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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Unirea multora, oricât ar fi
de neînsemna]i, d@ putere.
Din ierburi se împlete}te
funia care leag@ pe elefant”.

În]elepciune indian@.

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

Exerci]ii impuse la
paralele imposibile
Atunci când nu ai reu}it s@ impui }i s@ validezi un
„model în tranzi]ie” }i nici s@ construie}ti propriul
„model anticriz@” este, desigur, mai comod s@ te
raportezi la antimodelele altora. Ca }i cum e}ecurile tale
devin scuzabile }i chiar fire}ti prin simpla comparare cu
e}ecurile altora. Ast@zi, antimodelul „de serviciu” pentru
guvernan]ii no}tri a devenit Grecia. El este folosit pe
post de bau-bau ori de câte ori cineva vrea s@ ne
încredin]eze c@ tr@im, aici, în România, r@ul cel mai mic
cu putin]@, pentru c@ r@ul cel mare s-a cuib@rit statornic în însorita }i iresponsabila Elad@.
Prin urmare, }i când trebuie, }i când nu trebuie, suntem amenin]a]i cu marasmul partenerei noastre din
Comunitatea European@.
continuare ^n pag. 3
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Economia în nuan]e

O sfidare american@ }i un pariu european...(II)
„Drumul lung începe de unde ai
obosit”
Nicolae Iorga

Primii oameni pe lun@

...Atunci când sovieticii au lansat, primii,
Sputnik-ul, primul satelit în spa]iu, în
1957, Statele Unite au „plonjat” într-o
faz@ de îndoial@ profund@ atât în ce
privea capacit@]ile lor de a rivaliza cu
URSS-ul pe plan militar, cât }i în ceea
Dan POPESCU
ce privea planul educativ, }tiin]ific }i
chiar economic al ]@rii. Nu a trecut mult timp, îns@, }i moralul
lor a redevenit viguros. La începutul anilor 1960, proiectul Apollo,
care le-a permis , ^n relativ scurt timp, s@ trimeat@ un om,
oameni pe lun@, fantastic@ realizare demn@ de cele mai îndr@zne]e
gânduri ale marelui Jules Verne. O economie care-}i permitea un
astfel de fapt excep]ional, cu excelen]a la vârf, nu avea cum s@
nu aib@ excelen]@ }i la baz@.
continuare ^n pag. 4
Studii, propuneri, reflec]ii

Strategia }i politica de dezvoltare
a CEC Bank în mediul rural
Înc@ de la înfiin]area sa, Casa de Economii }i Consemna]iuni a avut drept scop colectarea economiilor celor
mai neînsemnate ale popula]iei, cu prec@dere din mediul rural }i de aceea, a fost considerat@ Banca de Cas@
a românilor. Erau agen]ii b@ncii to]i înv@]@torii de la
sate, directorii de }coli, }efii oficiilor po}tale, precum
}i casierii statului din mediul rural.
Primul produs de retail al b@ncii dateaz@ din 1880 libretul de economii, în care erau trecute depunerile
}i restituirile în lei ale clientului.
drd. Ion IVA{CU
Cea mai mic@ depunere era de 1 leu }i cea mai mare de
300 lei. Depunerile se primeau la ghi}eele Casei de
ULBS
Depuneri, Consemna]iuni }i Economie din Bucure}ti, precum
}i la orice agent al institu]iei. Cei mai tineri clien]i ai b@ncii erau elevii de gimnaziu
care puteau s@ depun@ în fiecare zi orice suma oricât de mic@, directorului, profesorului sau înv@]@torului unde ei inv@]au. Sumele astfel colectate se înscriau în fi}a
personal@ a fiecarui elev, iar atunci când micile sume atingeau un leu, depun@torul
respectiv primea un libret de economii personal.
continuare ^n pag. 6

Decizia economic@ între
cooperare }i conflict

Acordul Copenhaga.
Cronica unui
e}ec anun]at (II)

prof. univ. dr. M. Emilian DOBRESCU
prof. univ. dr. Diana-Mihaela
POCIOV~LI{TEANU
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Solilocvii de duminic@
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

pag. 8

Exclus@ din sectorul
public

Orice situa]ie pe care dorim s@
o reprezent@m într-un joc are o
serie de elemente de baz@ care
trebuie s@ fac@ parte din
descriere. De cele mai multe ori,
într-un joc începem cu o
descriere verbal@ în care eviden]iem fiecare element.
De exemplu, în jocul de c@r]i al
lui Myerson exist@ 2 juc@tori. La
începutul fiec@rui joc fiecare
student Alexandru
juc@tor pune 1 dolar pe mas@.
IORD~NESCU
Apoi juc@torul 1 ia o carte din
pachetul amestecat, pachet în
care jum@tate din c@r]i sunt ro}ii }i jum@tate sunt negre.
Juc@torul 1 î}i prive}te apoi cartea }i decide dac@ vrea
s@ m@reasc@ miza sau nu.
continuare ^n pag. 2

De la Caragiale la Emil
Boc, clasa de mijloc e
sublim@ dar lipse}te
(aproape) cu des@vâr}ire.
A fi la mijloc, a avea venituri medii, a încasa un
salariu ceva mai mare
decât cei 1944 brut }i
1414 net pe economie,
nu înseamn@ c@ e}ti în
Dan SUCIU
clasa de mijloc. Vrând
nevrând, clasa de mijloc r@mâne un construct
ideologic, dac@ nu m@car unul cultural }i cu
siguran]@ unul economic. {i ]inând cont de
toate acestea, avem o schizofrenie social@ de
amploare cu oameni care se consider@ clas@ de
mijoc dar care economic pot fi cu greu plasa]i
în aceast@ categorie.
continuare ^n pag. 7

27 mai 1933.
Pre}edintele Franklin D. Roosevelt va semna
Legea Autorit@]ii V@ii Tennessee
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Decizia economic@ între
cooperare }i conflict

student Alexandru IORD~NESCU
urmare din pag.1
Dac@ juc@torul 1 nu m@re}te miza,
atunci îi arat@ cartea juc@torului 2 }i
jocul se sfâr}e}te; juc@torul 1 câ}tig@
banii dac@ cartea sa e ro}ie, dar
juc@torul 2 ia banii dac@ cartea e
neagr@. Dac@ juc@torul 1 m@re}te
miza, atunci va veni rândul
juc@torului 2 s@ m@reasc@ sau s@ se
retrag@. Dac@ se retrage, juc@torul 1
câ}tig@ }i ia to]i banii de pe mas@.
Dac@ mizeaz@, atunci mai pune 1
dolar pe mas@ }i juc@torul 1 îi va
arata c@r]ile. Dac@ cartea e ro}ie
câ}tig@ juc@torul 1, dac@ e neagr@
câ}tig@ juc@torul 2.
Din acest exemplu, observ@m c@ elementele esen]iale ale jocului sunt:
1.Juc@torii: indivizii care iau deciziile
2.Regulile jocului: Cine mut@? Când
mut@? Ce se întâmpl@ dup@ ce
mut@? etc.
3.Strategia: Modul în care decizi s@
abordezi jocul, ideea general@ care
st@ la baza mut@rilor pe care le faci
4.Mut@rile: Ac]iunile pe care le po]i
efectua într-un joc
5.Urm@rile: Ce efect vor avea
diferitele combina]ii de ac]iuni
6.Beneficiul (miza): Câ}tigul de un
fel sau altul al juc@torilor
7.Informa]ia: Ce }tiu juc@torii în
momentul în care iau deciziile
8.{ansa (norocul): Distribu]ia probabil@ a evenimentelor care ]in de
}ans@ (dac@ exist@)
Un juc@tor este un participant la joc,
capabil de luarea de decizii, a c@rui
scop este de a alege ac]iunile care
vor produce cel mai avantajos rezul-

tat pentru el. Presupunem c@
juc@torii sunt ra]ionali: preferin]ele
lor sunt complete }i tranzitive }i sunt
orientate exclusiv spre maximizarea
propriilor rezultate. Asta înseamn@
c@ preferin]ele juc@torilor pot fi
descrise printr-o func]ie a utilit@]ii }i
c@ juc@torii ra]ionali vor alege mereu
ac]iunile care le va maximiza utilitatea a}teptat@.
{ansa este reprezentat@ de o mutare
aleatorie a naturii. Natura este un
pseudo-juc@tor a c@ror ac]iuni sunt
pur probabilistice. În exemplul nostru Natura “alege” culoarea c@r]ii pe
care juc@torul 1 o trage la întâmplare
din pachet. Pentru c@ num@rul de
c@r]i ro}ii este egal cu num@rul de
c@r]i negre }i pentru c@ pachetul este
amestecat, probabilitatea ca o carte
aleatorie din pachet s@ fie ro}ie este
de 0.5, deci 50&.(fig.1)
Natura “mut@” prima, a}a c@ nodul
ini]ial al jocului (notat cu un cerc gol
în interior) este locul unde }ansa î}i
face apari]ia. Cele dou@ “ac]iuni”
posibile pe care Natura le poate lua
sunt ro}u }i negru, fiecare dintre ele
reprezentat@ cu o ramura.
Fiecare ramur@ duce la rândul ei la
un nod de decizie (notat cu un cerc
plin, Fig.2), unde juc@torul 1 poate
alege între a m@rii miza sau a se
retrage. În momentul în care
juc@torul 1 ia decizia, el }tie care
este culoarea c@r]ii. În exemplul nostru juc@torul 1 alege dac@ s@
m@reasc@ miza sau s@ se retrag@ în
dou@ situa]ii distincte, care depind
de culoarea c@r]ii.
Avem nevoie de o reprezentare a
faptului c@ juc@torul 1 trebuie s@
“mute” }i c@ el cunoa}te culoarea
c@r]ii. Un set de informa]ii pentru un

juc@tor sumarizeaz@ ceea ce juc@torul
}tie }i când e momentul ca el s@
mute. Juc@torul 1 are dou@ seturi de
informa]ii, notate “b” }i “c”. Pe setul
“b”, juc@torul 1 }tie c@ are o carte
de culoarea neagr@, iar în setul “c”
el }tie c@ are o carte de culoare
ro}ie. Fiecare dintre aceste seturi de
informa]ii con]ine exact un nod
decizional.
Indiferent de ce culoare are cartea
din mâna sa, juc@torul 1 poate lua
acelea}i 2 decizii: s@ m@reasc@ miza
(notat in Fig.2 cu R) sau s@ renun]e
(notat în Fig.2 cu F). Reprezent@m
ac]iunile pe care juc@torul le poate
lua prin ramifica]ii care pleac@ din
nodul decizional.
Seturile de informa]ii care cuprind
un singur nod decizional se numesc
“singletons”(cuvânt preluat din limba
englez@). În exemplul nostru ambele
seturi de informa]ii ale juc@torului 1
sunt singletons.
Rezultatele (-1,1) }i (1,-1) reprezint@
grafic beneficiul fiec@rui juc@tor. Prima cifr@ reprezint@ câ}tigul/pierderea
primului juc@tor, iar cea de a doua
cel pu]in de al doilea juc@tor. Asta
înseamn@ c@ în cazul în care juc@torul 1 are o carte neagr@ }i decide
s@ renun]e -> (-1,1) juc@torul 1
pierde 1$, iar juc@torul 2 câ}tig@ 1$.
Observ@m c@ Fig. 2 nu con]ine }i
beneficiul în cazul m@ririi mizei.
Acest lucru se datoreaz@ faptului c@
în cazul m@ririi mizei se mai creeaz@
un nod decizional, în care juc@torul
2 e cel care ia de fapt decizia de
m@rire a mizei sau de renun]are.
Forma grafic@ extensiv@ a jocului din
punctul de vedere al juc@torului 1
este reprezentat@ grafic ^n fig. nr.3.
(va urma)

Mutarea Naturii (N) determina culoarea c@r]ii
fig.1

Mutarea Naturii urmat@ de alegerea juc@torului
fig.2

Jocul de c@r]i al lui Myerson în form@ extensiv@
fig.3
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Exerci]ii impuse la paralele
imposibile

Emil DAVID
urmare din pag.1
Vre]i bani mai mul]i pentru pensii }i
salarii? O s@ o p@]i]i ca grecii care
au ajuns la fundul sacului. Vre]i
greve }i ac]iuni revendicative? O s@
ajunge]i la anarhia din Grecia. V@
nemul]ume}te gradul de îndatorare
extern@ a ]@rii? V@ spunem noi cu
cifrele pe mas@ c@ datoria noastr@ e
floare la ureche pe lâng@ datoriile
Greciei. Ave]i îndoieli cu privire la
oportunitatea ader@rii noastre la zona
euro, fix în 2015? Uita]i-v@ la nestatornicia Greciei, singura ]ar@ care î}i
propune p@r@sirea acestei zone.
Toate chinurile }i frustr@rile noastre
provocate de recesiune }i austeritate
p@lesc în fa]a e}ecurilor Greciei.
Ce-i drept, grecii nu s-au codit s@}i taie partea leului din statutul lor
de membrii mai vechi ai Uniunii
Europene. Adic@ s@-}i pun@ în c@ru]@
toate avantajele financiare care
decurgeau din acest statut. N-au dat
nici un pre] pe convergen]a real@, ci
s-au îngrijit doar de bun@starea
na]ional@ }i individual@. Puteau tr@i
a}a mult }i bine dac@ criza financiar@ mondial@ nu b@tea la poarta
binef@c@torilor lor din Vestul
Europei. Abia când s-au închis robinetele cu bani }i investi]ii str@ine, au
fost nevoi]i s@ constate c@ s-au
întins mai mult decât le e plapuma.
Datoria public@ a Greciei a crescut
într-un singur an de la 115 la 144
la sut@ din produsul intern brut. A
cerut ajutor pentru o salvare de
urgen]@ }i l-a ob]inut tot de la vechii
binef@c@tori. FMI }i UE au pus mân@
de la mân@ }i i-au acordat în luna
mai a anului trecut 110 miliarde de
euro împrumut cu o dobând@ de 4,5
la sut@ }i o perioad@ de rambursare
de trei ani. Constatând c@ în 2012
va avea de pl@tit datorii în valoare
de 30 miliarde euro, a solicitat }i
ob]inut în luna martie a acestui an
diminuarea dobânzii cu un punct
procentual }i majorarea perioadei de

rambursare cu patru ani }i jum@tate.
Acum se vorbe}te de un împrumut
suplimentar de circa 60 de miliarde
de euro pentru acoperirea deficitului
de finan]are în urm@torii doi ani, cu
promisiunea unei noi serii de privatiz@ri curajoase. {i se mai vorbe}te,
nu f@r@ temei, de eventualitatea
p@r@sirii zonei euro în urm@torii ani,
o decizie considerat@ preferabil@
st@rii de stagnare }i recesiune permanente la care ar condamna-o
statutul actual.
Aceasta ar fi s@ zicem „fi}a clinic@”

a pacientului Grecia aflat în opinia
unora sub spectrul falimentului.
Lucruri }tiute, informa]ii vehiculate
în mass-media }i folosite, cum
spuneam mai înainte, de liderii
no}tri politici pentru a demonstra c@
noi, în s@r@cia }i nevoile noastre, ar
trebui s@ ne mul]umim cu cât avem
pentru a nu ajunge în locul grecilor.
Ceea ce se omite deliberat s@ ni se
spun@ este c@, de}i confrunta]i cu o
asemenea conjunctur@ considerat@
de unii catastrofal@, grecii continu@
s@ tr@iasc@ bine. Cel pu]in prin com-

para]ie cu noi. Cele mai recente statistici la nivelul Uniunii Europene
sunt mai mult decât gr@itoare.
Nivelul de trai al grecilor, exprimat
în puterea de cump@rare a popula]iei, este dublu în Grecia, comparativ cu România. Iar la noi acest
indicator se afl@ pe un trend
descresc@tor, pe când în Grecia este
constant. Mai mult decât atât, grecii
dep@}esc lejer în privin]a nivelului
de trai ]@ri din Comunitate precum
Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania

}i Portugalia.
Pe o alt@ zon@ care ]ine de calitatea
vie]ii cet@]eanului – evolu]ia infla]iei
anuale – compara]iile sunt chiar }i
mai paradoxale. Grecia, cu o infla]ie
anual@ în aprilie a.c. de numai 3,7 la
sut@, st@ cu mult mai bine decât
Polonia (4,1 la sut@), Ungaria (4,4 la
sut@), Estonia (5,4 la sut@), Lituania
(4,4 la sut@) sau chiar decât Marea
Britanie, Luxemburg }i Portugalia
(toate cu 4 la sut@). Prin compara]ie,
România, cu 8,4 la sut@, bate toate
recordurile din UE, cu men]iunea c@,
începând din iulie 2010, a r@mas
constant pe primul loc }i „promite”
s@ nu-l p@r@reasc@ nici în 2011 când
BNR a prognozat o cre}tere a
pre]urilor de peste 5 la sut@.
{i atunci nu ne r@mâne decât s@ ne
întoarcem la paralela atât de drag@
politicienilor no}tri: în criz@ noi, în
criz@ Grecia; datori noi, datoare }i
Grecia; cu rate scadente noi, cu rate
scadente }i Grecia; banii din împrumuturi s-au dus pe apa Sâmbetei }i
la noi }i la ei. Atâta doar c@, dac@
tragem linie, infla]ia noastr@ este
dubl@ fa]@ de cea a Greciei, iar
nivelul de trai al grecilor este dublu
fa]@ de al nostru.
Concluzia logic@ ar fi c@ ne afl@m
departe de scenariul memorabilelor
tragedii antice grece}ti, c@ a tr@i ca
grecii, a o p@]i ca Grecia este chiar
visul de aur al am@r@}tenilor români.
Câ]i dintre ace}tia nu }i-ar dori s@
aib@ salariul mediu al grecilor }i s@
li se taie, la vreme de criz@, pensia
a 13-a }i a 14-a?
Prin urmare, credem c@ în loc s@ li
se serveasc@ predic]ii }i discursuri
amenin]@toare, românii ar trebui mai
curând l@sa]i s@ aleag@ singuri între
cele dou@ alternative posibile: în
criz@, datori }i infometa]i, sau în
criz@, datori }i în bun@stare.
Restul sunt vorbe }i paralele imposibile.
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EVOLU[II

Economia în nuan]e

O sfidare american@ }i un
pariu european... (II)
Vedere din Beijing - China

Dan POPESCU
urmare din pag.1
Optimismul se v@dea în ceea ce
privea învingerea s@r@ciei, a oric@ror
urme de segrega]ie, în ceea ce privea
izbânda în Vietnamul de Sud a unui
frumos model de ]ar@, rejectând infiltra]iile comuniste de orice fel...
Din p@cate, cum au remarcat }i
remarc@ anali}tii americani, mai ales
dup@ anii 1963-1964, Statele Unite
acuzau lovituri dintre cele mai
serioase: mai întâi, tulbur@ri interne
între 1963 – 1968 (mi}c@ri violente
în unele ora}e, contest@ri studen]e}ti,
asasinate politice), complica]ii majore
în Vietnam, c@rora le-a succedat
devalorizarea sensibil@ a dolarului în
1971, scandalul Watergate ce a condus la demisia pre}edintelui Richard
Nixon în 1974, }ocurile petroliere din
1973 }i 1979, în sfâr}it, „avansurile”
URSS-ului în Asia }i Africa. Ceea ce
a f@cut ca, din nou, în acest timp,

Vedere din Washington
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în mod esen]ial observatorii conservatori }i neoconservatori s@ prognozeze declinul ineluctabil al SUA.
Iar@}i considera]ii pripite. Alegerea ca
pre}edinte a lui Ronald Reagan a
ranversat tendi]ele îndeosebi presupuse. America s-a reînarmat la un
nivel tehnic foarte înalt }i supermodern, s-a reformat }i a redobândit
încrederea în ea îns@}i...
Ce a urmat? Din 1986 – 1987 }i
pân@ în 1993, respectiv în momentele în care Statele Unite câ}tigaser@
eminamente r@zboiul rece, un nou
„val de declin” se va abate asupra ei.
Acesta era precipitat mai ales de
nout@]i economice deloc bune - de
exemplu „o lune neagr@” în 19
octombrie 1987, când indicele DowJones a pierdut 508 puncte, cum
scria J. Vaїsse. Anali}tii au ap@rut cu
lucr@ri importante, printre care cea a
britanicului Paul Kennedy, un „profet
al nefericirii”, care va publica în 1987
cartea „Na}terea }i declinul marilor

puteri”. Precum în trecut Imperiul
britanic, Statele Unite din acel timp
„sufereau”, se afirma, de „supraextensie”. În spe]@, aveau mai multe
angajamente externe decât puteau s@
finan]eze, atr@gând cercet@torul
amintit aten]ia c@, astfel, state cu o
economie de o mai bun@ eficacitate,
precum Germania vestic@ dar, mai
ales, Japonia, erau pe cale s@ surclaseze America.
Ne aducem aminte de fascina]ia
amestecat@ cu team@ - evocarea actual@ a Chinei reprezentând un ecou
evident al unei asemenea fascina]ii -,
pe care o inspira în anii aminti]i arhipelagul nipon, ultradinamic }i care
începea s@ domine America în mai
multe sectoare industriale de vârf. {i
a c@rui moned@ puternic@ permitea,
de pild@, lui „Sony” s@ cumpere simbolurile industriei americane precum
„Columbia Pictures” sau „CBS
Records”. Din nou o precipitare
nejustificat@ întrucât, în anii 1990, în
vreme ce arhipelagul nipon se înfunda într-un anume marasm, Statele
Unite vor încerca - }i reu}i, în bun@
parte – s@ restructureze industria lor
}i „s@ reînnoade” acel prezent, cu
cre}teri economice remarcabile, de
66& între 1992 }i 2002. Ceea ce a
generat o „hiperîncredere” în debutul
anilor 2000... A fost }i efectul pervers
astfel. S-a insinuat iluzia potrivit
c@reia o astfel de cre}tere va fi
etern@, ceea ce a îndemnat, a provocat, a ademenit „interiorul” la cele
mai rele impruden]e financiare. Iar
pentru „exterior” a determinat administra]ia Bush s@-}i supraestimeze
capacitatea de a regla problemele din
Orientul Mijlociu, invadând Irakul.
Avem, astfel, r@spunsurile pentru ce a
urmat, economia american@ fiind
nevoit@ s@-}i regleze facturile - în
pierdere...
Acum, îns@, lucrurile sunt ceva mai
complicate. Nu este vorba de un
declin ineluctabil, dar prevalând tot
mai mult specula]ia în fa]a activit@]ii
de produc]ie „exportat@” tot mai mult
în China, }i, deopotriv@, obliga]iile
financiare amplific$ndu-se sensibil,
existând }i alte motiva]ii de acest fel,
chestiunile se v@desc mult mai
serioase }i deloc pe termen scurt. De

fapt, problemele se concentreaz@ în,
esen]ial, trei direc]ii: bugetare,
geopolitice }i politice. Concret,
„Administra]ia Bush a lansat dou@
r@zboaie pe credit, cel din Afganistan
}i pe urm@ cel din Irak, nu numai c@
refuzând s@ amplifice re]etele fiscale,
dar chiar reducându-le, }i transformând astfel excedentul bugetar confortabil l@sat de Bill Clinton într-un
deficit ce a devenit din ce în ce mai
preocupant”. Este un deficit care,
cumulând, a devenit chiar abisal, mai
ales atunci când criza a venit }i s-a
v@dit necesar@ mobilizarea multor
miliarde de dolari necesare planurilor
de salvare a b@ncilor în 2008 }i apoi
stimul@rii economiei în 2009. Evident
c@ miza este complicat@: s@ se amplifice re]etele fiscale, în condi]iile în
care republicanii resping o cre}tere
cât de mic@ a impozitelor, }i
men]inându-se costurile marilor programe sociale, s@n@tate }i pensii,
chiar dac@ la un nivel mai mic de
cre}tere. Este greu, dar numai cu un
astfel de pre], sus]in anali}tii,
America va putea ie}i din capcana
financiar@ care o pânde}te }i care
risc@, în lipsa unor reac]ii, s@ o
antreneze în c@dere.
Miza geopolitic@ este, desigur, legat@
de problemele financiare. Washingtonul „va trebui s@ se extrag@ din
cele dou@ r@zboaie foarte costisitoare
f@r@ a compromite nici stabilitatea
regional@, nici imaginea sa de putere
dominant@ }i responsabil@”. Orice vid
sau recul de putere al Statelor Unite
este, va fi sinonim cu punerea în
discu]ie a preponderen]ei sale, mai
ales în Orientul Mijlociu dar }i la
nivelul întregului glob, cu reverbera]ii
deloc pozitive, cu genez@ de energii
negative pentru prestigiul }i avantajele Statelor Unite.
A treia miz@, cea a guvernan]ei interioare, condi]ioneaz@, de fapt,
r@spunsul la cele dou@ amintite. Dup@
cum men]ioneaz@ J. Vaїsse, „sistemul politic american sufer@ de dou@
rele. O polarizare partizan@ care nu a
încetat s@ creasc@ dup@ anii 1970, }i
un raport de for]e echilibrat între
republicani }i democra]i în sânul
electoratului. Odat@ combinate în
contextul institu]iilor, unde este mult

mai u}or s@ blochezi decât s@ construie}ti, aceste dou@ rele risc@
mereu s@ e}ueze spre o paralizie,
spre incapacitatea de a reforma
America la timp }i spre impoten]a
pre}edintelui american pe scena
interna]ional@, blocat de c@tre
Congres în ini]iativele sale”. Va
depinde foarte mult luarea în serios
a noului context mondial. „Departe
de a se ag@]a de o hegemonie ale
c@rei baze au disp@rut, este esen]ial
ca postura american@ s@ fie adaptat@
la o lume post-american@”. O lume în
care economiile, statele emergente
conteaz@ mai mult decât alia]ii
tradi]ionali }i în care Washingtonul
nu trebuie s@ se mai comporte ca
jandarm, ci ca partener constructiv,
ca mediator }i ca ghid avizat”. {i
atunci se ridic@ întrebarea: „este
aceasta o form@ de adaptare pentru
a conjura declinul?”
R@spunsul este „da”. Ceea ce implic@
Europa, Uniunea European@, economia european@ }i economiile ca atare
ale statelor membre, analizând }i
urm@rind, pe cât posibil, exemplul
inteligent }i flexibil, al Statelor Unite,
pe mai multe planuri. Nu re]ete stricte
de doctrin@ economic@, ci politici
suple,
adaptative,
vizând,
cu
prec@dere reconsiderarea produc]iei,
ob]inerea, astfel, a unor echilibre economice }i financiare stabile, preponderen]@ spre economia cunoa}terii }i
ramurile de vârf apte s@ disipeze progresul tehnic }i tehnologic pe întregul spectru al economiei, dezvoltândui competitivitatea }i efectele sociale
benefice. Ar fi o mai bun@ intrare }i
sus]inere a economiei europene întro ordine mondial@ care nu prea mai
seam@n@ deloc cu cea a trecutului,
nu doar îndep@rtat, ci }i apropiat. O
ordine mondial@ care prefa]eaz@ un
viitor cu nu pu]ine semne de noutate }i, chiar imprevizibile, mai ales
dac@ avem în vedere implicarea
actual@, profund@, a factorului biologic în cre}terea }i dezvoltarea economic@. Dac@ avem în vedere imperativul
„Gestiunii
planetare
a
resurselor”, dar care înseamn@ nu
hegemonie ci cooperare, avantaje
reciproce, eforturi pentru înl@turarea
s@r@ciei }i dependen]ei dure...
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Acordul Copenhaga.
Cronica unui e}ec anun]at (II)
prof. univ. dr. M. Emilian
DOBRESCU
prof. univ. dr. Diana-Mihaela
POCIOV~LI{TEANU
Acordul de la Copenhaga ar fi trebuit
s@ furnizeze ]@rilor un cadru de sprijin
în vederea adapt@rii la schimb@rile climatice inevitabile. În acest sens, ar fi
trebuit s@ li se impun@ tuturor ]@rilor
dezvoltate }i în curs de dezvoltare
elaborarea de strategii na]ionale de
adaptare, în timp ce statele insulare
mici }i ]@rile cel mai pu]in dezvoltate
trebuie ajutate s@ se adapteze. Uniunea
European@ s-a oferit s@ exploreze posibilele surse inovatoare de finan]are
interna]ional@ pe baza principiului
„poluatorul pl@te}te” }i a capacit@]ii de
plat@ a celui în cauz@.
Pân@ în 2015, UE ar trebui s@
urm@reasc@ dezvoltarea unei pie]e a
carbonului la nivelul OCDE, prin
conectarea sistemului ETS propriu
la alte sisteme de limitare }i comercializare comparabile pentru a
diminua schimb@rile climatice }i
pentru a strânge fonduri în scopul
combaterii acestora.
Pia]a ar trebui extins@ pentru a
cuprinde marile economii emergente
pân@ în 2020, în vederea cre@rii unei
pie]e mondiale a carbonului.
La începutul lunii octombrie 2009,
cu dou@ luni înaintea declan}@rii
Conferin]ei de la Copenhaga, UE se
declara dezam@git@ de lipsa rezultatelor în cadrul negocierilor privind
schimb@rile climatice }i prevedea un
e}ec al Summitului din decembrie:
„Toat@ lumea este dezam@git@ de ritmul negocierilor, chiar dac@ personal nu m@ a}teptam la mai mult. Nu
s-a ajuns înc@ la un compromis...
Suntem înc@ la distan]@ mare de un
acord la Copenhaga }i mai avem
numai 60 de zile pentru negocieri”,
declara }eful Unit@]ii pentru Climat al
Comisiei Europene, Artur RungeMetzger. Negociatorul european indica “ac]iuni de declara]ii de inten]ie”,
dar }i „obstacole” în timpul celor
dou@ s@pt@mâni de negocieri „ante-

Artur Runge-Metzger
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Copenhaga”, care au avut loc la
Bangkok. „Nu vom avea un acord
înaintea ultimei nop]i de la
Copenhaga”, a spus negociatorul UE,
ad@ugând c@ este clar c@ nu se va
putea ajunge la un acord în toate
detaliile. Acestea vor trebui rezolvate
în viitor, a explicat el.
Uniunea European@ a anun]at c@ va
acorda un ajutor de 100 miliarde
euro pe an, pân@ în 2020, statelor
s@race pentru lupta împotriva
înc@lzirii globale. Asupra acestei
sume au convenit liderii europeni
reuni]i la sfâr}itul lunii octombrie
2009 la Bruxelles. R@mâne de stabilit, îns@, cum va fi repartizat@
aceast@ sum@. Problema finan]@rii
luptei împotriva schimb@rilor climatice a fost subiect al negocierilor de
la Copenhaga: o alt@ principal@ tem@
de discu]ie a fost legat@ de câ]i bani
sunt dispuse statele industrializate considerate
responsabile
de
înc@lzirea global@ - s@ pun@ pe mas@
pentru a ajuta statele s@race s@ se

adapteze schimb@rilor climatice. Nu
este rezolvat@ îns@ repartizarea sumei
între cele 27 de ]@ri comunitare sau
între alte state ale planetei. Liderii
UE au stabilit c@ toate contribu]iile
statelor membre trebuie s@ ]in@ cont
de capacit@]ile ]@rilor comunitare mai
pu]in prospere, printr-un mecanism
intern de ajustare.
“Avem în fa]a noastr@ o cale dificil@
}i nu trebuie s@ ne l@s@m distra}i de
discu]ii despre un Plan B, dac@ nu
vrem s@ sfâr}im cu un Plan E semnificând
e}ecul”,
a
avertizat
pre}edintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, ad@ugând c@ „a}a
cum a ar@tat recent un ONG, nu
exist@ plan B pentru c@ nu avem o
planet@ B”. Întâlnirile preliminarii de
la Bangkok au fost urmate pe 2-6
noiembrie de discu]ii în cadrul ONU,
desf@}urate la Barcelona.
4.Dialogul surzilor
În procesul limit@rii agresiunii omului asupra naturii, cele mai mari
dou@ puteri economice ale momentului, Statele Unite }i China trebuie
s@ ajung@ la o în]elegere privind
poluarea; aceste dou@ economii emit
împreun@ la scara întregii planete,
40 la sut@ din gazele cu efect de
ser@. China vrea s@ joace un rol
constructiv în ameliorarea situa]iei }i
a
cerut
americanilor
s@-}i
îmbun@t@]easc@ oferta f@cut@ pâna
acum, privind reducerea gazelor cu
efect de ser@ pân@ în 2020. China ar
putea „discuta” obiectivul unei
reduceri de 50 la sut@ a emisiilor de
gaze cu efect de ser@ pân@ în 2050,
cu condi]ia ca ]@rile industrializate
s@ se angajeze }i ele pentru o
reducere mai important@ }i, mai
ales, s@ creasc@ ajutorul financiar
pentru ]@rile în curs de dezvoltare,
care au nevoie de sume mari pentru a se adapta la aceasta evolu]ie.
SUA au stabilit ca ]int@, înainte de
summitul de la Copenhaga, reducerea emisiilor poluante cu 17 procente sub nivelul din 2005 în
urm@torii 10 ani. Inten]ia SUA este
de a reduce emisiile cu 83 de procente pân@ în anul 2050. [inta este
în ton cu legisla]ia curent@ în ambele
camere ale Congresului american }i
demonstreaz@ o contribu]ie semni-

ficativ@ la o problem@ pe care SUA
a neglijat-o prea mult@ vreme.
Miliardarul George Soros a venit cu
propunerea ca fondurile pentru
reducerea emisiilor de carbon }i
concentrarea financiar@ având ca
scop limitarea schimb@rilor climatice
s@ fie gazduit@ de FMI, iar ]@rile
bogate s@ poata contribui la acesta.
George Soros are în vedere }i oferta UE de a dona anual ]@rilor afectate de schimb@ri climatice, 100 miliarde euro pe an.
Printre obiectivele de folosire a acestor bani se num@r@ protejarea
p@durilor tropicale, împ@durirea unor
zone noi, modernizarea fermelor }i
sus]inerea de programe energetice.
Congresul american trebuie s@
aprobe planul de creare a unui
asemenea fond. Se }tie, de asemenea, c@ Fran]a }i Marea Britanie au
f@cut un parteneriat de 2 miliarde de
dolari în domeniu.
5.Uniunea Mondial@ a Mediului
Uniunea Mediului este urm@torul
mare proiect pentru UE, în lupta cu
schimb@rile climatice. La începutul
lunii septembrie 2009, ministrul britanic de externe, David Miliband, a
solicitat liderilor europeni s@ dea
dovad@ de mai mult@ ambi]ie în eforturile pe care le depun pentru
finalizarea unui acord privind
schimb@rile climatice, pân@ în decembrie 2009, când este programat summit-ul ONU de la Copenhaga. El a
avertizat c@ realizarea unui acord
global post-Kyoto st@ sub semnul
incertitudinii }i a sugerat, printre
altele, ca ]@rile membre UE s@ pun@
bazele unei Uniuni a Mediului, care s@
fie “un catalizator pentru o lume ie}it@
de sub amenin]area dioxidului de carbon”. Preocupa]i de numeroasele priorit@]i ale momentului, precum
redresarea economic@, situa]ia din
Afganistan }i neproliferarea nuclear@,
nu realiz@m c@ exist@ o problem@
decât atunci când este prea târziu.
Pentru a echilibra balan]a, guvernul
britanic a demarat la începutul lunii
septembrie 2009 o nou@ ini]iativ@
diplomatic@, al@turi de partenerii
europeni din Fran]a, Finlanda,
Danemarca }i Suedia, propunând s@
fie avute în aten]ie patru “fronturi”.

În primul rând, schimb@rile climatice
trebuie scoase din categoria “protec]ia
mediului înconjur@tor”. Un acord
global nu este numai de dorit, ci, mai
degrab@ imperativ pentru siguran]a
na]ional@ }i redresarea economic@
sus]inut@ pe termen mediu. În plus,
trebuie s@ i se acorde aceea}i importan]@ ca }i luptei împotriva terorismului. Pre]urile ridicate la petrol }i alimente au declan}at actuala criz@ economic@, au dus la dezechilibre financiare globale }i au m@rit rata
dobânzii. Criza resurselor, alaturi de
cea a creditelor, reprezint@ al doilea
factor declan}ator al recesiunii.
Schimb@rile climatice vor provoca
migra]ie în mas@, secet@ }i diminuarea rezervelor de ap@. Toate acestea vor da na}tere la tensiuni }i conflicte na]ionale }i interna]ionale. Dac@
acum înc@lzirea global@ nu se
reg@se}te pe agenda Consiliului de
Securitate al ONU, în viitor va fi cu
siguran]@ dac@ nu vom reduce emisiile de carbon.
În al doilea rând, avem nevoie de un
acord care s@ permit@ mobilizarea
tuturor factorilor politici, dar }i a
cet@]enilor pentru a reduce efectele
ac]iunilor noastre asupra climei planetei. Schimb@rile climatice sunt un
fenomen neliniar. Oamenii de }tiin]@
ne avertizeaz@ c@, la o cre}tere a
temperaturii globale cu peste 2
grade, efectele asupra planetei pot fi
catastrofale. Chiar mai r@u de atât,
exist@ un risc crescut ca aceast@
situa]ie s@ creeze un cerc vicios,
care la rândul s@u s@ produc@
schimb@ri climatice necontrolate,
precum topirea permafrostului.
În al treilea rând, cea mai mare
provocare a încheierii unui acord la
Copenhaga este aceea de a distribui
în mod egal responsabilit@]ile între
]@rile dezvoltate }i cele în curs de
dezvoltare. [@rile dezvoltate au o
responsabilitate de natur@ istoric@
pentru aceast@ problem@ }i emit
mult mai mult dioxid de carbon pe
cap de locuitor. Dar, în viitor, ]@rile
în curs de dezvoltare vor fi responsabile pentru majoritatea cre}terii de
emisii }i vor suporta costurile cele
mai mari ale schimb@rilor climatice.
(va urma)
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Strategia }i politica de dezvoltare
a CEC Bank în mediul rural
Ion IVA{CU
Cel mai mare num@r de depun@tori îl
reprezentau ,,minorii }i }colarii”, care
de]ineau aproape 25& din totalul soldului depunerilor. Soldul mediu al
depunerii pe un libret din aceast@ categorie era totu}i cel mai mic.
Comercian]ii, func]ionarii }i militarii,
care de]ineau laolalt@ în 1899 mai pu]in de 18& din totalul libretelor emise,
posedau totu}i peste 25& din totalul
depunerilor, având astfel cea mai mare
depunere medie pe un libret.
O grup@ important@ o formau ,,diversele categorii”, care de]ineau aproximativ 20& din num@rul libretelor }i
30& din totalul depunerilor.
Muncitorii ocupau ultimul loc în ce
prive}te propor]iile economiilor, ace}tia împreun@ cu meseria}ii de]inând
abia 10& din totalul depunerilor.
Opera]iile active de credit ale Casei de
Depuneri }i Consemna]iuni s-au limitat mult@ vreme aproape numai la
împrumuturile acordate statului. Îns@
aceasta dependen]@ fa]@ de un singur
client - statul - îi provoca mari neajunsuri. Pentru a-i l@rgi sfera opera]iilor }i a evita neajunsurile provocate de rela]iile cu un singur debitor,
Casa de Depuneri }i Consemna]iuni a
început s@ acorde, cu deosebire dup@
1871, o mai mare aten]ie împrumuturilor c@tre comune }i jude]e. Dobânda la împrumuturile acordate acestora, care ini]ial fusese de 8-9&, a
fost ulterior redus@ la 6-7&, pentru
ca în ultimul deceniu al secolului trecut s@ ajung@ la 4,5&-5,5&, variind
de la caz la caz.
În cadrul opera]iilor efectuate de Casa
de Depuneri }i Consemna]iuni, un loc
important îl ocupa emisiunea biletelor
ipotecare, în baza legii din 12 iunie
1877 }i care avea scopul de ,,a face
fa]@ lipsei de numerar” de pe pia]@.
Biletele ipotecare aveau un dublu caracter: pe de o parte, ele erau titluri ale
unui împrumut for]at, f@r@ dobând@,
garantat cu ipotec@ asupra unor mo}ii
ale statului, titluri pe care statul le
impunea în plata furnizorilor s@i }i
care urmau sa fie retrase din circula]ie
treptat, pe m@sura scoaterii în vânzare
a mo}iilor ipotecate; pe de alt@ parte,
biletele ipotecare aveau caracter de
bani de hârtie cu un curs for]at, care
trebuiau primi]i în plat@ în mod obligatoriu, la valoarea lor nominal@, de
toate casieriile publice.
Începând cu anul 1948, pân@ în anul
1990, Casa de Economii }i Consemna]iuni r@mâne singura banc@ de
economii }i unica institu]ie de credit
cu atribu]ii legate de atragerea
disponibilit@]ilor b@ne}ti ale popula]iei.
În aceast@ perioad@ banca promoveaz@
mai multe produse bancare, printre
care amintim :
Libretul de economii cu câ}tiguri –
introdus la 1 octombrie 1953. La
depunerile f@cute pe acest libret nu se
acordau dobând@, ci câ}tiguri, atribuite
prin tragere la sor]i. În fiecare
trimestru, la fiecare 1.000 conturi se
acordau 15 câ}tiguri: un câ}tig de
250&, unul de 200&, unul de 100&,
unul de 50& }i 11 câ}tiguri de 25&,
fa]@ de soldul mediu trimestrial al
libretului. Pentru participarea la trageri
(cu drept de câ}tig) libretele trebuiau
s@ aib@ un sold mediu trimestrial de
cel pu]in 20 lei.
Obliga]iunile CEC cu câ}tiguri – introduse în septembrie 1954. Ele constituiau un instrument de economisire la
purt@tor. Opera]iunile de depuneri }i

Sediul C.E.C Bucure}ti
restituiri pe acest instrument de
economisire se f@ceau sub form@ de
vânzare –cump@rare de obliga]iuni
CEC. Dobânda se pl@tea sub form@ de
câ}tiguri, care se atribuia prin trageri
la sor]i lunare. Obliga]iunile CEC erau
în valori de 200, 100, 50 }i 25 lei,
cea de 200 lei fiind conceput@ ca
obliga]iune de baz@, iar cele de 100,
50 }i 25 lei erau obliga]iuni frac]ionare
}i reprezentau ½, ¼ respectiv 0,12 din
obliga]iunea de baz@, câ}tigurile variind între 800 }i 100.000 lei.
Foile }i timbrele de economii }colare.
Erau
instrumente
speciale
de
economisire, menite s@ contribuie la
educarea
elevilor
în
spiritul
economisirii. Pentru a fi cât mai accesibile elevilor, timbrele de economii
aveau valori mici – de 50 bani }i 1
leu. Foile }i timbrele de economii erau
distribuite prin unit@]ile CEC proprii,
prin oficiile PTTR, precum }i prin
}colile elementare }i medii. Dat@ fiind
valoarea în general mic@ a depunerilor
ce se putea efectua pe acest instrument de economisire, depunerile
respective nu erau purt@toare de
dobând@ }i nici nu erau nominalizate,
ele putând fi transferate pe un libret.
Opera]iunile de acreditiv – introduse în
1954. Acreditivul era un document cu
ajutorul c@ruia o persoan@ fizic@ care
depunea o sum@ la o unitate CEC
putea încasa suma respectiv@ la oricare alt@ unitate a b@ncii, acreditivele
permi]ând evitarea transportului de
numerar în timpul c@l@toriei. Ele erau
emise pe baz@ de v@rs@minte în
numerar, fiind interzis@ emiterea
acreditivelor pe baz@ de virament.
Acreditivele erau nominale }i emise
pentru sume variabile pân@ la 1.000
lei, pentru o sum@ fix@ de 500 lei }i
pentru o sum@ fix@ de 1.000 lei.
Sumele depuse pe acreditive puteau
fi încasate la orice unitate proprie din
]ar@, în termen de cel mult 4 luni de
la data emiterii acreditivelor. Sumele
depuse pe acreditive nu erau
purt@toare de dobânzi, iar la emiterea
fiec@rui acreditiv unitatea încasa o
tax@ de serviciu.
Operatiuni de consemnare, care constau în primirea unor sume de bani ce

f@ceau obiectul unor litigii între persoane fizice, între persoane fizice }i
persoane juridice sau între acestea din
urm@, pân@ la rezolvarea litigiilor
respective. Banca a r@mas singura
institu]ie autorizat@ s@ primeasc@ sume
spre
consemnare.
Consemn@rile
puteau fi judiciare, administrative sau
speciale, sumele consemnate nefiind
purt@toare de dobânzi }i supuse prescrip]iei.
Opera]iuni de comision }i mandat.
Potrivit dispozi]iilor legale, Casa de
Economii }i Consemna]iuni executa, ca
opera]iuni de mandat din partea B@ncii
de Stat, plata avansurilor pentru contract@ri }i plata produselor agricole
preluate de organiza]iile socialiste contractante de la membrii gospod@riilor
agricole colective }i de la al]i produc@tori, pe baz@ de contracte individuale. Pl@]ile se f@ceau zilnic la sediul
unit@]ilor proprii ale b@ncii pentru to]i
produc@torii, iar în comunele arondate,
la anumite date, de c@tre casierii Casei
de Economii }i Consemna]iuni.
Prin casele raionale de economii }i
prin agen]iile proprii ale b@ncii din
ora}ele }i din localit@]ile re}edin]e de
raion se încasau impozite, taxe }i alte
venituri bugetare, precum }i prime de
asigurare ADAS pentru asigur@ri. Plata
impozitelor, taxelor }i primelor de
asigurare ADAS putea fi efectuat@ la
orice unitate CEC din fiecare ora} sau
centru de raion, dar numai în m@sura
în care sumele respective trebuiau s@
revin@ unit@]ii financiare sau unit@]ii
ADAS din ora}ul sau centrul raional
respectiv. Pl@]ile se f@ceau în numerar, dar depun@torii CEC titulari de
conturi curente personale puteau da
dispozi]ii pentru virarea sumelor
respective din depunerile pe care le
aveau în contul curent. Impozitele }i
taxele f@r@ debit erau încasate de
toate unit@]ile CEC, pe baza declara]iei
verbale a pl@titorului. Impozitele }i
taxele cu debit se încasau de c@tre
unit@]ile CEC pe baz@ de note de plat@
eliberate de organele sec]iunii financiare respective, în}tiin]are de plat@
sau declara]ie verbal@.
Pentru a veni în sprijinul clien]ilor
banca a înfiintat un num@r important

de agen]ii, în special în mediul rural,
astfel încât la începutul anilor ’90
acesta era de 2400.
Dup@ 1990, Casa de Economii }i
Consemna]iuni, prin cele peste 1000
de unit@]i din mediul rural, a continuat sa fie prezent@ ca singura banc@
care efectueaz@ opera]iuni bancare
pentru popula]ie }i administra]iile publice locale. La sfâr}itul anului 1997
banca avea 2.348 unit@]i teritoriale.
Odat@ cu modific@rile efectuate în anul
2002 în strategia b@ncii, a ap@rut în
mod distinct necesitatea dezvolt@rii pe
zona agriculturii. Aceast@ ni}@ a fost
folosit@ deoarece banca avea o re]ea
foarte vast@, bine reprezentat@ în zona
rural@ }i }i-a putut îndrepta produsele
}i serviciile în acest domeniu foarte
important al economiei române}ti, iar
omul de la ]ar@ a fost, în mod
tradi]ional, clientul Casei de Economii
}i Consemna]iuni. Portofoliul de credite aferent mediului rural
a urcat
spectaculos ca urmare a cererii venite
din partea popula]iei, IMM – urilor din
mediul rural }i a administra]iei publice
locale. Popula]ia a utilizat creditele, în
propor]ie de 60&, pentru construc]ia
de noi imobile, sau modernizarea celor
existente, dar }i pentru nevoi personale. IMM –urile au folosit creditele în
special pentru modernizarea parcului
de utilaje agicole, dar }i pentru construirea de ferme zootehnice sau modernizarea celor existente. O parte din
aceste investi]ii au fost sus]inute }i de
Uniunea European@ prin fondurile de
preaderare. IMM – urile au contractat
}i credite pe termen scurt pentru înfiin]area culturilor agricole. Prin programul SAPARD autorit@]ile locale au
accesat de la banc@ credite care au
contribuit la modernizarea satului
românesc, fiind finan]ate construirea
de drumuri comunale, alimentarea cu
ap@ potabil@ a locuin]elor sau introducerea canaliz@rii în mediul rural.
Odat@ cu deschiderea frontierelor
Uniunii Europene pentru for]a de
munc@ din România, banca a dezvoltat un produs nou numit ,,Transfer
Rapid”, prin care cet@]enii români din
Italia }i Spania au putut sa realizeze
transferuri de bani la costuri sc@zute

în România. Trebuie precizat c@ peste
o treime din românii care lucreaz@ în
str@in@tate provin din mediul rural, iar
conform statisticilor BNR, sumele
trimise de ace}tia în ]ar@ în cursul
anului 2005 a însumat circa 1,5 miliarde de euro.
Odat@ cu schimbarea denumirii b@ncii
din Casa de Economii }i Consemna]iuni în CEC Bank (mai 2008),
ac]ionarul a aprobat completarea
strategiei b@ncii potrivit c@reia, pân@ la
sfâr}itul lui 2011, banca ar trebui s@
ajung@ s@ fie lider ,,pentru opera]iunile
desf@}urate de popula]ie }i aferente
activit@]ilor economice din zona rural@
}i urban@ cu sub 50.000 de
locuitori”.Primirea României în clubul
select al Uniunii Europene în 2007 a
adus mediului rural fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 13
miliarde de euro.
Pentru aceste proiecte banca a propus
clien]ilor trei produse de creditare :
Linia de credit pentru investi]ii prin
care se prefinan]eaz@ par]ial sau integral grantul aferent proiectelor sau cofinan]area cheltuielilor eligibile aferente
proiectelor de investi]ii. Modul de
derulare este revolving în perioada de
implementare a proiectelor (de regul@
pân@ la 3 ani), urmat@ de stabilirea de
scaden]e fixe pentru soldul nerambursat la finele acestei perioade;
Creditul punte pentru proiecte de
investi]ii care se realizeaz@ într-o singur@ tran}@ prin care se prefinan]a
fondurile rambursabile aferente proiectelor de investi]ii. Rambursarea se
face integral la data la care se face
decontarea tran}ei de c@tre Autoritatea
de Plat@;
Creditul pentru investi]ii, produs conceput pentru proiecte care se realizeaz@ într-o singur@ tran}@. Prin acest
produs banca prefinan]eaz@ atât cheltuielile eligibile, cât }i cele neeligibile
aferente proiectelor de investi]ii, iar
rambursarea împrumutului se face pe
o perioad@ de maxim 10 ani.
Aceste produse au fost extinse ulterior }i la alte programme oper]ionale :
PO Regional, POS Cre}terea Competitivit@]ii Economice, POS Mediu etc.
În baza parteneriatului creat cu UE }i
BERD, banca a promovat un credit de
investi]ii
prin
care
companiile
române}ti au accesat fonduri de pân@
la 2,5 milioane euro pentru investi]ii
care au vizat mediul rural, beneficiind
de un grant de 15& din partea UE la
finalizarea cu succes a proiectului. Pe
lâng@ finan]are, companiile au primit
}i consultan]@ tehnic@ gratuit@ pentru
implementarea proiectului.
Persoanele juridice din agricultur@ au
beneficiat de Creditul Rabla Agricol,
destinat achizi]ion@rii de tractoare }i
ma}ini agricole autopropulsate noi;
prin acest credit banca a finan]at
diferen]a dintre pre]ul de comercializare stabilit de c@tre produc@torul
validat }i prima de casare primit@ de
la Ministerul Mediului. O alt@ form@ de
sprijin a fost Creditul Apia prin care
produc@torii agricoli }i societ@]ile comerciale au primit finan]are din partea
b@ncii pentru capitalul de lucru în baza
cesion@rii crean]elor pe care beneficiarii le au fa]@ de APIA, constând în
sumele cuvenite în baza schemelor de
sprijin în agricultur@ finan]ate de UE }i
Guvernul României. Banca a acordat
pe tot parcursul anului 2010 un
num@r de peste 10.000 de credite
Apia, cu un sold de 248 milioane lei.
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CLASA DE MIJLOC

Exclus@ din sectorul public
Dan SUCIU
urmare din pag.1
Acea clas@ de mijloc la care viseaz@
to]i sus]in@torii unei comunit@]i
active presupune caracteristici pe
care mijloca}ii no}tri nu le au:
economii, propriet@]i, o anumit@
autonomie financiar@ care poate fi
men]inut@ }i în lipsa unui job pentru
câteva luni, un consum constant de
servicii }i m@rfuri, nu doar de produse alimentare. În marile ora}e,
aceste caracteristici sunt des întâlnite. Marile ora}e sunt îns@ cam
rare.... {i atunci când din start
ruralul are 40& din popula]ie, iar
pensionarii sunt vreo 6 milioane, e
greu de crezut c@ acea clas@ de
mijloc mult visat@ s@ fie mai mare
de 1 milion de membri, extrem de
pu]in pentru o ]ar@ european@.
Problema nu o reprezint@ cifra ci
tendin]a. Guvernarea Boc a reu}it s@
mic}oreze ponderea clasei de mijloc
eliminând aproape cu des@vâr}ire
orice reprezentant al statului din
aceast@ categorie. Poate cea mai
grea lovitur@ a fost dat@ profesorilor
care cu excep]ia unor universitari nu
au nici o }ans@ s@ mai fie considera]i clas@ de mijoc dac@ nu au
norocul unei unchi sau unei m@tu}e
care s@ le dea din averea lor. A doua
lovitur@ dat@ clasei de mijoc ]ine de
criza imobiliar@. Suntem ]ara cu cei
mai mul]i proprietari de apartamente/imobile din Europa. O bun@
premis@ pentru a forma o clas@ de
proprietari independet@. Dar nu este
a}a, ci mai degrab@ o premis@ care
face greu posibil@ o categorie de
rentieri, reprezentan]i clasici ai acestei categorii pe care o c@ut@m.
Averea poten]ial@ a aspiran]ilor din

Bucure}ti - Calea Victoriei
marile ora}e s-a pr@bu}it spectaculos. Dac@ acum trei ani puteau lua
în calcul 70 – 100 000 de euro pentru apartamentul clasic de trei
camere din blocurile vechi, acum
pre]urile sunt la jum@tate, dac@ mai
au loc tranzac]iile, }i încrederea pe
care pre]ul acela o pompa în fiecare
familie urban@ c@ st@ pe o mic@
avere s-a spulberat. F@r@ reprezentan]i ai sectorul public, f@r@ valori
imobiliare larg r@spândite, clasa de
mijloc a primit dou@ lovituri
zdravene. Cum poate s@ î}i mai
revin@ de vreme ce este exclus s@ se
mizeze pe termen mediu pe cre}teri
salariale spectaculaose sau pe o

Tallinn - Estonia - Capital@ European@ a Culturii 2011

relansare a pie]ei imobliare la
nivelurile ame]itoare ale anilor 2007
2008? Cum nu reprezint@ nici o miz@
electoral@ real@ – pensionarii, mediu
rural }i sectorul public sunt categorii
mult mai u}or de mul]umit electoral
– e de presupus c@ nici anul electroral nu va aduce prea multe. Dar
ce ar putea aduce guvernul Boc,
care se consider@ într/un fel sau altul
reprezentatul legitim al acestei categorii urbane, relativ educate, active?
Faptul c@ ]ine cu din]ii de cota unic@
pe venit de 16& este singura încercare de a atrage aten]ia }i acestei
categorii, de}i ]inta o reprezint@
investi]iile atrase }i mai pu]in veni-

turile personale. Câ]iva pa}i mici
f@cu]i în aceast@ perioad@ pot da
speran]e pe m@sur@ (adic@ mici)
cum ar fi contabilitatea simpl@, sau
simplificarea depunerilor de declara]ii
fiscale. Pentru oamenii ace}tia conteaz@. Pe de alt@ parte, o fiscalitate
mai sever aplicat@ pentru persoanele
fizice (reglemet@rile privind drepturile
de autor, controlul fiscal mai aplicat
etc) risc@ s@ elimine tocmai acea
diferen]@ de venit care f@cea saltul
posibil spre clasa de mijoc. {i atunci, f@r@ economii, adio speran]@.
Pentru a sprijini activ o clas@ de
mijloc, guvernul ar trebui s@ fac@
lucruri care acum îi sunt imposibile.

Ar trebui s@ introduc@ deduceri pentru a încuraja servici medicale }i
}colare suplimentare. Ar trebui s@
diminueze tva la produse de baz@
pentru a l@rgi pu]in sfera consumului.
Ar trebui s@ stimuleze economisirea
care se situeaz@ la cifra nesemnificativ@ de 25 de miliarde de euro, undeva sub 20& din PIB (]@rile europene
bat suta). Ar trebui s@ dezvolte antreprenoriatul (nu doar cu programe
pentru tineri crescute în ser@) }i s@
stimuleze prin garan]ii relevante creditarea. Toate aceste lucruri sunt fantezii în momentul de fa]@ pentru un
guvern care conduce ad hoc, de azi
pe mâine. [in de o strategie de
durat@ lung@ }i de un partid care î}i
va asuma cu adev@rat reprezentativitea acestei clase. Care pân@ atunci nu poate decât s@ creasc@ odat@
cu ]ara. Dac@ economia va cre}te,
atunci, pe cont propriu, lipindu-se de
capitalul str@in care va mai veni,
str@duinu-se s@ dezvolte prin talent
}i ambi]ie afaceri proprii, clasa de
mijloc î}i va face loc încet }i cu dificultate, umplând din nou cu case de
unul dou@ etaje periferiile marilor
ora}e în c@utarea visului românesc:
acela de a fi independent de valurile
uria}e ale unei economii imature }i
ale unui sector public imprevizibil
dac@ cumva imposibil, asta dac@ nu
cumva vechile re]ele de corup]ie vor
continua
s@
umple
aleatoriu
reprezentan]ii sectorului. Pân@ când
clasa de mijloc nu va reu}i s@ ia în
st@pânire sectorul public, }i va încerca doar s@ evadeze din ghiarele lui,
sau s@ beneficieze incorect de pozi]ia
public@, nu va avea nici o }ans@ s@
ia în st@pânire societatea. {i pân@
atunci e o cale lung@.
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Arti}tii Cet@]ii. Monografia {colii Populare de Arte }i Meserii
„Ilie Micu”, o apari]ie editorial@ de excep]ie. (1)

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
De vreo trei ani încoace, so]ii Eugenia }i Vasile Cri}an s-au dedicat, prin
implicare total@, realiz@rii
unui
interesant }i inedit proiect în preimetrul culturii }i artelor populare
menit s@ umple anumite goluri din
istoria local@ contemporan@, parte
integrat din Marea Istorie Na]ional@.
Este vorba de monografia {colii
Populare de Arte }i Meserii „Ilie
Micu” din Sibiu. Istoria acestei }coli,
în cei peste 60 de ani de existen]@,
a înregistrat fapte }i realiz@ri de o
excep]ional@ valoare cultural@ }i
educativ@, dar }i momente de
stagnare }i regres, ajungând în faz@
de colaps în 1992 (termen ce
apar]ine autorilor).
Pe parcursul celor 264 de pagini ale
monografiei, perfect structurat@,
cuprinzând toate elementele caracteristice }i definitorii ale unei astfel de
lucr@ri, cititorul poate, într-o lectur@
agreabil@, s@ se edifice de ceea ce a
însemnat aceast@ institu]ie de
înv@]@mânt artistic popular în via]a
cultural@ a Sibiului timp de mai bine
de o jum@tate de secol.
Forma]ia academic@ a domnul dr.
Vasile Cri}an, aceea de istoric, i-a
permis s@ asigure monografiei un
aparat }tiin]ific conving@tor, alc@tuit
dup@ rigorile }tiin]ifice ale metodei
monografice a marelui sociolog
Dimitrie Gusti, fondatorul mi}c@rii }i
}colii monografice române}ti, metod@
care presupune abordarea simultan@
a subiectului pe cadre }i manifest@ri.
O privire atent@ asupra sumarului
acestui volum monografic extrem de
am@nun]it alc@tuit, prin str@duin]a }i

meticulozitatea doamnei Eugenia
Cri}an, relev@ de la început cronologia fireasc@ a momentelor definitorii
ale istoriei }coli.
Dup@ cuvântul introductiv, într-o
not@ de recuno}tin]@ }i mul]umiri
adresate Consiliului Jude]ean Sibiu
pentru sprijinul acordat }colii pe
toat@ durata existen]ei sale dup@
1990, semnat de directorul }colii
doamna Maria Lia Bologa, multîndr@gita }i apreciata interpret@ de
muzic@ popular@ româneasc@ din
jude], urmeaz@ preliminariile volumului, unde autorii aduc argumente
care sus]in necesitatea din punct de
vedere sociologic }i filozofic a realiz@rii unor astfel de monografii mai
ales în condi]iile globaliz@rii mondiale
care este „ un proces ireversibil
sus]inut de toate componentele civiliza]iei mondiale.”
Iat@ felul în care so]ii Eugenia }i
Vasile Cri}an î}i motiveaz@ demersul
prezentei contribu]i mononografice,

în scopul reevalu@rii aportului pe
care înv@]@mântul artistic popular lea adus culturii locale.
„Ideea dominant@ care se desprinde
din înv@]@mintele trecutului, formalizat@ tot mai pregnant de strategiile
culturale ale Uniunii Europene, se
leag@ de nevoia resim]it@ de state }i
comunit@]i locale de a-}i conserva
valorile culturale mo}tenite. Antidotul
pentru acest proces ireversibil este
c@utat în con}tientizarea necesit@]ii
p@str@rii specificului local, regional
sau na]ional. S@ gândim cu capul
nostru- s@ sim]im cu inima noastr@
reprezint@ obiectivul strategic al
viitorului culturii române}ti. El se traduce în politici culturale care aliniaz@
România la tratatele }i conven]iile
interna]ionale pe baza principiului
solidarit@]ii,
stabilind,
totodat@,
m@suri pentru protejarea mo}tenirii
culturale }i a mediului natural”
Un capitol necesar la începutul
monografiei îl constituie „Repere cul-

turale din istoria ]inutului sibian”
unde este inserat@ ideea necesit@]ii
infiin]@rii unei }coli destinat@
înv@]@mântului artistic popular, în
spe]@ {coala Popular@ de Art@.
Nici o instiu]ie de cultur@ nu a
ap@rut pe „teren gol”. În timp, au
ap@rut manifest@ri culturale spontane,
anumite structuri organizatorice artistice care au legitimat apari]ia unor
institu]ii de cultur@ cu program permanent, care s@ func]ioneze cu un
statut binedefinit.
Pu]ini sunt cei care }tiu c@ {coala
Popular@ de Art@ din Sibiu, este continuatoarea fireasc@ a Conservatorului
de Muzic@ }i Art@ Dramatic@, înfiin]at
de c@tre eminentul compozitor
Timotei Popovici, în 1946, care a
debutat cu 10 discipline cu
urm@toarea nominare:
Teorie }i solfegii; Armonie; Canto;
Canto liturgic; Clarinet; Vioar@;
Violoncel; Pian; Art@ dramatic@; Cor
}i dirijat coral;

Problema de cea mai mare importa]@
la aceea vreme era definirea identit@]ii sale }i a scopurilor sale. În
concep]ia ini]iatorilor, a organizatorilor, Conservatorul urma s@ „ îmbine
într-o unic@ form@ de înv@]@mânt de
tip profesionist cu cel de tip popular
muncitoresc”. Era o form@ hibrid, cu
un pronun]at caracter de ambiguitate.
Cursan]ii puteau fi amatori, elevi sau
studen]i. Pentru cei care doreau s@
se preg@teasc@ pentru a deveni profesioni}ti în diferitele specialit@]i care
figurau în planul de înv@]@mânt al
Conservatorului, trebuiau s@ îndeplineasc@ anumite condi]ii ca: vârst@,
talent, studii, program@ analitic@ etc.,
Cei care d@deau }i reu}eau la toate
examenele, similare cu conservatoarele care preg@teau profesioni}ti,
beneficiau de certificate }i diplome pe
baza c@rora puteau s@ fie angaja]i în
institu]ii profesioniste de spectacole.
(va urma)
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