja. Este vorba
de eliminarea arieratelor }i eficienti-
zarea companiilor de stat – obiective
cu un grad mult mai înalt de risc.
FMI vede în instabilitatea politic@,
adic@ în exacerbarea tensiunilor poli -
tice interne, un impediment major
pentru capacitatea României de a-}i
pl@ti datoriile care numai în 2014 s-
ar cifra la peste 5 miliarde de euro.
Cât prive}te restructurarea }i eficien-
tizarea companiilor de stat, adic@

eliminarea g@urilor negre ale
economiei, aceasta r@mâne o poveste
de adormit copiii atâta vreme cât
respectivele companii vor continua
s@ reprezinte adev@rate „pu}culi]e de
bani” ale clientelei politice. Dovada?
De}i FMI monitorizeaz@ strict, înc@
din 2010, o bun@ parte din aceste
structuri bugetofage, datoriile lor
c@tre stat au continuat s@ creasc@ }i
în 2011 cu procente cuprinse între
6,3 }i 48 la sut@.
În fine, mai exist@ un risc care ar
putea afecta grav capacitatea
României de a-}i pl@ti în viitor
datoriile, care de data aceasta nici

m@car nu mai depinde de noi: vul-
nerabilitatea statelor vest-europene,
evolu]ia lor sub a}tept@ri în perioada
post-criz@, ceea ce ar duce la
pr@bu}irea exporturilor noastre, sin-
gurul capitol care ne alimenteaz@
ast@zi speran]ele.
Iar profesorul de economie Nouriel
Roubini, cel care a anticipat cu exac-
titate declan}area actualei crize eco-
nomice mondiale, mai trage un sem-
nal de alarm@: „Recent – avertizeaz@
domnia sa – actuala criz@ s-a trans-
format într-o problem@ a datoriei
publice în exces în zona euro, ceea
ce ar putea conduce spre o pr@pastie

}i mai adânc@”. În prefa]a vizitei sala
la Bucure}ti, care se va produce
peste pu]ine zile, }i a întâlnirii cu
ministrul de Finan]e }i guvernatorul
BNR, profetul crizei financiare
schi]eaz@ }i conjunctura c@reia tre-
buie s@-i fac@ fa]@ ]ara noastr@.
„Comunitatea interna]ional@ î}i mani-
fest@ sprijinul financiar pentru Româ -
nia }i pentru eforturile acesteia.
Astfel, î}i poate sus]ine singur@ eco -
nomia. Desigur, trebuie s@-}i echili-
breze fiscalitatea, aceasta fiind cu
adev@rat o provocare pentru Româ -
nia }i pentru alte state din centrul }i
estul Europei”.

Punct ochit, punct oprit! Nu este
pentru prima dat@ când se spune
ap@sat c@ ]@rile din spa]iul central-
european, evident }i România, mai
au înc@ importante sl@biciuni, c@ toc-
mai din acest motiv liderii acestor
state ar trebui s@ nu diminueze
ambi]ia reformelor }i moderniz@rii, ar
trebui s@ recupereze întârzierile în
ceea ce prive}te eficientizarea insti-
tu]iilor publice, eliminarea barierelor
comerciale }i de pia]@, lupta contra
corup]iei, }.a.
Câtu}i de pu]in întâmpl@tor, în a}tep -
tarea pre}edin]iei poloneze a UE se
vorbe}te tot mai conving@tor de
nevoia unei strategii de cre}tere eco-
nomic@ specific@ zonei, bazat@ pe un
nou model, inspirat atât din expe-
rien]a Europei Centrale, cât }i de
modelele de cre}tere din Asia.
Modelul ar putea aborda 10 piloni ai
cre}terii economice, defini]i prin a}a-
zisul „consens Var}ovia” }i ar pre-
supune aplicarea în comun a unor
politici de ajust@ri care s@ înt@reasc@
fundamentele economice post-criz@
ale zonei. Într-o viziune optimist@,
performarea managementului de
criz@ ar deschide noi }anse în cursa
competitivit@]ii globale.
S-ar putea s@ existe, a}adar, alterna-
tive. De pild@, modelul post-criz@
central-european, versus modelul
FMI. Cel pu]in deocamdat@, auto -
rit@]ile noastre se închin@ exclusiv la
modelul FMI, de unde primesc }i
banii, }i anatemele, }i binecuvântarea,
dorind parc@ s@ confirme pe deplin
observa]ia ilustrului economist John
Keneth Galbraith: „În economie }i în
politic@, precum }i în religie, noii
converti]i sunt cei mai fanatici”.
Lumea î}i caut@ îns@ f@r@ încetare
noi idoli }i noi strategii de supra -
vie]uire. Fanaticii nu fac altceva decât
s@-}i }ubrezeasc@ singuri }ansele.

L@uda]i de FMI, pândi]i de incertitudini
Emil DAVID

Sibiul ^n luna mai: Pia]a Mare, cu muzeul Bruckenthal
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urmare din pag.1
Lucruri interesante, de toate felurile,
pentru toate gusturile }i, mai ales,
pentru toate buzunarele. {i cum m@
îndreptam spre „zon@”, dejunez la
celebrul restaurant „Caru cu bere”.
Excelent }i cu bani relativ pu]ini.
Câteva „formule” (meniuri) pentru
to]i: pentru pensionari – 11 lei, pen-
tru studen]i – cca. 10 lei. Meniul cla-
sic, în 4 alc@tuiri – 22 lei, etc., cu o
bere de rigoare ajungi spre 30 lei,
ceea ce, prin compara]ie, este accept-
abil. Iar calitatea mânc@rii }i serviciu-
lui – foarte bun@. Pe tot parcursul
serviciului, o orchestr@ reu}it@, noti}ti,
cânt@ un „ cafe – concert” de bun@
calitate. Fire}te, intervine }i prestigiul,
„Caru cu bere” este o loca]ie arhitec-
tonic deosebit@, aici veneau }i popor
dar }i mari personalit@]i ale culturii
României din perioada interbelic@ dar
}i de mai înainte. Pe urm@, renumele
nu a disp@rut chiar dac@ celebra fab-
ric@ de bere Bragadiru }i patronii
restaurantului, familia Mircea - ini]ial
de prin p@r]ile Sibiului – au fost
„na]ionaliza]i”... Acum a intervenit }i
aceast@ varietate de ofert@, a}a c@
restaurantul este mereu plin: câteva
sute de oameni încontinuu...
În sfâr}it, m@ îndrept spre }coal@.
Cum nu m-am descurcat prea bine –
i se poate întâmpla oricui – în spatele
„Unirii” întreb un grup de 3 poli]i}ti,
foarte destin}i, chiar râzând în
hohote, unde este Institutul Bancar
Român. Ei îmi spun c@ nu }tiu, s@ le
dau detalii. Le spun „Strada Negru
Vod@”, în spatele „Unirii”. Tot nimic.
Asta este, nu hart@, nu amabilitate, nu
dorin]a de a ajuta. Ignoran]@ sau
nesim]ire? Ceva din amândou@... O
domni}oar@ m@ scoate din necaz. Ce
c@utam eu se afla doar câteva cl@diri
mai încolo. Oricum, greu pentru
poli]i}ti }i u}or pentru tineret... Lucrez
circa 4 ore }i apoi m@ îndrept spre
cas@, cu un mic ocol, parcurgând
Lipscaniul }i câteva str@zi din zon@:
centrul “ancestral”, centrul tradi]ional
al Bucure}tiului. Pe lâng@ nu pu]ine
str@zi desfundate de lucr@ri în curs,
case vechi, minunat ornamentate, cu
balcoane filigramate, dar, practic,
toate într-o veritabil@ paragin@ – le
observasem }i înainte de dejun. Deloc
pu]ine cu „bulin@ ro}ie”, ceea ce ar
putea însemna noi blocuri }i nici pe
departe o reabilitare cât de cât a
„Micului Paris”, precum cea real@ a
Parisului veritabil. Este drept, lipsesc
banii, dar }i preocup@rile. Mai re]in
din peisajul str@zilor }i aglomer@rilor,
nu doar la Bucure}ti }i cu prec@dere
pentru tineri, glugile ata}ate la scurte
}i mai toate îmbr@cate pe cap. Soare,
ploaie, cam acela}i lucru. Se pare c@
da, gluga te personalizeaz@ mai mult,
te recentreaz@, în mai mare m@sur@,
în propriul univers, introspectiv sigur
}i poate c@ }i analitic. Nu }tiu, îns@,
cât de mult critic. Oricum, glugile au
devenit, devin aproape o pies@
esen]ial@ a unei adev@rate uniforme,
cu blugi, tricou, adida}i, scurt@.
Deosebit de comod. Este îns@ bun@
aceast@ uniformizare sau este rea?
Greu de spus... A doua zi am un pro-
gram asem@n@tor, }i, de}i am orele
pe „Panduri”, în dreapta fostei „{coli
de R@zboi”, r@mân fidel pentru dejun
„Carului cu bere”. Un mic detaliu din
]inta foarte dificil@ de „a fideliza”...
Orele au mers foarte bine, master-
anzii erau realmente interesa]i de
probleme – disciplinele mele se

numesc „Globalizare }i guvernan]@
european@” pentru masteratul
„Administrarea dezvolt@rii resurselor
umane”, an II, }i „Integrare euro-
pean@ }i politici comunitare”, pentru
masteratul „Administra]ie Public@ }i
Eficien]a Sistemului Administrativ”,
anul I. Dar multe dintre cele care le
predai, vrei nu vrei, poart@ pecetea
faptului c@ la noi, chiar dac@ ecartul
de productivitate este sensibil mai
redus, suntem cu salariile (privat }i
public) – la 15& din media euro-
pean@, iar structura ocup@rii în
România – atâta cât@ este – este cu
peste o treime diferit@ de cea din UE.
În dezavantajul nostru, desigur.
{omajul ne afecteaz@ }i el, ne va
ap@sa sensibil povara datoriilor,
dobânzile }i ratele. Cum vom putea
face fa]@? Criza ar fi „vinovatul de
serviciu”, dar astfel de discrepan]e
notorii, inclusiv îndeplinirea unor cri-
terii nominale pentru a intra în zona
euro, se v@deau }i înainte de criz@.
Este drept, criza mondial@ le-a
adâncit întrucâtva, dar motiva]iile, în
cea mai mare parte, apar]in modului
în care s-a desf@}urat }i se
desf@}oar@ tranzi]ia. De altfel, impre-
sia este sus]inut@ de chiar peisajul
centrului modern bucure}tean; cu o
opulen]@ aproape incredibil@, nu
pu]ine ma}ini ultimul strig@t, un
anume dispre] pe care îl sesizezi în
zâmbetele celor foarte avu]i. Foarte
aproape de toate acestea, cenu}iul,
s@r@cia, mizeria, gunoaiele, speran]ele
pu]ine. {i nu ai cum s@ nu-]i repui
întrebarea: cum s-au putut constitui,
în vreme foarte scurt@, unele mari
averi, comparabile pe deplin ca
dimensiuni cu marile averi ale vestu-
lui, în condi]iile în care economia s-
a pr@bu}it, este tot mai decapitalizat@,
nu mai producem aproape nimic,
}coala se afl@ în situa]ia în care se
afl@, medicii precum }i cohorte între-
gi de for]@ de munc@ pleac@ afar@. {i
nu pentru c@ ^i d@ binele, aici, afar@
din cas@... În mod normal, multe din
asemenea bog@]ii s-ar v@di onorabile
dac@ constituirea lor ar fi fost înso]it@
de o dezvoltarea real@ a economiei }i
de un progres social vizibil, precum
în Statele Unite }i în vestul european.
Este ^n logica economic@, o afacere
cu mare aderen]@ la pia]@, ^ntr-o ni}@
de performan]@, este limpede c@ tre-
buie s@ se vad@ }i ^n dinamica efi-
cien]ei sociale. %ntr-o amplificare,
mijlocit@ sau nemijlocit@, a gradului
de ocupare a for]ei de munc@, un
gr@unte ^ntr-un proces de prop@}ire
general@. Altminteri, este vorba doar
de simpla translatare a resurselor, a
bog@]iei ̂ n general de la factorul pub-
lic, “cump@rat”, corupt, tentat ^ntr-un
fel sau altul, ^n beneficiul unor ^ntre-
prinz@tori vero}i, desigur, accepta]i
sau proteja]i de sistem, unii f@c$nd
parte din chiar “factorul public”.
Avem în schimb, în bun@ parte, nu
la pu]in@ lume, nostalgia dup@ vechile
rânduieli. Ceea ce nu este deloc bine.
Este, totu}i, timpul ca economia
româneasc@ s@ dobândeasc@ dimensi-
unile necesare apte s@ satisfac@ pe
to]i cei implica]i.
... Revin la Sibiu }i pe 1 Mai afl@m
cu to]ii vestea uciderii teroristului
Osama Bin Laden. Este o }tire care
a înviorat îns@}i economia lumii }i în
particular pe cea american@.
Mecanismele se v@desc sensibile
imediat, pre]ul petrolului a înregistrat
o sc@dere de 1,3& ajungând la
112,39 dolari pe baril, ceea ce este
înc@ imens, iar dolarul american s-a
apreciat fa]@ de principalele valute de

referin]@ revenind de la minimele
ultimelor 3 luni. Sunt }i alte motive
pozitive... Oricum, Statele Unite aveau
imperios nevoie de un astfel de fapt
în condi]iile în care ele încearc@ s@-
}i solu]ioneze problema datoriilor
uria}e – peste 14.000 miliarde de
dolari (la China, 1.154,1 mld. dolari,
Japonia, 890,3 mld. dolari, la Marea
Britanie, Brazilia, Taiwan, la Rusia
130,5 mld. dolari, etc.) respectiv
91,6& din PIB, problem@ care deja
risc@ s@ arunce din nou lumea
întreag@ în criz@; tocmai în acest
sens, secretarul Trezoreriei, Timothy
Geithner declara recent c@ în lipsa
unor m@suri salutare, „Consecin]ele
vor fi catastrofale pentru Statele
Unite. Fundamentul întregului sistem
financiar global va fi zdruncinat”.
Statele Unite aveau nevoie de un
astfel de fapt }i în condi]iile în care
trebuia demonstrat c@, în lupta
împotriva terorismului, banii con-
tribuabililor americani nu au fost
cheltui]i în van, îndeosebi sutele de
milioane de dolari pe care SUA le-
au folosit pentru a cump@ra infor-
ma]ii de la emirii arabi }i al]i lideri
talibani în leg@tur@ cu locul în care
se afla fondatorul grup@rii Al-Qaida,
}.a. În tot ce se întreprinde, îns@,
opiniez c@ trebuie ]inut seama }i de
aceea c@ din totalul popula]iei lumii
de circa 7 miliarde oameni, potrivit
unor calcule, ceva mai pu]in de 2
miliarde sunt cre}tini...
Mar]i, 3 mai, îmi fac orele la Sibiu,
iar apoi, plec la Chi}in@u, pentru 2
zile, pentru a sus]ine dou@ conferin]e.
Anume, „Modelul suedez între mit }i
realitate. Reverbera]ii interna]ionale”
}i „Doctrina solidarit@]ii economice.
Esen]@ }i terminalii”, rodul unor
asidue cercet@ri proprii, studiile
respective fiind publicate, pentru
prima oar@ la noi pe astfel de teme,
nu demult, în „Euroeconomia XXI”.
Deplasarea o fac împreun@ cu mai
tân@rul }i talentatul coleg, conf. univ.
dr. Paul Lucian, care m@ va sprijini
nu doar cu logistica, ci }i cu idei în
desf@}urarea conferin]elor...
Ajungem cu bine la Hu}i - drumul a
fost foarte bun, s-au f@cut, totu}i,
progrese substan]iale, }i nu doar în
acest cadru, la noi – unde înnopt@m,

dup@ ce, în prealabil, la invita]ia a doi
manageri, vizit@m 2 întreprinderi
importante. Una, mai ales cu trecut,
de}i s-ar putea s@ fie }i altfel, la
Pog@ne}ti, fosta ferm@ vinicol@ a gos-
pod@riei de partid. Privatizat@, dar, din
p@cate, proprietarul decedând nu de
mult, aflat@ în prezent într-o stare de
evident@ paragin@, învecinat@ cu o
suprafa]@ de circa 800 ha tot de vie,
cump@rate de la ea de fostul investi-
tor de la echipa de fotbal Dinamo
Bucure}ti, omul de afaceri Gigi
Ne]oiu. Aceste ultime ha arat@ exce-
lent. {i alta, sper, mai ales cu viitor,
o fabric@ de conserve de legume }i
fructe ecologice, la Sîrbi, realizat@ }i
cu fonduri europene }i care
func]ioneaz@ de circa 1 an. Arat@
impecabil, din p@cate îns@ b@ncile i-
au t@iat proprietarului manager orice
posibilitate de a ob]ine credit pentru
produc]ie (materii prime, energie,
salarii, ambalaje, }.a.). Criza, de.
Astfel c@, de}i cu comenzi ce îi
dep@}esc de câteva ori capacitatea,
produc]ia, firma, activit@]ile stau,
inginerul c@utând alte posibilit@]i
pentru a „merge mai departe” cu
aceast@ bijuterie economic@. Mai
mult decât probabil c@, dac@ ar fi
deschis un bar de noapte, lucrurile
ar fi mers mult mai bine...
Reflectând la realit@]ile noastre,
invit$ndul }i pe proasp@tul “doctor ^n
economie”, p@rintele econom Ioan
Radu, ^n Rebublica Moldova, o expe-
rien]@, care s@-i fie de folos, a doua
zi „decol@m” spre Chi}in@u unde
ajungem cam cu o or@ }i jum@tate
înainte de începerea conferin]elor.
Micul dejun, discu]ii interesante cu
colegii de la ASEM Chi}in@u. În
sfâr}it, conferin]ele. S@lile au fost
destul de pline, studen]i dar }i profe-
sori. Intereseaz@ – am v@zut }i din
întreb@ri – cu prec@dere geneza }i
actualitatea modelului suedez de dez-
voltare, personalit@]ile care s-au afir-
mat astfel, începând cu mare}alul
bonapartist devenit rege al Suediei,
Jean Bernadotte, ecourile }i efectele
mondiale ale modelului. Intereseaz@,
deasemenea, esen]a }i argumentele
solidarit@]ii economice, de la englezul
Adam Smith la francezii A. Compte }i
mai ales Leon Bourgeois, la românii I.

N. Angelescu }i {tefan Zeletin, pe
urm@ chiar austriacul Carl Menger,
englezul Keynes, germanul Ludwig
Erhart, etc. Aproape 4 ore dureaz@
ambele conferin]e, desf@}urate, prac-
tic, succesiv, este drept, cu o pauz@
de o jum@tate de or@ între ele. În fond
sunt, din 2004, D.H.C. al Academiei
de Studii Economice a Moldovei de la
Chi}in@u }i am avut }i am inten]ia s@-
mi respect titlul. Satisf@cu]i dar
înfometa]i, invita]i de gazde, servim
un „dejun întârziat” la restaurantul
ASEM-ului... Chi}in@ul, în deloc mul-
tele clipe libere pe care le-am avut,
ne-a întâmpinat cu un aer
prim@v@ratec }i curat, cu o r@coare
care mai mult te stimula pentru lucru
decât te dezam@gea, contrazicându-l,
de fapt, pe marele Macedonschi, cu
ale sale versuri „Veni]i, privighetoarea
cânt@ }i liliacul a-nflorit”. Ce „priv-
ighetoare” }i ce „liliac”, c@ era
bini}or frig. Ne-a înc@lzit, îns@, faptul
c@ prezen]a economic@ româneasc@
este mult îmbun@t@]it@ fa]@ de trecut
– „Avem o avalan}@ de firme
române}ti”, declara recent Valeriu
Laz@r, vice premierul Republicii
Moldova }i ministrul Economiei.
Oportunit@]ile de business sunt mai
ales marile proiecte de infrastructur@,
privatiz@rile }i domeniul serviciilor.
Ceea ce este, fire}te, bine, }i pentru
noi, }i pentru Republica Moldova...
...Vineri, 6 mai, ne-am întors cu bine
acas@, unde, slav@ Domnului, era }i
este destul de lucru. Trebuie s@ spun
c@ pe ^ntreg drumul, mai ales pe }i
dup@ Podul Turcului, at$t ^n Rom$ -
nia, ^ndeosebi, c$t }i ^n Republica
Moldova, irumpe, pe c$mpuri, un
galben viu, lanuri }i lanuri de rapi]@,
cultivat@ ^n dauna cerealelor sau a
altor plante. Hidrocarburile vegetale
^}i cer partea lor, dar lipsa oric@ror
reglement@ri, a oric@rei strategii cu
siguran]@ c@ d@uneaz@, c@ va d@una
nutri]iei rom$nilor. Experien]a ameri-
can@ este semnificativ@. De ce n-am
]ine seama de ea, mai ales ^n
condi]iile crizei la alimente ce se pre-
figureaz@? Eu nu cred c@ amplifi-
carea, ^n general, a culturilor de
rapi]@, mai peste tot ^n lume, va gen-
era o reducere semnificativ@ a cererii
totale de hidrocarburi clasice, Cred
^ns@ c@ o asemenea muta]ie va
provoca mari deregl@ri ^n sistemul
complex al culturilor mondiale de
cereale, sistem }i a}a, cum spuneam,
cu marile lui probleme... 
Când închei aceste rânduri este 9
mai, Ziua Victoriei, îmi rememorez cu
pio}enie }i respect etape }i
desf@}ur@ri ale celui de-al Doilea
R@zboi Mondial în care, ca pentru
mul]i al]i români, }i familia mea a
fost implicat@, cu sacrificii de sânge.
Îmi fac }i un cadou în aceast@ zi
luminoas@ }i la Moscova, }i la
Londra, }i la Paris, }i la Bucure}ti, }i
la Washington, unde se bea
}ampanie }i se celebreaz@, de multe
ori, cu un fast necesar. Anume,
romanul, ap@rut nu de mult, al
cercet@torului britanic – american,
Philip Kerr, respectiv „Pacea lui
Hitler”, Editura Leda, Bucure}ti. O
carte despre al Doilea R@zboi
Mondial, „un scenariu scandalos, dar
plauzibil.... Un thriller (în care)
zarurile istoriei sunt bine amestecate”
(cum scria „Los Angeles Times”). {i
meditez la Motto-ul romanului,
anume „S@ fi empiric înseamn@ s@ te
ghidezi dup@ experien]@, nu dup@
sofi}ti, }arlatani, preo]i sau demago-
gi”, Williard Mayer. Cam a}a este,
dar poate nu chiar a}a...

O stare economic@ cu lumini }i umbre
- ^nsemn@ri pe ruta Sibiu-Bucure}ti-Chi}in@u -

Dan POPESCU

Cromatic@ de mai

Vedere din Chi}in@u
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Discurs în deschiderea expozi]iei
Fotografii europene, 

Cercul Militar Sibiu, 9 mai 2011

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu                           Centrul de Documenta]ie European@ CDE–ULBS (Europe Direct Network)

urmare din pag.1
Fran]a, Germania, dar }i alte state
europene erau chemate s@-}i pun@ în
comun produc]iile de o]el }i c@rbune,
materii prime reprezentând, la vremea
aceea, baza industriei de armament.
Nu era vorba doar despre punerea în
func]iune a unui nou mecanism eco-
nomic, despre o simpl@ încercare de
cooperare economic@, care s@ per-
mit@, într-un timp relativ scurt,
redresarea ]@rilor dup@ r@zboiul dev-
astator, ci mai ales despre o }ans@
extraordinar@ care se d@dea p@cii,
unit@]ii }i solidarit@]ii între popoarele
europene. O instan]@ suprana]ional@,
numit@ Înalta Autoritate (La Haute
Autorité) era creat@, pentru a ges-
tiona }i veghea, deasupra puterii }i
intereselor statelor, la buna evolu]ie
a proasp@tului proiect politic. V@ rog
s@-mi oferi]i prilejul s@ rostesc câte-
va fragmente din textul celebrei
Declara]ii, inspirat@ }i redactat@ de
c@tre Jean Monnet, o alt@ figur@
emblematic@ a acestor ani de
cump@n@ }i de speran]@:
«Pacea mondial@ nu poate fi asigu-
rat@ f@r@ a face eforturi creatoare
propor]ionale cu pericolele care o
amenin]@. Contribu]ia pe care o
poate aduce civiliza]iei o Europ@
organizat@ }i activ@ este indispens-
abil@ pentru men]inerea unor rela]ii
pa}nice. Asumându-}i, timp de mai
bine de 20 de ani, rolul de cam-
pioan@ a unei Europe unite, Fran]a
}i-a pus dintotdeauna eforturile în
slujba p@cii. Nu am reu}it s@ real-
iz@m o Europ@ unit@ }i ne-am con-
fruntat cu r@zboaie. […] Europa nu
se va construi dintr-o dat@ sau ca
urmare a unui plan unic, ci prin real-
iz@ri concrete care vor genera în
primul rând o solidaritate de fapt.
Guvernul francez propune ca pro-
duc]ia franco-german@ de c@rbune }i
o]el s@ fie plasat@ sub o Înalt@
Autoritate comun@, în cadrul unei
organiza]ii deschise }i altor state
europene.  Punerea în comun a pro-
duc]iilor de c@rbune }i o]el va asigu-
ra imediat stabilirea unor baze
comune de dezvoltare economic@, un
prim pas c@tre realizarea unei fed-
era]ii europene }i va schimba des-
tinele acelor regiuni care s-au dedi-

cat în trecut fabric@rii muni]iei de
r@zboi, dar care au fost, în acela}i
timp, cele mai constante victime ale
conflictelor. […] Aceast@ produc]ie
va fi oferit@ lumii întregi, f@r@ difer-
en]ieri sau excep]ii, pentru a con-
tribui la cre}terea nivelului de trai }i
pentru a promova realiz@rile pa}nice. 
În acest mod se va realiza, simplu }i
rapid, acea fuziune a intereselor care
este indispensabil@ pentru crearea
unui sistem economic comun; aceas-
ta ar putea fi piatra de temelie a unei
comunit@]i mai largi }i mai complexe
reunind ]@ri aflate mult@ vreme în
conflicte sângeroase. […] Prin
punerea în comun a produc]iei de
baz@ }i prin instituirea unei Înalte
Autorit@]i, ale c@rei decizii vor reuni

Fran]a, Germania }i alte state mem-
bre, aceast@ propunere va conduce la
stabilirea primelor baze concrete ale
unei federa]ii europene, indispens-
abil@ pentru men]inerea p@cii…»
(Pentru textul integral al Declara]iei,
vezi Portalul Uniunii Europene,
http://europa.eu/abc/symbols/9-
may/decl_ro.htm)
Înalta Autoritate în discu]ie era pre-
cursoarea Comisiei Europene din
zilele noastre. Distin}i invita]i }i dragi
colegi, înc@ de timpuriu, institu]iile
comunitare au sim]it nevoia s@ inter-
ac]ioneze în mod direct cu cet@]enii
din statele membre, instituind diver -
se modele de bune practici. În acest
sens, re]eaua Europe Direct repre zin -
t@ unul dintre principalele instru-
mente folosite de Executivul de la
Bruxelles pentru informarea cet@ ]e ni -
lor }i comunicarea cu ace}tia, la ni -
vel teritorial. Re]eaua cuprinde, în
ca drul celor 27 de state membre ale
Uniunii Europene, aproximativ 480
Centre de Informare Europe Direct,
400 de Centre de Documentare Euro -
pean@ }i 700 de membri Team Europe. 
În România, 30 de Centre de
Informare Europe Direct, 14 Centre
de Documentare European@ (între
care }i cel de la Sibiu) }i peste 20
de exper]i în politici europene (Team
Europe) reprezint@ interfa]a Comisiei
în rela]ie cu cet@]enii, în plan local
}i regional, având misiunea de a
promova o atitudine european@ co -
mu n@, pro-activ@ (date cf. Repre zen -
tan]a Comisiei Europene în România,

http://ec.europa.eu/romania/informatio
n/europe_direct / index_ro.htm).
Sloganul nostru (centrul de la Sibiu
a fost înfiin]at de subsemnatul, în
anul 2008, cu sprijinul Universit@]ii
Lucian Blaga, institu]ie pe lâng@ care
func]ioneaz@) vine în întâmpinarea
acestui deziderat: «Fii mai mult decât
un simplu cet@]ean, fii un cet@]ean
european informat!». Re]eaua Europe
Direct ofer@ informa]ii generale }i
specializate privind UE, bazate pe
surse oficiale, con}tientizând publicul
cu privire la ac]iunea comunitar@ }i
încurajând dezbaterea pe teme
europene. O asemenea ocazie, un
astfel de moment al dialogului }i al
prieteniei ni se ofer@ }i nou@, acum. 
S@ ne bucur@m împreun@ de Ziua
Victoriei, devenit@, din 1985, Ziua
Europei }i s@ ciocnim un pahar în
onoarea celor doi arti}ti, un francez,
Louis Guermond }i un român, {tefan
Trihenea, pe care îi felicit, înc@ o
dat@. Tradi]ionala amici]ie dintre
România }i Fran]a nu se dezminte, ea
proliferând în sfera realit@]ilor cultur-
ale. Genera]ii întregi se nasc, ast@zi,
sub semnul Europei, în zodia Europei.
Numero}i români visau, înainte de
‘89, la acele p@r]i interzise ale
Europei, cei care aveau energie }i
curaj s@ o fac@. Occidentul reprezen-
ta, înainte de toate, o lume liber@, cu
standarde ridicate de civiliza]ie, în
care fericirea, bun@starea, pacea
sufleteasc@ erau la îndemân@. Mul]i
}i-au urmat visul }i au evadat din
lag@rul comunist, fugind «afar@»,

sim]ind c@ trebuie s@ ajung@ «acolo».
Din 1 ianuarie 2007, orice român
poate respira acel aer }i circula nest-
ingherit, protejat de statutul recent
dobândit. F@r@ sacrificii existen]iale,
emo]ionale sau sociale (doar cu mici
eforturi de natur@ economic@, pe care
fiecare trebuie s@ }i le asume).
Drumul de la Est la Vest st@ drept
m@rturie a grani]elor deschise.
C@l@torim, locuim, ne integr@m,
comunic@m, tr@im unii lâng@ ceilal]i }i
ne respect@m reciproc, desco perind
leitmotivul unit@]ii în diversitate.
S@ s@rb@torim, în aceast@ zi special@
de 9 mai, Uniunea European@, s@
omagiem împreun@ vizionarismul
acelor oameni providen]iali „de la
începuturi”, dedica]i principiilor fun-
damentale }i valorilor democratice,
dar, mai presus de îndemnuri }i dis-
cursuri, s@ ne consider@m cet@]eni
europeni, reprezentând o parte
însemnat@ a cet@]enilor planetei
(«]ara» noastr@ însumeaz@ aproape
500 de milioane de locuitori), cu
drepturi, libert@]i }i responsabilit@]i
egale. O s@-mi închei scurta ple-
doarie cu o informa]ie util@: Centrul
de Documenta]ie European@ din
Sibiu v@ st@ la dispozi]ie zilnic, între
orele 9-16, în cadrul Bibliotecii
Centrale Universitare, str. Lucian
Blaga nr. 2A. V@ mul]umesc tuturor
pentru aten]ie }i v@ invit la discu]ii,
pe marginea fotografiilor expuse. 

Lector dr. Dan-Alexandru Popescu,
Coordonator CDE-ULBS

dr. Dan Alexandru POPESCU
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urmare din pag.1
Timpul, ca o component@ a procesu-
lui economic, este considerat în
studiul fenomenelor economice ca
timp newtonian, absolut (având val-
oare în sine }i pentru sine, nefiind
influen]at de propriet@]ile procesului
economic pe care îl m@soar@), numit
}i timp de ceas sau timp fizic.
Dar ce leg@tur@ are un astfel de
demers al nostru în opozi]ie cu ceea
ce constat@m în }tiin]ele naturii
referitor la acest concept abstract
cum este timpul? Este important
acest lucru? Indubitabil! 
F@când o scurt@ incursiune în timp,
constat@m c@ în fizic@, înc@ din anul
1715, Leibnitz, aflat într-o corespon-
den]@ filozofic@ cu Clark Ezio Vailati,
„Laibnitz }i Clark – coresponden]@
filozofic@”, Ed. Tehnic@, 2000, Bucu -
re}ti, are mari obiec]ii împotriva
spa]iului }i timpului absolut în pro-
cesele fizice. Cea mai faimoas@
obiec]ie a lui Leibnitz împotriva spa -
]iului }i timpului absolut implic@
principiul ra]iunii suficiente }i cel al
identit@]ii indiscernabilelor. Spa]iul }i
timpul, fiind totalit@]i omogene, ned-
iferen]iate, iar p@r]ile lor simple
poten]ialit@]i, nu pot exista, deoarece
ceea ce este real }i compus nu
poate avea decât diviziuni reale.
Argumentele sale standard împotriva
spa]iului }i timpului absolut se bazau
pe concep]ia sa despre continuu.
Ca efect, la începutul secolului, în
fizic@ s-a crezut c@ se poate în]elege
totul pe baza mecanicii continuului.
Tot ceea ce trebuia s@ se m@soare
era un anumit num@r de coeficien]i
de elasticitate, vâscozitate, conductiv-
itate etc.,dar aceast@ speran]@ a fost
zdruncinat@ de descoperirea structurii
atomice }i a mecanicii cuantice, Ste -
phen Hawking, „Visul lui Einstein }i
alte eseuri”, Ed. Humanitas, 2005, Bu -
cure}ti, iar ulterior, teoria relativit@]ii

pune cap@t ideii timpului absolut.
În stiin]ele sociale, dar mai cu
seam@ în economie, conceptul de
timp al procesului economic nu
reprezint@ ast@zi decât o unitate de
m@sur@ exterioar@ acestuia, iar
fenomenele economice studiate sunt
exclusiv sub forma unor traiectorii
dinamice cu atribute precum: deter-
minism, legitate, reversibilitate. 
Atragem aten]ia c@ referirea noastr@
asupra unui concept abstract, pre-
cum timpul }i leg@tura acestuia în
în]elegerea procesului economic,
poate p@rea lipsit@   de con]inut. Dar
s@ ne gândim la faptul c@ în lumea
finan]elor, spre exemplu, modelul de
evaluare a activelor financiare în
timp continuu (folosind complicate
procese Wiener) este unul dintre
cele mai acceptate modele pentru
evaluarea ac]iunilor. Cu toate aces-
tea, prin folosirea unor astfel de
modele in timp continuu, specula]iile
de pe pia]a bursier@, reglementarea
financiar@ minimal@ }i un stol de
inova]ii financiare au dus, în cele din
urm@, la crearea unui balon specula-
tiv. Acesta, al@turi de specula]iile de
pe pia]a imobiliar@, a stat la baza
colapsului sistemului financiar de pe
Wall Street }i a recesiunii mondiale.
Ne întreb@m cum este posibil, având
astfel de instrumente de m@surare -
spunem noi economi}tii performante

- care ]in de modelare stocastic@ }i
procese complicate, s@ apar@ baloane
speculative, în care pre]ul unui activ
s@ creasc@ mult peste valoarea sa
fundamental@ sau intrinsec@. Oare nu
cumva realitatea economic@ este cu
totul alta decât cea pe care am con-
struit-o de-a lungul timpului? Oare
nu cumva caracterul haotic, inteligi-
bil al unui proces economic pe care
nu reu}im s@-l în]elegem –  spre
exemplu crahurile bancare sau cele
bursiere care, pân@ în ajun nu erau
prevestite de niciun indicator utilizat
pentru m@surarea procesului respec-
tiv – adic@ nu reu}im s@-l descriem
sub forma ecua]iilor noastre stocas-
tice sau diferen]iale, rezult@ poate
tocmai din faptul c@ nu-l m@sur@m
cu ceasul potrivit? 
In mod indubitabil ceva nu este în
regul@ în ceea ce prive}te concep]ia
noastr@ despre realitatea economic@
}i social@, din moment ce ne lipse}te
capacitatea de predictibilitate prin
instumentele create de-a lungul tim-
pului în sfera }tiin]ei economice.
Constat@m faptul c@ dezvoltarea bio -
logiei }i a microfizicii a dus la recu -
noa}terea treptat@ a faptului c@ fie care
tip de proces se desf@}oar@ într-un
timp propriu, specific, cu ritm }i
ciclicitate proprii. În acest sens,
apropierile epistemologice f@ cute între
economie }i biologie, res pectiv
microfizic@ au fost deosebit de fruc-
tuoase din punct de vedere al
accept@rii unui timp economic care se
caracterizeaz@ printr-un tact specific
procesului economic, fiind de pendent
de acesta }i care se modific@ dup@
caracteristica procesului respectiv.
Curios fapt este c@ timpul economic
nu a fost înc@ tratat în mod sistem-
atic }i poate acest lucru se întâmpl@
tocmai datorit@ laturii pragmatice a
economicului, care poate a descura-
jat tentativele de filozofare pe mar-
ginea acestuia sau poate am crezut
c@ modul în care percepem realitatea
economic@ este unul onest intelectu-
al. Din p@cate, constat@m c@ „och e -
larii” crea]i de noi, adic@ sistemul
prin care încerc@m s@ în]elegem real-
itatea proceselor economice este
unul care nu se potrive}te, sau cel
putin realitatea economic@ de ast@zi
este cu totul altceva decât ne imag-
in@m. Tocmai în acest sens, poate
este indicat ca unele ipoteze si ulte-
rior unele conjecturi care ne
guverneaz@ s@ fie refutate factual sau
pe considerente logice, în cadrul par-
adigmatic propus de Popper. 
Referitor la acest lucru, poate c@
tocmai acest empirism naiv (în sen-

sul lui N. Taleb), bazat pe verifi-
ca]ionism, a dus la e}ecul (într-o
anumit@ m@sur@) }tiin]ei economice,
adic@ o serie de fapte coroborate nu
înseamn@ neap@rat dovezi c@ }tiin]a
economic@ este pe drumul cel bun.
Ceea ce vrem s@ scoatem în eviden]@
este c@ apropierea de adev@r este
sus]inut@ de exemple negative (de
exemplu crizele financiare), nu prin
verificare! Este gre}it a construi o
regul@ general@ dup@ fapte observate.
Cu alte cuvinte, dac@ timpul este
considerat în marea sa parte în
studierea proceselor economice ca
timp fizic de ceas, acest lucru nu ne
îndrept@]este s@ facem afirma]ii de
genul c@ unitatea de m@sur@ este una
bun@, deoarece prin falsifica]io nism
constat@m contrariul. F@când referire
la Karl Popper (Karl Popper,
„Conjecturi }i infirm@ri”, Ed. Trei,
2001, Bucure}ti) predispozi]ia noastr@
este de a c@uta regularit@]i în eco -
nomie (spre exemplu ciclul econom-
ic) }i de a impune legi, dar acest
lucru nu conduce decât la un
fenomen psihologic al gândirii dog-
matice: anticip@m regularit@]i pretutin-
deni, chiar }i acolo unde nu exist@.
Suntem tenta]i s@ consider@m eveni-
mentele care nu cedeaz@ acestor
încerc@ri drept un fel de „zgomot de
fond” }i persist@m în a}tept@rile noas-
tre chiar }i atunci când sunt inadec-
vate }i ar trebui s@ accept@m e}ecul.
Scepticismul nostru, în ceea ce
prive}te modul gre}it de percepere a
timpului proceselor economice, se
refer@ la faptul c@ m@sur@rile pe care
noi le facem asupra observa]iilor nu
sunt altceva decât m@sur@ri de inter-
val, nu m@sur@ri punctuale }i poate
tocmai din aceast@ cauz@ economi}tii
postuleaz@ existen]a bulei specula-
tive, care prin tr@s@turile cu care
este înzestrat@ (evolu]ie dup@ legi
independente de legile care guver -
neaz@, la nivelul cunoa}terii noastre,
procesele reale, financiare }i mon-
etare) poate s@ explice crizele finan-
ciare }i economice. 
Poate tocmai acest fapt reprezin@ în
esen]@ o anumit@ recunoa}tere
implicit@ a existen]ei timpului eco-
nomic (a timpului de proces), care
nu este perceput fenomenologic }i
care nu este corelat în mod liniar cu
procese economice cunoscute.
Trebuie s@ recunoa}tem c@ exist@,
totu}i, o problem@ la nivelul cunoa} -
terii în ceea ce prive}te modalitatea
în care noi percepem timpul, dar
care este solu]ia?
O încercare demn@ de luat în seam@,
referitoare la o posibil@ solu]ie o
reg@sim în lucrarea intitulat@ Feno -

menul iner]ial în procesul economic
Dinga, Emil, „Fenomenul iner]ial în
procesul economic”, Ed. Economic@,
2001 unde este precizat faptul c@,
dac@ pentru a în]elege avem nevoie
de regularit@]i, atunci trebuie respec-
tat@ o condi]ie esen]ial@ a func]io -
n@rii unui orologiu, respectiv unifor-
mitatea m@surii (prin uniformitatea
m@surii trebuie în]eles reg@sirea ace -
leia}i durate pentru procesul m@su -
rat, ori de câte ori el se desf@}oar@
în condi]ii identice).
Aceast@ proprietate a orologiului nu
o putem reg@si în cazul timpului
fizic, din cauza caracterului esen]ial
neexperimental al procesului eco-
nomic, precum }i naturii sale ire-
versibile (niciodat@ nu vom putea
reface un proces economic în
condi]ii identice, deci niciodat@ nu
vom putea reg@si acea}i durat@ fizic@
a procesului).
În acest sens, solu]ia propus@ ca o
cale de ie}ire din impas este postu-
larea unui timp economic având
curgere uniform@, care s@ fie specif-
ic fiec@rui sistem economic. Cu alte
cuvinte, propunerea este de genul
cre@rii unui „dispozitiv” care s@ asig-
ure formarea sc@rii temporale }i s@
fie considerat a fi acumularea de
cuante economice (aceasta trebuie
în]eleas@ ca o cuant@ de ac]iune eco-
nomic@, in modul similar al cuantei
energetice induse de Plank în
mecanica cuantic@), care echivaleaz@
cu „trecerea” unei unit@]i de timp
economic }i care exprim@ cantitatea
de ac]iune (activitate) economic@
produs@ într-o unitate de timp eco-
nomic. Cu alte cuvinte, cuantele eco-
nomice sunt entit@]i indistincte sub
aspect cantitativ }i calitativ }i, ca
urmare, tactul timpului economic
este m@sura temporal@ a producerii
unei cuante economice. 
Constat@m faptul c@, potrivit acestui
demers, exist@ o diferen]@ a vitezei
timpului economic în opozi]ie cu
timpul fizic, explicat prin aglomer-
area de cuante sau dimpotriv@ prin
rarefierea acestora. 
Rezultatul unei astfel de abord@ri
intelectuale poate s@ fie practic rezu-
mat astfel: dac@ viteza timpului eco-
nomic este mai mare decât a timpu-
lui fizic, înregistr@m catastrofe, iar
dac@ viteza timpului economic este
mai mic@ decât a timpului fizic,
înregistr@m iner]ii.
Potrivit acestei dezvolt@ri, constat@m
introducerea ideii de discontinuitate a
procesului economic, ceea ce ni se
pare remarcabil din punct de vedere
}tiin]ific, cu efecte asupra model@rii
cu func]ii nenetede în economie.

Problematica timpului în procesul economic

dr. Vasile BR~TIAN
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Programul de cercetare neo-wal-
rasian se situeaz@ în prelungirea
analizei echilibrului general, pe care
încearc@ s@ o deschid@ c@tre prob-
leme specifice teoriei macroeconom-
ice clasice. Implica]iile macroeco-
nomice ale teoriei echilibrului gener-
al nu au fost evidente de la bun
început. Demonstra]ia riguroas@ a
existen]ei echilibrului general real-
izat@ de Wald în 1936 nu a fost
înso]it@ }i de analiza implica]iilor
sale macroeconomice, cu atât mai
mult cu cât Keynes afirmase în
aceea}i perioad@ c@ analiza macro-
economic@ în termeni de cerere }i
ofert@ global@ (agregat@) are pu]ine
leg@turi cu teoria tradi]ional@ (mar-
ginalizat@) a valorii. Cu timpul, pro-
gramul neo-walrasian s-a îmbog@]it
prin contribu]iile lui Neumann }i
Morgenstern, în principal prin
lucrarea Theory of Games and
Economic Behavoir din 1953, dar }i
datorit@ contribu]iilor lui Paul
Samuelson, amintind aici lucrarea
Fundamentele analizei economice din
1971. Acesta din urm@ î}i îndreapt@
aten]ia c@tre analiza dinamic@ (igno-
rat@ sau doar par]ial tratat@ pân@
atunci), prezentând condi]iile de sta-
bilitate a echilibrului într-un univers
walrasian, conceput ca un sistem de
ecua]ii referitoare la egalitatea dintre
cerere }i ofert@ pe toate pie]ele.
Aceste ecua]ii rezult@ din condi]iile
de maximizare a utilit@]ii de c@tre
consumatorii individuali }i de maxi-
mizare a profitului de c@tre firma
produc@toare. Analiza static@ a lui
Wald în lucrarea On some systems
of equations of mathematical eco-
nomics (din 1936) demonstreaz@
existen]a unui set de pre]uri care
echilibreaz@ simultan toate pie]ele, dar
 nu cerceteaz@ consecin]ele schimb@rii
exogene a pre]urilor, }i nici de traiec-
toria posibil@ a procesului de
ajustare-tatonare, menit s@ conduc@
spre situa]iile finale de echilibru.
Originalitatea lui Samuel son const@ în
formularea condi]iilor de stabilitate a
procesului dinamic, deschizând calea
c@tre marea sintez@ realizat@ în dece-
niul }ase de Arrow, Debreu }i
McKenzie, în celebrul model care le
poart@ numele, cunoscut prin ini]ialele
ADM. Kenneth Arrow }i Gerard
Debreu, pe de o parte }i McKenzie,
pe de alt@ parte, au formulat inde-
pendent modele de echilibru, ele
având îns@ o tr@s@tur@ comun@ }i
anume reprezentarea economiei con-
curen]iale }i demonstrarea existen]ei
echilibrului. Aceste elemente comune
au fost în teoria echilibrului general
date de Debreu în teza sa doctorat,
Théorie de la valeur, analyse axioma-
tique de l’équilibre economique, într-
un model unic.
Modelul ADM reprezint@ o etap@
esen]ial@ în dezvoltarea programului
neo-walrasian, întrucât criticile care
i-au fost aduse împreun@ cu per-
fec]ion@rile ulterioare au permis
teoriei echilibrului general s@ se
apropie de problemele specifice

teoriei macroeconomiei. Noua versi-
une a analizei echilibrului general se
impune ca un punct de referin]@ fun-
damental în teoria neo-clasic@, ca un
punct de jonc]iune între cele dou@
nivele ale discursului economic.
Aceast@ întâietate se poate explica
dac@ vom vedea în teoria echilibru-
lui general o explica]ie în economie
a teoriei generale a sistemelor (for-
mulate de Ludwig von Bertalanffy),
care furnizeaz@ o explica]ie holist@ a
fenomenelor, insistând asupra partic-
ularit@]ii }i însemn@t@]ii deosebite a
unor concepte: întreg, interac]iune,
centralizare, reglare dinamic@ }i de
tip feed-back. În viziunea lui Debreu,
fiind dat@ o economie privat@, des -
cen tralizat@, cu un num@r mare de
consumatori având preferin]e ra]io -
nale }i un num@r mare de pro-
duc@tori dispunând de stocuri pozi-
tive de resurse }i de tehnologii adec-
vate, exist@ un vector de pre]uri de
echilibru, în condi]iile respect@rii unor
anumite condi]ii. La sfâr}itul anilor
’60, s-a realizat apropierea dintre
programul de cercetare neo-walrasian
}i teoria monetar@ postbelic@.
Un rol fundamental în realizarea
acestei „sinteze” l-a avut Sir John
Hicks, a c@rui lucrare, „Value and
Capital” (1939) este o încercare
remarcabil@ de îmbinare a teoriei
echilibrului general walrasian }i a
teoriei macroeconomice keynesiene.
Hicks a recunoscut f@r@ echivoc fap-
tul c@ „metoda echilibrului general
este în mod special apt@ s@ prezinte
sistemul economic ca pe un întreg,
sub forma unei structuri complexe
de interdependen]e între pie]e”,
introducând în model anticipa]iile
agen]ilor economici }i concentrându-
}i aten]ia asupra conceptului de
echilibru temporar (diferit de ceea ce
ulterior a fost denumit „ADM com-
petitive equilibrium”). Introducerea
anticipa]iilor înseamn@ îns@ introduc-
erea viitorului }i a incertitudinii în
modelul clasic static, care devine
acum esen]ialmente dinamic.
Obiectivul urm@rit la sfâr}itul anilor
’30 de Hicks }i Hansen era de a g@si
o reprezentare grafic@ a echilibrului
simultan pe pia]a bunurilor }i pe
pia]a monedei (pia]a muncii fiind
exclus@ pentru moment din analiz@),
rezultând modelul de echilibru IS –
LM, care, permitea pentru prima
dat@ formularea unui set precis de
propuneri de politic@ macroeconom-
ic@ (politici bugetare }i monetare).
Programul neo-walrasian, corespun-
zând etapei Hicks, a modelat în con-
tinuare con]inutul }colii keynesiste.
În anul 1947 Lawrence Klein,
lanseaz@ ipoteza potrivit c@reia sis-

temul neo-walrasian de echilibru
general poate da na}tere unui
macromodel care poate genera, în
func]ie de anumi]i parametri, con-
cluzii keynesiste dar }i rezultate ale
teoriei „clasice”. O astfel de afirma]ie
presupune existen]a unei perfecte
compatibilit@]i între modelul neo-wal-
rasian }i probleme specifice macro-
economiei keynesiste. 
Întreaga teorie macroeconomic@
începând cu deceniul al cincilea al
secolului nostru a purtat puternica
amprent@ a paradigmei keynesiene }i
a avut la baz@ clasica lucrare din
1936 a lui Keynes, tradus@ un an
mai târziu într-un limbaj mai adecvat
publicului în modelul IS-LM, prezen-
tat de John Hicks }i Alvin Hansen.
Hegemonia paradigmei keynesiene a
durat pân@ c@tre sfâr}itul anilor ’60,
când ea a suportat puternica ascen-
den]@ a teoriei monetariste, care
avea s@ dea ulterior na}tere noii
macroeconomii clasice.
În ceea ce prive}te prioritatea mod-
elelor în ceea ce prive}te mone-
tarism versus keynesism, mul]i
autorii printre care }i Jean Tobin
acord@ importan]a incontestabil@ a
operelor monetariste, dar pre-
vizioneaz@ în acela}i timp în mod
just o etap@ de sintez@ a celor dou@
orient@ri majore în gândirea eco-
nomic@ contemporan@: keynesismul
}i monetarismul. O prim@ încercare
se refer@ chiar la rezolvarea proble-
mei echilibrului general, prin apari]ia
în acest sens a modelului de echili-
bru IS-LM.
Modelul IS-LM este un model de
importan]@ major@ privind echilibrul
general, de asemenea cunoscut sub
denumire de modelul Hicks-Hansen
}i modelul echilibrului dublu sau
simultan, este un model economic
elaborat de economi}tii John Hicks
}i Alvin Hansen în baza teoriei
macroeconomice keynesiene. 
Modelul este in facto relevarea
cumulativ@ a manifest@rilor echilibru-
lui, atât pe pia]a bunurilor, cât }i pe
cea monetar@. Astfel, expresia echili-
brului pe pia]a bunurilor este dat@ de
curba IS (curba investi]iilor egale cu
economisirile) care reprezint@ toate
combina]iile posibile dintre venit }i
rata dobânzii care echilibreaz@ pia]a
bunurilor }i serviciilor. În consecin]@,
curba IS (care are de altfel o panta
negativa pe grafic) oglinde}te echili-
brul în condi]iile în care cererea
agregat@ (volumul de produc]ie real-
izat@ într-o perioad@) de bunuri }i
servicii este egal@ cu oferta agregat@
(volumul de produc]ie realizat@ într-
o perioad@) în orice punct al curbei
respective. 

Cel@lalt aspect principal pentru
realizarea echilibrului IS-LM se refer@
la echilibrul de pe pia]a monetar@
reprezentat de curba LM (curba
cererii pentru mijloace lichide egale
cu masa monetar@) reprezint@ toate
combina]iile posibile dintre venit }i
rata dobânzii care echilibreaz@ pia]a
banilor. Aceast@ pia]@ se afl@ în stare
de echilibru atunci când oferta de
bani (cantitatea de mijloace b@ne}ti,
sau masa monetar@, în circula]ie)
este egal@ cu cererea de bani (can-
titatea de bani, de care agen]ii eco-
nomici au nevoie).
Astfel, în actualul context al crizei
economico-financiare, în care mul]i
speciali}ti încearc@ s@ realizeze pre-
moni]ii privind momentul de la care
va începe relansarea }i se concen-
treaz@ mai pu]in pe oferirea de solu]ii

care s@ conduc@ la relansarea eco-
nomic@, un rol important în analiza
echilibrului general îl poart@ realizarea
echilibrului conjugat al pie]elor.
Studiile precedente definesc, pentru
pia]a bunurilor, pe de-o parte }i pen-
tru pia]a monetar@, pe de alt@ parte,
o pereche de valori care asigur@
echilibrul simultan pe ambele pie]e.
Aceste condi]ii sunt independente de
cele care ar asigura echilibrul pe
pia]a muncii. În cazul cel mai sim-
plu în care curbele IS }i LM sunt
ambele lineare, punctul de intersec]ie
asigur@ concomitent echilibrul atât
pe pia]a produselor cât }i pe pia]a
monetar@. Nivelul activit@]ii Y care
rezult@ stabil (deoarece exist@ un
echilibru stabil pe cele dou@ pie]e) }i
nu exist@ niciun motiv s@ core-
spund@ nivelului de activitate YPE
necesar pentru a asigura utilizarea
integral@ a for]ei de munc@: exist@
deci efectiv un echilibru în condi]ii
de subutilizare iar YPE – Y
reprezint@ abatarea infla]ionist@ în
cadrul modelului.
Conjuctura economic@ actual@ deter-
minat@ de criza economica ofer@ per-
spectivele pozitive pentru realizarea
unei sinteze a diferitelor modele de
echilibru agregat al pie]elor care s@
conduc@ la un echilibru general sta-
bil cu cadru sustenabil pentru
relansarea }i mai apoi dezvoltarea
economiei globale. Aceast@ sintez@ ar
trebui s@ vad@ macroeconomia „ca o
abordare dinamic@ a unui echilibru
economic gigantic, ob]inând solu]iile
optime prin satisfacerea ra]ional@ a
nevoilor }i prin identificarea coerent@
a ipotezelor modelului”.
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Evolu]ia teoriilor neo-walrasiene }i post-keynesiste 
pentru realizarea echilibrului general

drd. Alin OPREANA

Referin]e bibliografice

1.Abel Andrew, Bernanke Ben, Croushore Dean, (2008), Macroeconomics,
sixth edition, Pearson Education
2.Agnew Jean-Cristophe, Rosenzweig Roy, (2003), The History of Economic
Thought, Blackwell Publishing
3.Benassy Jean-Pascal, (2002), The Macroeconomics of Imperfect
Competition and Nonclearing Market. A Dynamic General Equilibrium
Approach, The MIT Press
4.Caravale Giovanni, (1997), Equilibrium and Economic Theory, Routledge
Publishing
5.Colander David, (2006), Post-Walrasian Macroeconomics, Cambridge
University Press
6.Debreu Gerard, (1959), Theory of Value. An Axiomatic Analysis of
Economic Equilibrium, Yale University Press
7.Frois Girbert A., (1992), Economie politic@, Editura Humanitas
8.Jessua Claude, Labrousse Christian, Vitry Daniel, Gaumont Damien,
(2003), Dic]ionare de {tiin]e Economice, Editura Arc
9.Mankiw Gregory, (2010), Macroeconomics, ed.a 7-a, Worth Publishers
10.Marinescu Paul (2003), Teoria echilibrului economic }i implica]iile sale
practice, Editura Universit@]ii din Bucure}ti
11.Martinas Katalin, (2006), Non-equilibrium economics, în volumul
Interdisciplinary Description of Complex Systems 4(2), 63-79, 2006
12.McKenzie Lionel, (2009), Equilibrium, Trade and Growth, The MIT Press
13.Mosini Valeria, (2007), Equilibrium in Economics – Scope and Limits,
Routledge Publishing
14.Popescu Dan, (1999), Istoria gândirii economice – din antichitate pân@
la sfâr}itul secolului XX, Editura Continent
15.Popescu Dan, (2000), Economie politic@, Editura Continent
16.Popescu Dan, (2010), Cataclismele economice care zguduie lumea,
Editura Continent
17.Sava Sorica, (1999), Dic]ionar MacMillan de Economie Modern@, Editura
Codecs
18.Schumpeter Jospeph, (2010), Zece mari economi}ti. De la Marx la
Keynes, Editura Publica
19.Schwodiauer Gerhard, (1978), Equilibrium and disequilibrium in eco-
nomic theory, D. Reidel Publishing Company
20.Stiglitz Joseph, Walsh Carl, (2005), Economie, Editura Economic@
21.Vaggi Gianni, Groenewegen Peter, (2003), A Concise History of
Economic Thought- from Mercantilism to Monetarism, Palgrave MacMillan
Publishing
22.Van Daal Jan, (1993), The Equilibrium Economics of Leon Walras,
Routledge Publishing
23.Walker Donald, (2006), Walrasian Economics, Cambridge University
Presstiin]ei }i practicii economico-sociale”



ART~      ECONOMIE VINERI 13 MAI 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

Dac@ Carnavalul de la Vene]ia este
considerat, într-un anumit plan, sal-
vatorul binecuvântat al ora}ului,
Bienala de art@ de la Vene]ia,
începând cu anul 1895, când se
inaugureaz@ prima expozi]ie de talie
mondial@, poate fi considerat@ un alt
fel de salvator, ce contribuie prin
specificul }i amploarea sa, prin art@,
la perpetuarea }i poten]area vie]ii
spirituale a  acestui fascinant ora}. 
F@r@ a supralicita calit@]iile picturale
ale peisajului vene]ian, ca slujitor
devotat al penelului de mai bine de
o jum@tate de veac, pot sus]ine c@
Vene]ia poate inspira pe orice pictor,
indiferent de concep]ia sa artistic@,
de stil sau viziune. 
Îndr@znesc s@ sus]in c@ virtu]ile plas-
tice ale acestui fabulos ora} au atras
cel mai mare num@r de arti}ti din
întreaga lume, în special pictori, care
au realizat un impresionant num@r de
opere, ce au imbog@]it patrimoniul
de valori universale ale omenirii.
Participarea pictorilor români, înce -
pând cu primele decenii ale secolului
XX la Bienala de la Vene]ia, a fost mai
mult decât meritorie. La edi]ia din
1924 a bienalei, pictorii români au
participat într-un num@r record. Printre
cei care au atras aten]ia Europei }i
chiar lumii întregi, c@ România are
pictori valoro}i, cu nimic sub nivelul
arti}tilor din ]@rile  cu vechi tradi]ii
artistice ca Fran]a, Italia, Spania,
Anglia, Olanda, Ger ma nia }i altele, au
fost: Gheorghe Pe tra}cu. Nicolae
Toni]a, {tefan Po pes cu, Nicolae
D@r@scu, Theodor Pallady, Corneliu
Baba }i Alexandru Ciucurencu. 

De la o edi]ie la alta, Bienala a cres-
cut în amploare }i diversitate. Dac@
la inceputuri era destinat@ artelor
plastice, în prezent ea cuprinde }ase
sec]iuni distincte : film(mostra), arhi-
tectur@, muzic@, teatru, dans }i art@
plastic@ contemporan@.
Pentru c@ spa]iile de expunere au
devenit tot mai neînc@p@toare,
datorit@ num@rului mare de partici-
pan]i, prim@ria Vene]iei a oferit ]@rilor
participante posibilitatea s@ cumpere
terenuri }i cl@diri pentru  amenajarea
unor pavilioane na]ionale. 
Peste 70 de ]@ri au realizat pavilioane
care reprezint@ tot atâtea concep]ii }i
stiluri }i sisteme de proiectare
expozi]ionale unde te cople}te risipa
de fantezie }i originalitate. Printre
acestea se afl@ }i ]ara noastr@.
Este o mare realizare a României c@
de]ine un pavilion expozi]ional
na]ional, în cadrul ariei „Giardini di
Castello”care este de fapt în centrul
Bienalei. Pu]ini sunt cei din genera]ia

actual@ de arti}ti, care cunosc c@
marele istoric Nicolae Iorga a fost
cel care între 1938- 1940 a depus
eforturi personale pentru ca România
s@ se al@ture ]@rilor care aveau pavil-
ion na]ional. Prin autoritatea sa de
savant }i de om politic, recunoscut
pe plan mondial, a reu}it s@
conving@ autorit@]ile publice ale
Vene]iei s@ ofere spre vânzare statu-
lui român un spa]iu pentru constru-
irea unui pavilion na]ional care s-a
}i realizat în 1940. 
De la aceast@ dat@ }i pân@ în 2009
nu s-a cunoscut institu]ia româ -
neasc@ destinat@ s@ administreze
pavilionul. Datorit@ Institutului Român
de Cultur@ }i Cercetare Umanist@ din
Vene]ia, care s-a hot@rât s@ se
implice în totalitate în rezolvarea
problemei statutului Pavilionului
Românesc, au fost descoperite în
arhivele Direc]iei de Cadastru ale
prim@riei din Vene]ia documente de o
memorabil@ valoare istoric@, cu -

prinzând coresponden]a lui Nicolae
Iorga în leg@tur@ cu realizarea pavil-
ionului, precum }i cel mai important
lucru,  g@sirea actului original prin
care imobilul a intrat în proprietatea
statului Român.
La noi, când este vorba de cultur@,
lucrurile se mi}c@ foarte greu, de
abia în 19 noiembrie 2010 Guvernul
României a dat o hot@râre pentru
inscrierea imobilului în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului }i darea lui în
administrarea Ministerului Afacerilor
Externe. 
Aflându-m@ la Vene]ia în 2009 pe
peroada edi]iei a- 53- a a Bienalei,
am constatat cu mare bucurie c@
Pavilionul României (proasp@t restau-
rat) a fost vizitat de un num@r record
de oameni, datorit@ expozi]iei
excep]ionale intitulat@ „Seduc]ia inter-
valului” proiect de art@ ambiental@
semnat de arti}tii: {tean Constan -
tinescu, Andera F@ciu }i Ciprian

Mure}an. Lucrarea  a fost conceput@
special pentru pavilionul aflat în
Giardini di Castello, lucrare ce
proiecteaza o viziune aparte asupra
unei lumi în transformare. Proiectul
porne}te de la o obseva]ie simpl@-
opera de art@ într-o expunere,
plaseaz@ privitorul într-o nou@ reali-
tate- odat@ cu desprinderea de con-
textul original de produc]ie, opera
devine scena unor „performan]e” de
tip interpretativ generate de un set
de rela]ii (formale, estetice,
emo]ionale) între viziunea autorului }i
a}teptarea privitorului. 
Ceea ce m-a indispus, legat de

aceast@ expozi]ie de inalt@ ]inut@
artistic@, a fost reac]ia pe care presa
de o anumit@ factur@, cea de scan-
dal din România, a avut-o,  insin-
uând c@ aceasta a fost un plagiat,
av$nd la baza observa]iile r@ut@cioase
ale unor curatori invidio}i pe faptul
c@ proiectele lor pentru bienal@ n-au
întrunit sufragiile organizatorilor.
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre Italia. Însemn@rile unui pictor. Bienala de art@ de la Vene]ia.

14 mai 1948. Proclamarea statului Israel de c@tre David Ben Gurion

Gheorghe Petrașcu, Natură statică cu ulcică, pensule și carte Corneliu Baba, Autoportret cu personaje


