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„Regret epoca când savuram lini}tea }i
impasibilitatea anonimatului. Noto -
rietatea... nu mi-a adus decât necazuri.
Dar poate c@ trebuia s@ cunosc }i eu
aceast@ minciun@ sau aceast@ otrav@.” 

Emil Cioran
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Cu nu prea mult@ vreme în urm@, un patron român
sf@tos }i atoate}tiutor î}i mustra angaja]ii pe care-i
b@nuia c@ }i-ar dori ni}te câ}tiguri nemeritate: „Ce, vre]i
s@ munci]i ca în Turcia }i s@ tr@i]i ca în Germania?”
Întâmpl@tor sau nu, dup@ ni}te ani, cancelarul german
Angela Merkel îi d@ dreptate întreprinz@torului român,
într-o conjunctur@ în care Germaniei i se solicita ajutor
financiar pentru salvarea din colaps a economiei Greciei.
În cele din urm@, banii ceru]i au fost da]i Greciei }i
Portugaliei, dar înso]i]i de remarca acid@ a }efului exec-
utivului german care i-a acuzat pe greci, spanioli }i por-
tughezi c@ ar fi lene}ii Europei: „Ar trebui ca în ]@ri ca
Grecia, Spania sau Portugalia s@ nu se ias@ la pensie
mai devreme ca în Germania, pentru ca toat@ lumea s@
fac@ acelea}i eforturi [...]. 

Competitivi în Europa,
dar cum? Împreun@ sau 

pe cont propriu? 

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„Obsequium amicas, Veritas odium parit” 
(Complezen]a creaz@ amici, iar sinceritatea, 
franche]ea genereaz@ ur@, inamici)

Teren]iu

Iat@ cum s-au derulat faptele, eu utilizând, printre
altele, }i lucrarea „Les grands proces”, Larousse,
Paris, 1992... 22 aprilie 1849. În diminea]a acelei
zile, în curtea celei de a 2-a sec]iuni poli ]iene}ti din
Sankt-Petersburg, va intra un cortegiu de cale}ti cu
gemule]ele }i u}ile z@brelite, de unde au coborât

mai mul]i oameni cu ochii ^ncerc@na]i }i tem@tori, cu mi}c@ri greoaie }i
stinghere. O descindere a poli]iei organizat@ în zori din ordinul generalu-
lui conte Orlov, comandantul jandarmeriei ]ariste, îi arestase pe ace}ti
oameni, 34 la num@r, în general liber-cuget@tori }i studen]i, reuni]i în toate
zilele de vineri în casa socialistului Petracevski. 

Dan POPESCU

Termenul de „retail banking” provine
din limba englez@ }i în traducere ar
însemna „activitatea bancar@ cu
am@nuntul”.
Atât în literatura de specialitate, cât
}i în practic@, exist@ mai multe
abord@ri ale no]iunii de „retail bank-
ing", care îi confer@ termenului un

sens mai larg sau mai res trâns.
Astfel, prin retail banking se în]elege
activitatea bancar@ desf@}urat@ cu
clien]ii individuali - persoane fizice,
micii întreprinz@tori, profesiile liberale
,întreprinderile mici }i mijlocii, care
î}i desf@}oar@ activitatea printr-o
re]ea ban car@ extins@ (sensul larg).
Opusul no]iunii de retail banking este
cel de „corporate banking" sau
„wholeshare banking", care vizeaz@
activitatea bancar@ cu marile corpo-
ra]ii sau întreprinderile de talie mare.
În ultima perioad@, b@ncile acord@
din ce în ce mai mult@ importan]@
segment@rii clientelei, ceea ce a con-
dus }i la o reconsiderare a no]iunii
de retail banking. 

Mediul bancar }i conceptul de retail banking  

6 iunie 1944. Debarcarea alia]ilor ^n Normandia

Istorie economic@

- sumele încasate repr e -
zentând dividendele pen-
tru participa]iile la capi-
talul altor societ@]i (761,
762);
- sumele încasate repre -
zentând dobânzile afer-
ente crean]elor imobi-
lizate (763);
- sumele încasate din
investi]ii financiare ceda -
te (764);
- valoarea sconturilor în -

casate de la furnizori sau al]i creditori (767);
- sumele încasate reprezentând venituri extra-
ordinare (771);
- creditele bancare pe termen scurt, acordate
de banc@ pentru nevoi temporare, prin conturi
bancare distincte (519);

„Contabilitatea trezoreriei
întreprinderii. Situa]ia 

fluxurilor de trezorerie” (V)
- parea a IV- a a articolului a ap@rut ^n num@rul nr. 294 

stud. Adina-Elena
LAZ~R, ULBS

Între conjura]ii }i comploturi (II)
- Episodul Dostoievski – 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANUcontinuare ^n pag. 6 pag. 8

Ion IVA{CU

Actualitatea politicilor
economice ale lui 

John Maynard Keynes
Ajutate de infla]ia redus@, ratele de
cre}tere ale economiilor în curs
de dezvoltare s-au accelerat brusc
dup@ anul 2000, dep@}indu-le pe
cele ale ]@rilor dezvoltate chiar }i
într-o propor]ie de peste doi la
unu. În consecin]@, cota ]@rilor în
curs de dezvoltare din venitul
mondial a crescut substan]ial.
Dat fiind c@ popula]ia Chinei }i
a majorit@]ii celorlalte economii
emergente î}i pun deoparte prin
tradi]ie o parte mai mare din

venituri decât persoanele din ]@rile dezvoltate, cre}terea
efectiv@ care rezult@ de aici, în ceea ce economi}tii
numesc propensitatea marginal@ spre economisire, a
inundat practic pie]ele financiare, c@ci investi]iile de cap-
ital planificate la nivel global n-au putut ]ine pasul cu
plusul masiv de economisire. 

drd. Alin OPREANA,
ULBS

continuare ^n pag. 5

Sankt-Petersburg - secolul XIX

Vedere din BeiJing

continuare ^n pag. 4

continuare ^n pag. 7

Solilocvii de duminic@
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urmare din pag.1
Drept consecin]@, ratele dobânzii, pe
termen lung, atât cele reale, cât }i
cele nominale, au sc@zut drastic în
toat@ lumea. În 2006, cu excep]ia
câtorva economii – în special cele din
Venezuela, Zimbabwe }i Iran – ratele
infla]iei }i ale dobânzii nominale pe
termen lung se exprimau pe tot glob-
ul prin valori cu o singur@ cifr@.
Acest declin general al dobânzilor pe
termen lung, în contextul sc@derii
infla]iei, a împins }i mai sus, într-un
r@stimp scurt, pre]urile ac]iunilor.
(Greenspan, 2008) De aici, a urmat
cre}terea balonului speculativ, subes-
timarea riscurilor pe pie]ele financia-
re }i criza financiar@ actual@.
Implica]iile politice ale Teoriei
Generale se încadreaz@ în dou@ cat-
egorii: politicile care salveaz@ o
economie de la colaps }i politicile
care o împiedic@ s@ intre în colaps.
Prima categorie implic@ restaurarea
unui nivel de cheltuieli cu o rat@ de
ocupare total@; a doua categorie
implic@ gestiunea cheltuielilor de a
râmâne la fel. Cele mai importante
instrumente disponibile pentru
ambele politici sunt politica monetar@
}i politica fiscal@. 
La începutul Marii Crize, Keynes a
crezut c@ expansiunea ofertei de
moned@ vizat@ sc@derii ratei dobânzii
pe termen lung - }i astfel, reducerea
salariilor reale – ar fi suficient@ pen-
tru a salva economia de la colaps
(Keynes, 2009). Pân@ când a început
s@ scrie Teoria General@, Keynes a
avut dubii dac@ politica monetar@, pe
cont propriu, ar fi suficient@ în fa]a
tendin]ei crescânde de a acumula
bani. Capitolul 13 a Teoriei Generale
a încercat s@ r@spund@ la întrebarea
de ce cineva ar vrea s@ de]in@ bani
pentru orice alt scop de a pl@ti tran-
zac]iile curente sau pentru urgen]e,
când exista op]iunea de a cump@ra
instrumente purt@toare de dobând@.
Keynes a descoperit condi]ia nece-
sar@ pentru astfel de bani „specula-
tiv@” în „existen]a incertitudinii pen-
tru rata dobânzii viitoare”. Dac@
ratele dobânzii din viitor ar putea fi

previzionate cu certitudine „trebuie
s@ fie întotdeauna mai avantajos s@
achizi]ionezi o datorie decât s@ de]ii
numerar ca pe un stoc al averii”.
Totu}i, un investitor care ia în con-
siderare posibilitatea achizi]iei unei
obliga]iuni cu o durat@ de n ani tre-
buie s@ }tie c@ „dac@ necesitatea de
lichiditate apare înainte de perioada
de expirare a celon n ani, exist@ un
risc al pierderii rela]ionat de achizi]ia
unei datorii pe termen lung, }i ulte-
rior convertirea ei în numerar, în
compara]ie cu de]inerea de cash”
(Keynes, 2009). În extrem@ – când
randamentele obliga]iunilor au sc@zut
atât de mult încât singura a}teptare
ra]ional@ ar fi o reducere viitoare a
pre]ului obliga]iunii (adic@, singura
a}teptare logic@ era de pierdere de
capital) – investitorii  nu ar folosi
sumele de bani extra care ar putea
fi injectate în portofoliile lor.
Economia ar putea fi într-o capcan@
a lichidit@]ii. Politica monetar@ nu ar
putea s@ o salveze din criz@; doar
politica fiscal@ ar putea realiza acest
deziderat – prin cheltuieli guverna-
mentale (Keynes, 2009). Keynes nu

credea c@ o capcan@ a lichidit@]ii
perfect@ s-a dezvoltat vreodat@, de}i
SUA în anii 1930 s-a apropiat de ea.
Keynes nu s-a preocupat prea mult
de capcan@, deoarece, dac@ s-ar
întâmpla în timp ce politica monetar@
ar fi dezactivat@, guvernul ar putea
s@ împrumute sume nelimitate la o
rat@ a dobânzii nominale, pentru pro-
priile cheltuieli.
În criza recent@, f@r@ îndoial@, reduc-
erea valorii cantitative a baniilor a
avut un efect pozitiv asupra
pre]urilor de pe pie]ele ac]iunilor }i
a obliga]iunilor. Dar marea majoritate
a noii cantit@]i de moned@ nu a fost
înc@ filtrat@ în economia real@. A
crescut pre]urile activelor existente,
dar nu a stimulat noi investi]ii, pen-
tru c@ creditorii înc@ cer mai mult de
la debitori decât debitorii se a}teapt@
s@ câ}tige. (Skidelsky, 2010)
Scepticismul lui Keynes în privin]a
politicii monetare se referea la
în]elegerea lui asupra politicii de
creditare. B@ncile creaz@ credit.
Oferta de credit este în mare parte
determinat@ de cererea de credit,
care cunoa}te expansiuni sau con-
tract@ri în func]ie de încrederea
antreprenorilor în viitor. Prin urmare,
creditul poate s@ nu mai fie disponi-
bil de}i moneda este „ieftin@”, sau
poate s@ cunoasc@ expansiuni când
moneda este „costisitoare”. În aces-
te circumstan]e, politica monetar@
înceteaz@ s@ mai exercite o influen]@
determinant@ asupra condi]iilor de
creditare. Keynes face acest lucru
clar când afirma c@ „un boom
reprezint@ o situa]ie în care supra-
optimismul triumfeaz@ asupra unei
rate a dobânzii, care, dintr-o alt@
perspectiv@, pare s@ fie excesiv@”(
Keynes, 2009).
Scepticismul lui Keynes în privin]a
abilit@]ii politicii monetare de a salva
o economie de la un colaps era la
egalitate cu scepticismul rela]ionat
de politica monetar@ ca fiind un
instrument pentru gestiunea cererii
în men]inerea unei rate de ocupare
totale. Motivul pentru acestea se ref-
erea la faptul c@, dac@ rate ridicate
ale dobânzii sunt folosite pentru a
estompa/st@pânii/înfrâna un boom, ar
putea fi dificil@ reducerea lor la un
nivel suficient de jos pentru a
împiedica un colaps. Keynes explic@
faptul c@ încercarea autorit@]ii mon-
etare de a reduce ratele dobânzii pe

termen lung sub rata considerat@ pe
pia]@ (din experien]e istorice) ca fiind
„normal@” sau „sigur@”, poate induce
ca oamenii s@ vând@ obliga]iuni pen-
tru numerar. Acest aspect, spunea el
„ este probabil cel mai mare obsta-
col în sc@derea ratei dobânzii pân@
la un nivel foarte sc@zut” (Keynes,
2009). Problema men]inerii unei
rate de ocupare totale apare din
„asocierea unei rate ale dobânzii pe
termen lung conven]ionale }i relativ
stabile cu o eficien]@ marginal@ a
capitalului nestatornic@, versatil@ }i
foarte instabil@” (Keynes, 2009).
Solu]ia lui la aceast@ problem@ este
de a folosi politica monetar@ pentru
a stabili un nivel sc@zut }i perma-
nent al ratei dobânzii pe termen
lung, }i apoi men]inerea nivelului.
„Orice nivel al dobânzii care este
acceptat cu convingere ca fiind dura-
bil, va îndeplini aceast@ durabili-
tate...”( Keynes, 2009). Din acest
motiv, Keynes nu a folosit dobân zile
pentru a gestiona ciclurile de afaceri,
adic@ exact opusul practicii prezente.
De aceea, în afar@ de p@strarea
ratelor dobânzii la un nivel perma-
nent sc@zut, cea mai important@
surs@ de propulsie a stabiliz@rii
politicii ar trebui s@ fie din perspec-
tiva investi]iilor. Keynes nota: „A}tept
s@ v@d ca SUA s@ ia o pozi]ie mai
responsabil@ pentru organizarea
direct@ a investi]iilor” }i „prin
urmare, concep c@ o oarecare
socializare cuprinz@toare a inve -
sti]iilor va dovedi a fi singura cale de
asigurare a unei aproxim@ri a ratei
de ocupare total@” (Keynes, 2009). 
Mesajul a fost acela c@ guvernul ar
trebui s@ î}i gestioneze cererea pen-
tru a limita fluctua]iile, pân@ la cea
mai mic@ sum@ fezabil@. Keynes a
acordat statului rolul de reducere a
incertitudinii; politica guvernamental@
ar trebui îndreptat@ spre a face
lumea mai predictibil@, mai
Gaussian@??. Gândindu-se la rata de
ocupare total@ de dup@ R@zboi, el
credea c@ imediat dup@ r@zboi statul
î}i va continua responsabilit@]iile din
timpul r@zboiului pentru partea
politicii legat@ de investi]ii (repararea
infrastructurii avariat@) cu un con-
sum restrâns, pentru a face loc
exporturilor. Dar, pe termen mediu,
el credea c@ accentul ar trebui s@ se
schimbe gradual spre încurajarea
consumului, cu investi]iile publice ca

}i suport al bloc@rii. Pe m@sur@ ce
economia devenea în mod constant
mai productiv@, el a anticipat o
reducere progresiv@ a orelor de
munc@, creând condi]iile ca oamenii
s@ tr@iasc@ ”în]elept, agreabil }i
bine”. Acesta a fost r@spunsul lui la
întrebarea „pentru ce anume este
economia?” (Skidelsky, 2010) 
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.
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urmare din pag.1
Nu putem s@ avem o moned@ comu -
n@, iar unii s@ aib@ concediu din plin
}i al]ii pu]in. Pe termen lung acest
lucru nu func]ioneaz@”. A}a s-a n@s cut
ideea punerii în aplicare a unui pact de
competitivitate care ar putea for]a
statele eurozonei s@-}i coordoneze
politicile na]ionale legate de impozite,
taxe }i vârsta de pensionare.
Avem aici, în mod cert, de a face cu
o prejudecat@. Aceea c@ sud-europenii
muncesc mai pu]in }i mai în dorul
lelii decât locuitorii ]@rilor bogate ale
UE }i c@ este firesc ca randamentul
sc@zut al muncii lor s@ fie sanc]ionat
prin austeritate, adic@ pl@tit cu zgârce-
nie, cu o alt@ m@sur@ decât în Vest.
Iat@ îns@ c@ o cercetare de dat@
recent@ a realit@]ilor din Comunitatea
European@ vine cu ni}te concluzii-sur-
priz@. Rapoartele corelate ale
Organiza]iei pentru Cooperare }i
Dezvoltare Economic@ (OECD) }i ale
Eurostat dezv@luie c@ durata de
munc@ a unui german este de 1.390
de ore pe an, adic@ sensibil mai mic@
decât a unui grec (2.119 ore), a unui
portughez (1.719 ore) sau a unui
spaniol (1.654 ore). În Fran]a, o
s@pt@mân@ num@r@ doar 35 de ore de
activitate, iar în ]@rile nordice, în
Germania, Marea Britanie }i Benelux
– sub 38 de ore. În felul acesta,
media în cele 27 state UE ajunge la
38,7 ore de lucru pe s@pt@mân@, }i
asta doar din cauza ]@rilor din Europa
Central@ }i de Est, care ridic@ media
comunitar@ la o s@pt@mân@ de lucru
de 40 de ore.
Mai mult, acelea}i statistici demon-
streaz@ c@ portughezii, spaniolii }i
grecii muncesc în realitate mai mult
pe parcursul vie]ii, luând în calcul
vârsta real@ de pensionare (care ]ine
cont }i de pensiile anticipate) }i nu
cea oficial legalizat@. De pild@, dac@
ne raport@m la acest indicator, pentru
Portugalia este valabil@ vârsta de 62,6
ani, pentru Spania – 62,3 ani, iar

pentru greci va deveni în curând 62,5
ani, fa]@ de 62,2 ani vârsta medie de
pensionare la germani.
{i d-na Angela Merkel va mai avea
probabil un }oc atunci când va afla
din studiile men]ionate mai sus, c@,
în zona indicatorilor de sintez@ cali-
tativi, productivitatea Ger maniei pe
cap de locuitor se men]ine apropiat@
de media productivit@]ii muncii în
]@rile din Europa de Sud. „Rata pro-
ductivit@]ii pe or@ lucrat@ este peste
medie, dar nu mai bun@ decât în
Fran]a sau Germania„ – se men]io -
neaz@ negru pe alb în studiul cu
pricina. Cu alte cuvinte, virtu]ile
respectabile nu par s@ fie doar
apanajul na]iilor alese ale Europei.
Desigur, dincolo de orice umbr@ de
ironie, mai presus decât unele cli}ee
nedigerate, probabil c@ judec@]ile de

valoare }i sentin]ele evocate în debu-
tul acestui editorial au în substan]a
lor – cel pu]in în ce prive}te Româ -
nia – un sâmbure de adev@r. Statis -
tic, muncim mai mult decât al]ii, dar
f@r@ folos. Nu poate fi contestat fap-
tul c@ occidentalii, lucrând mult mai
pu]ine ore decât noi, sunt per an sam  -
blu mult mai organiza]i }i eficien]i.
Avem de recuperat un handicap pe
planul competitivit@]ii globale, astfel
încât s@ ne asigur@m c@ nu muncim
doar mai mult decât al]ii, ci }i cu un
randament maxim. {i, evident, cu
câ}tiguri salariale pe m@sur@.
Dar, dincolo de egoismul f@]i} }i
încrederea excesiv@ de sine ale unor
state superdezvoltate, întrebarea este
dac@, în acest demers complex, fie -
care ]ar@ se poate descurca pe cont
propriu? Sau în ce m@sur@ strategiile

na]ionale – atâtea câte }i cum sunt –
se subordoneaz@ unei strategii comu-
nitare viabile? Pentru c@, s@ nu uit@m,
Europa unit@ nu este doar o hart@ pe
care putem colora diferit, subiectiv
diverse zone de dezvoltare }i perfor-
man]@. Ele sunt, cu bune }i cu rele,
un singur organism.
Men]ionam în acest sens „Pactul de
competitivitate”, dar acestuia i se
poate asocia, de pild@, pe plan regio -
nal „Strategia UE pentru regiunea
Dun@rii”, având ca ini]iatori România
}i Austria. Consiliul European }i l-a
înscris pe agenda sa chiar în cursul
acestei luni. Într-o perspectiv@ trans-
frontalier@, beneficiarii reali ai acestui
proiect ar putea fi acei actori publi-
ci }i priva]i care vor aplica manage-
mentul celor 4C – conectivitate, coop-
e rare, coordonare, competitivitate –

în mediul competi]ional global post-
criz@. Adic@, o }ans@ în plus pentru
accelerarea integr@rii }i sporirea
competitivit@]ii unei regiuni întregi cu
identitate istoric@ distinct@.
Iat@ un singur exemplu de demers
comunitar care ar putea fi cu mult
mai de folos fiec@rei ]@ri europene în
parte, fie c@ sunt sau nu membre ale
UE, decât etichet@rile }i prejudec@]ile
care nu fac decât s@ ne împart@ arbi-
trar, pe criterii regionale, în albi }i
negri, în europeni de nord }i euro peni
de sud, în s@raci f@r@ speran]e }i
boga]i pentru totdeauna. Toate aces-
tea într-o Europ@ armonioas@, pri-
etenoas@ }i competitiv@, dorind cu
adev@rat s@ fie un tot în care factorii
din societate }i economie s@ se dez-
volte simultan }i benefic pentru
fiecare membru al familiei europene.

Competitivi în Europa, dar cum? 
Împreun@ sau pe cont propriu? 

Emil DAVID

Membrii Organiza]iei pentru Cooperare }i Dezvoltare Economic@ (OECD)
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urmare din pag.1
Tinerii intelectuali aminti]i, printre care
se afla }i Dostoievski, se regrupau
aici pentru a discuta despre reformele
indispensabile Rusiei, în mod particu-
lar abolirea efectiv@ a iob@giei, dar }i
alte ]inte din sfera str@lucitoare, lib-
ert@]ilor umane. Era mult prea mult
pentru ]ar, ]inut mereu la curent, prin
spioni }i turn@tori, despre mersul dez-
baterilor, despre concluziile desprinse,
despre „capi”...
...În ziua urm@toare arest@rii, to]i
ace}ti contestatari, f@r@ s@ le fie indi-
cat ceea ce li se repro}a, au fost
transfera]i în Fort@rea]a „Petru }i
Pavel”, deja devenit@ sinistr@, fapt pe
care, de altfel, într-o vizit@ cu mai
mul]i ani în urm@ la Sankt-
Petersburg, l-am putut constata }i
eu, din fericire ca vizitator...
Îmbr@ca]i în zeghe grosiere de
pu}c@ria}i, revolu]ionarii au fost
b@ga]i cu to]ii, în celule individuale,
„la secret”, fiind priva]i de orice fel
de comunicare cu exteriorul, încer-
când reale sentimente de nesiguran]@
în a}teptarea unui destin care le era
greu de determinat. Ei suportau
foarte greu condi]iile total inumane
ale acestei încarcer@ri riguroase:
c@deau în depresie, iar unii se gân-
deau chiar s@ se sinucid@. Doar
peste mai mult de 2 luni, prin iulie,
au fost autoriza]i s@ primeasc@ – rar
– c@r]i }i s@ poarte – tot rar – core-
sponden]@ cu familiile lor.
De altfel, în tot acest r@stimp fusese
deschis@ „instruc]ia”. Perchezi]iile
brutale la domiciliile tinerilor aspi-
ran]i la o serie de libert@]i umane au
permis autorit@]ilor s@ le confi}te
„orice hârtie suspect@”. În plus,
vreme de 5 luni, 233 de persoane,
respectiv acuza]ii }i mul]i martori, au
fost interoga]i dur în curtea
Fort@re]ei, în ceea ce se numea
„Casa alb@”, de c@tre o comisie con-

dus@ de 5 dintre cei mai
ne^ndupleca]i membri. Era îns@ vorba
de o instruc]ie care a demonstrat
sl@biciunile dosarului acuz@rii,
„cus@turile cu a]@ alb@” vizibile la tot

pasul. În pofida încerc@rilor, nu a
putut fi demonstrat@ nici o tentativ@
de atentat împotriva ]arului, p@rând,
deasemenea, oarecum exagerate,
chiar acuza]iile de „discu]ii infla-
mante” din casa lui Petracevski.
Fuseser@ dezbateri, dar purtate cu
rigurozitate, greu de admis ca „infla-
mante”, cum încercase un anume
Antoneli, spion strecurat în rândurile
tinerilor intelectuali pentru întrunirile
„de vineri”, s@ le caracterizeze.
Pân@ la urm@, îns@, rezultatele ca
atare ale anchetei v@deau o mult
prea mic@ importan]@. În „litera”
“bunului sim]” ]arist, sinonim cu
voin]a împ@ratului, important era
ceea ce decideau anchetatorii. Iar
hot@rârea acestora, f@r@ probe, era
„o judecat@ }i o pedeaps@ exem-
plare” în contra celor ce gândeau
relativ altfel decât puterea. Un tribu-
nal militar compus din 6 generali
asista]i de 6 personalit@]i civile a fost
constituit în scopul men]ionat. Iar
sentin]a a fost pe m@sur@: în noiem-
brie, f@r@ ca acuza]ii s@ fie asculta]i
m@car cât de pu]in de tribunal, 15
dintre ace}tia au fost condamna]i la
pedeapsa capital@, execu]ie prin
împu}care, iar 7 la deportare în
Siberia... „Mult prea clement@” a
apreciat aceast@ hot@râre Consiliul
[arului, care a decis condamnarea la
moarte a tuturor celor implica]i. I s-
a sugerat îns@ ]arului s@ comuteze
toate condamn@rile la moarte în
„munc@ for]at@”, ceea ce împ@ratul a
acceptat cu condi]ia ca o asemenea
„muta]ie” s@ fie ]inut@ secret@ pân@

în ultima clip@”. Oricum, chiar }i
]arului ^i repugna, c$teodat@, s$ngele
de pe m$ini...
...Regia a fost realizat@. În diminea]a
zilei de 22 decembrie 1849, la ora 6,
condamna]ii au fost sco}i din celu -
lele lor. Li s-a comandat s@ îmbrace
haine civile. Au fost aduna]i în curtea
Fort@re]ei }i îmbarca]i în tr@suri
z@brelite, cu geamuri acoperite pen-
tru ca prizonierii s@ nu poat@ vedea
traseul. Convoiul va ajunge în marea
pia]@ Semenovsky, unde era adunat@
o mul]ime numeroas@. În centru, un
e}afod. Preceda]i de un pop@ ce
purta în mân@ o cruce, condamna]ii
au urcat unul dup@ altul pe piedestal.
Reprezentantul ]arului le citea numele
la fiecare, dup@ care ad@uga: „con-
damnat la moarte”. C@l@ul i-a
îmbr@cat în c@m@}i lungi de pânz@
alb@, cu glugi, iar primilor 3 din }ir
deja le-a fost acoperit capul. Un plu-
ton de solda]i s-a a}ezat în fa]a lor
}i i-a luat la ]int@. Toat@ lumea
a}tepta comanda de tragere. Deo dat@,
în pia]@, a ap@rut un aghiotant al
]arului fluturând o batist@ alb@. El a
anun]at c@ „Prin clemen]a infinit@ a
Majest@]ii Sale Împ@ratul, pedeapsa
cu moartea este comutat@ în munc@
silnic@, în Siberia, timp de 4 ani”.
...Tinerii protestatari au fost readu}i
în celule. Dou@ zile mai târziu, în 24
decembrie, cu lan]uri la picioare,
fo}tii condamna]i la moarte }i
gra]ia]i, au fost îmbarca]i în s@nii,
parcurgând, apoi, timp de 18 zile, un
traseu devenit îngrozitor }i din cauza
unui frig teribil, pân@ în ocnele-

lag@re siberiene. Dostoievski va
r@mâne aici vreme de 4 ani, fapt ce
i-a influen]at, i-a determinat efectiv
cariera literar@. Cum am mai spus,
î}i va orienta scrisul spre analiza
problemelor r@ului, ale pedepsei, ale
mântuirii. Sunt celebre astfel cuvin-
tele sale din „Idiotul”, ca s@ dau
doar un exemplu, în care zugr@ve}te
cu „pana min]ii” tr@irile unui con-
damnat la moarte. Iat@: „Cel mai
penibil, sunt preparativele. Dup@ lec-
tura sentin]ei de condamnare la
moarte, se procedeaz@ la toaleta
condamnatului c@ruia i se leag@
mâinile preg@tindu-l pentru urcarea
pe e}aford. Mul]imea se înghesuie
împrejurul locului de execu]ie, chiar
femeile asist@ la spectacol, de}i
prezen]a lor în acest loc este reprob-
abil@... Cine a spus c@ natura uman@
ar fi capabil@ s@ suporte o asemenea
încercare f@r@ s@ cad@ în nebunie?
De ce s@-i fie aplicat un astfel de
afront pe cât de infam pe atât de
inutil?... Dintr-o asemenea tortur@ }i
dintr-o asemenea angoas@, Christos
a vorbit. Nu, nu are nimeni dreptul
s@ trateze a}a persoana uman@...”. O
experien]@ tr@it@, o experien]@ care a
„sigilat” un destin. O experien]@,
îns@, din care, pe calea scrisului, s-
au nutrit sute }i sute }i sute de mil-
ioane de oameni, de oameni care,
citindu-l pe Dosto ievski au f@cut un
pas mai aproape de Dumnezeu. Într-
o bun@ m@sur@, }i pentru mul]i, pen-
tru chiar istoria economic@, dup@
Dostoievski aproape nimic nu va mai
fi privit ca înainte...

Între conjura]ii }i comploturi (II)
- Episodul Dostoievski – 

Dan POPESCU

Istorie economic@

Deporta]i ^n Siberia

Feodor Mihailovici Dostoievski 
(n. 30 octombrie 1821 (n. 11 noiembrie) – d. 28 ianuarie 1881 

(St. Petersburg, Rusia) unul din cei mai importan]i scriitori ru}i,
ale c@rui opere au avut un efect profund }i de durat@ asupra

fic]iunii din secolul al XX-lea. 
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Din nou despre starea nu de
neglijen]@, ci de total anonimat ^n
care se desf@}oar@ “Turul
Rom$niei” la ciclism, }i ^n acest

an. Un sport care are
excep]ionale tradi]ii ^n Rom$nia.
Un sport care are o direct@
leg@tur@ cu exigen]ele dezvolt@rii
durabile, cu exigen]ele dezvolt@rii
sustenabile. Care are “piste mar-

cate” pe unele trotuare din mai
multe ora}e din ]ar@, invit$nd, de
regul@ tinerii studen]i s@ mearg@
de la c@mine la facult@]i pe bici-
clete. C@ror tineri li se refuz@
modelele sportive. %n condi]iile ^n

care ^n Fran]a, Italia, ^n Spania
}.a., turul ciclist anual al ]@rilor
respective constituie unul dintre
primele evenimente sportive ale
statelor amintite. {tiu ei dece...
Ce publicitate, ce v$nz@ri, ce

reverbera]ii pozitive pentru to]i.
Or, la noi, nimic. Nu este doar o
mare ru}ine, ci }i o veritabil@
pacoste pe care o sufer@ tinere-
tul. {i nu doar tineretul. %n rest,
cuvintele sunt de prisos... 

DAN POPESCU

Afl$ndu-m@ recent ^n Bucure}ti }i realiz$nd un
mic tur al anticariatelor, de la “Dalles” am luat pe
bani pu]ini o carte remarcabil@. Anume
“Machiavelli”, scris@ de Constantin Antoniade }i
tip@rit@ ^n Editura Cultura Na]ional@, ap@rut@ spre
finele anilor 1930. De ce o lucrare deosebit@? Cu
^ntreaga sa experien]@ de diplomat }i de profesor

(C. Antoniade a murit prin 1954), cercet@torul s-a
aplecat cu pasiune asupra vie]ii }i faptelor acestei
personalit@]i de excep]ie din Floren]a secolului XV-
XVI, ^n toate detaliile aferente }i care nu au fost
deloc pu]ine, abord$nd ^ns@ dintr-un unghi cel
pu]in original, p@r@sind pistele b@tute. Iat@ ce scrie
Antoniade: “{tiam atunci despre Machiavelli ceea
ce se ^nva]@ ^n c@r]i }i }tie toat@ lumea: adic@ mai
nimic... Am c@utat deci s@ str$ng mai de aproape
<<problema Machiavelli>>. Lu$nd de conduc@tori
pe marii comentatori italieni, un Villari }i un
Tommasini (mai ales primul), am studiat pe ^ndelete
toat@ opera. {i a}a am ^nceput s@ pricep ceva... Am
constatat c$t de adev@rat@ e vorba lui Villari despre
Machiavelli, pe care el ^l nume}te omul cel mai r@u
cunoscut }i mai calomniat din toat@ istoria”...
Abord$ndu-l astfel pe florentin, analiz$nd cu
minu]ie ^ntreaga }i complexa sa activitate,
Constantin Antoniade nu face dec$t s@ fie fidel
moto-ului car]ii sale ^n 2 volume, desprins dintr-o
lucrare }i celebr@ }i spectaculoas@, “La
Renaissance de Dante à Luther”, de Marc Monnier:
“S’il y eut quelqu’ un qui dans ses livres et dans
sa vie se montra tout le contraire de ce qu’on
appelle ordinairement machiavelique, ce fut
Machiavel” (Dac@ este cineva care ^n c@r]ile sale }i
^n via]a sa s-a ar@tat ^n mod pronun]at contrar a
ceea ce numim ^n mod obi}nuit machiavelic, aces-
ta a fost Machiavel). Vom reveni asupra acestei
c@r]i dedicat@ semnificativ reve ren]ios lui Nicolae
Titulescu: “Viro praeclaro Nicolao Titulesco, rever-
entiae et amicitiae testimonium - C.A.

Ciclism - “Turul Rom$niei”
Dan POPESCU

Constantin Antoniade
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urmare din pag.1
Astfel, prin retail banking se consid-
er@ activitatea bancar@ întreprins@ cu
popu la]ia. Tot mai multe b@nci î}i
dezvolt@ în structura func]ional@
departamente spe cializate pe profesii
liberale, întreprinderi mici }i mijlocii,
datorit@ cre}terii luptei de concuren]@
}i dezvolt@rii acestor tipuri de afac-
eri.
În acest context, vom considera prin
retail banking activitatea bancar@ ori-
entat@ c@tre clien]ii persoane fizice
(popula]ia) }i desf@ }urat@ prin inter-
mediul unei re]ele de sedii bancare
extins@ (sens restrâns). În acest
sens mai este cunoscut }i termenul
de „consumer banking”.
Implica]iile implement@rii tehnologiei
înalte au dus la modific@ri impor-
tante ale strategiilor de întâmpinare a
clien]ilor de retail, locul sediilor din
„c@r@mid@ }i beton” fiind luat tot mai
mult de sediile „virtuale” ale b@ncilor
sau de utilizarea serviciilor bancare
la distan]@.

Mediul bancar în care b@ncile de
retail func]ioneaz@ cuprinde o serie
de factori de influen]@, cum ar fi:

- rata dobânzii;
- cursul de schimb;
- infla]ia;
- mi}c@rile de capital extern;
- politica fiscal@;
- deciziile b@ncii centrale;
- creditul public;
- caracteristicile demografice;
- utilizarea tehnologiei.

Unii dintre ace}ti factori pot ac]iona
simultan, poten]ându-se reciproc.

Rata dobânzii
Nivelul ratei dobânzii este unul dintre
cei mai importan]i factori de influen]@
asu pra activit@]ii bancare de retail.
Astfel, sc@derea sau cre}terea nivelu-
lui ratei dobânzii pot avea efecte
importante atât asupra debitorilor, cât
}i a de]in@torilor de depozite bancare.
Cre}terea ratei dobânzii poate descu-
raja contractarea de noi credite ban-
care, iar în ceea ce prive}te creditele
deja contractate, cre}terea acesteia
conduce la o cre}tere a ratelor la
credite }i implicit o sc@dere a nivelu-
lui venitului disponibil. Mai mult,
cre}terea ratelor bancare poate afec-
ta capacitatea de rambursare a deb-
itorilor, ace}tia din urm@ putând
ajunge în imposibilitatea de a le mai
pl@ti, iar banca se vede nevoit@ a
ac]iona, prin executarea garan]iilor, la
recuperarea cre ditelor.
De}i prin cre}terea ratelor de
dobând@ veniturile încasate de b@nci
prin dobânzi cresc, sc@derea cererii
de creditare }i cre}terea creditelor
neperformante afec teaz@ profitabili-
tatea b@ncilor. La nivel macroeco-
nomic efectul poate fi de sc@ derea a
presiunilor infla]ioniste prin sc@derea
cererii, dar poate duce }i la sc@ derea
nivelului de trai al popula]iei }i
sc@derea cre}terii economice. Unele
dome nii de activitate din economie
pot fi afectate negativ, cum ar fi de
exemplu, dome niul imobiliar.
Diminuarea nivelului ratelor de

dobând@ are efectele inverse cre}terii
acestuia. Astfel, asist@m la o cre}tere
a cererii de credite }i a volumului
creditelor acordate. Activele bancare
cresc, precum }i posibilit@]ile de a
ob]ine profit. Totodat@, putem asista
}i la o cre}tere a riscului de cred-
itare. La nivel macroeconomic, cre}te
cererea }i, o dat@ cu aceasta, tensi-
unile infla]ioniste. De asemenea, se
formeaz@ premisele cre}terii econom-
ice }i a nivelului de trai al popula]iei.
În ceea ce prive}te depozitele ban-
care, cre}terea nivelului ratelor de
dobând@ duce la m@rirea atractivit@]ii
acestora, iar la nivel macroeconomic,
la cre}terea volumului econo mi sirii.
Din punctul de vedere al manage-
mentului bancar, aceast@ situa]ie
determin@ îmbun@t@]irea situa]iei
lichidit@]ilor, dar }i o diminuare a
profitabilit@]ii b@ncilor dependente de
depozitele bancare în ob]inerea de
resurse de creditare.
În cazul diminu@rii ratelor dobânzii,
depozitele bancare scad în atractivi-
tate, deponen]ii orientându-se spre
alte modalit@]i de economisire mai
profitabile sau crescându-}i cererea
de consum. Aceast@ ultim@ situa]ie
poate avea efecte negative la nivel
macroeconomic, prin cre}terea cere rii
cu poten]ial infla]ionist. Sc@derea
surselor atrase de b@nci poate avea
loc în special în situa]ia în care
dobânda real@ devine negativ@.
În ceea ce prive}te managementul ban-
car, aparent, o diminuare a ratelor de
dobând@ la depozitele bancare ar con-
duce la sc@derea cheltuielilor cu
resursele bancare atrase. Îns@, dimin-
uarea economisirii va determina ori-
entarea b@ncilor c@tre alte surse de
ob]inere a resurselor de creditare. Noile
alternative de ob]i nere a lichidit@]ilor
pot conduce la o cre}tere a cheltuielilor
cu atragerea de resurse }i pot afecta
negativ profitabilitatea bancar@.

Cursul de schimb
Evolu]ia cursului de schimb este
într-o rela]ie de interdependen]@ cu
rata dobânzii }i nivelul infla]iei. De
obicei o cre}tere a ratei dobânzii
duce la o înt@rire a monedei
na]ionale. O deteriorare a nivelului
ratei infla]iei poate determina inves -
titorii str@ini s@ se retrag@ masiv de
pe pia]a valutar@ local@, ceea ce
poate duce la o depreciere a mon-
edei na]ionale.
Mi}c@rile cursului de schimb au o
influen]@ major@ asupra activit@]ii
b@ncilor de retail. Din perspectiva
credit@rii, în cazul în care creditele
sunt acordate în moned@ na]ional@,
influen]a s-ar putea reg@si prin
reac]ia autorit@]ilor monetare, în caz
de depreciere sau repreciere accen-
tuat@ a monedei na]ionale, de
cre}tere sau redu cere a nivelului
ratelor de dobând@, m@suri care vor
influen]a în acela}i sens nivelul
ratelor de dobând@ variabile la aces-
te credite. În cazul în care creditele
sunt exprimate în valut@, influen]a s-
ar manifesta prin cre}terea sau
sc@derea nivelului ratelor clien]ilor
transformate în moned@ na]ional@,
ceea ce ar implica }i o cre}tere sau
sc@dere a încas@rilor în moned@
na]ional@, cu implica]ii asupra prof-
itabilit@]ii b@ncilor. O eventual@
cre}tere a ratelor la credite datorat@
unei deprecieri mai accentuate a
monedei na]ionale poate provoca
imposibilitatea unor debitori de a
pl@ti ratele la credite, lucru care
poate periclita situa]ia lichidi t@]ilor
b@ncilor creditoare.
Din perspectiva depozitelor bancare,
evolu]ia cursului de schimb poate
influen]a structura depozitelor ban-
care în func]ie de moneda în care
sunt exprimate sau poate s@ se man-
ifeste printr-un fenomen de deze-
conomisire }i dolarizare/euri-zare
(valutizare) - în cazul unei deprecieri

accentuate a monedei na]ionale pop-
u la]ia prefer@ s@ de]in@ lichidit@]i în
valut@.
Mi}c@rile cursului de schimb pot
afecta profitabilitatea b@ncilor }i din
perspectiva serviciilor de pl@]i inter-
na]ionale, în m@sura în care evolu]iile
acestuia intensific@ sau nu aceste
opera]iuni.

Infla]ia
Evolu]iile ratei infla]iei pot influen]a
activitatea b@ncilor de retail din mai
multe perspective. Autorit@]ile mon-
etare, în vederea combaterii infla]iei
vor manevra nivelul ratei dobânzii de
politic@ monetar@ în direc]ia nece-
sar@. Infla]ia poate determina reori-
entarea de]in@torilor de excedente de
moned@ c@tre alte moda lit@]i de
economisire }i investi]ii: valute, imo-
biliare, ac]iuni, obliga]iuni etc.
Debitorii sunt avantaja]i în caz de
infla]ie, deoarece vor înapoia b@ncii
creditul în moned@ cu putere de
cump@rare mai redus@. De aseme-
nea, deponen]ii vor fi afecta]i nega-
tiv de infla]ie, deoarece puterea de
cump@rare a depozitelor este afectat@
de infla]ie. Aceste situa]ii sunt posi-
bile mai ales în cazul în care ratele
de dobând@ sunt real negative
(dobânda nominal@ nu acoper@
nivelul deprecierii puterii de
cump@rare a monedei exprimat prin
cre}terea infla]iei).
O infla]ie mare poate determina o
cre}tere a nivelului dobânzilor la
credite, ceea ce va conduce la o
diminuare a cererii de credite ban-
care. O rat@ real negativ@ a
dobânzilor va determina un proces
de dezeconomisire }i o orientare a
acestor disponibilit@]i c@tre achizi]ia
de bunuri, valute, imobile etc.

Mi}c@rile de capital extern
În contextul globaliz@rii asist@m la un
fenomen de migra]ie a capitalurilor

la nivel interna]ional. Mi}c@rile de
capitaluri din str@in@tate au implica]ii
importante asu pra mediului bancar
de retail. Ele sunt în rela]ie de dubl@
determinare cu evolu ]iile ratei
dobânzii, a cursului de schimb }i a
infla]iei. Un aflux de capitaluri
externe nete (sold pozitiv al intr@rilor
de capital) atrase de ratele de
dobând@ mai ridicate }i un mediu
macroeconomic favorabil poate
însemna o cre}tere a masei mon-
etare în circula]ie }i presiune pe cur-
sul valutar în favoarea înt@ririi mon-
edei na]ionale. Ie}irea de capitaluri
din ]ar@ are efecte inverse.
Dac@ fondurile externe sunt pentru
investi]ii directe, acest lucru duce la
o cre} tere economic@ în ]ara respec-
tiv@, cu implica]ii favorabile asupra
activit@]ii ban care în general }i
asupra activit@]ii de retail banking, în
spe]@. Astfel, cresc veni turile popu-
la]iei cu posibilit@]i mai mari de
economisire sau de contractare de
cre dite de nevoi personale sau imo-
biliare.
Intr@rile de capitaluri pentru investi]ii
de portofoliu sau speculative au
drept des tina]ie investi]iile financiare,
în spe]@ depozitele bancare,
obliga]iunile, titlurile de stat,
ac]iunile, fondurile de investi]ii etc.
În cazul în care b@ncile de retail sunt
subsidiare sau membre ale unor
grupuri bancare multina]ionale, aces-
tea pot beneficia de capitaluri
externe de la „banca mam@” prin linii
de finan]are în condi]ii avantajoase,
având avantaje comparative fa]@ de
b@ncile autohtone. Aceste situa]ii
sunt întâlnite în special în mediile
ban care ale ]@rilor în curs de dez-
voltare.
Posibilitatea transferurilor de capi-
taluri în str@in@tate avantajeaz@
b@ncile cu caracter interna]ional care
î}i pot plasa capitalurile peste grani]@
în condi]ii mai avantajoase decât în
]ara de origine. Mai mult decât atât,
un cet@]ean dintr-o ]ar@ membr@ a
Uniunii Europene poate contracta un
credit sau plasa economii la o banc@
din alt@ ]ar@ membr@, în condi]ii mai
avantajoase decât în ]ara sa.

Politica fiscal@
Politica fiscal@ este o component@ a
politicii financiare a statului, care
cuprinde atât ansamblul regle-
ment@rilor privind stabilirea }i per-
ceperea impozitelor }i taxe lor, con-
cretizând op]iunile statului în materie
de impozite }i taxe, cât }i deciziile
privind cheltuielile publice ce se
finan]eaz@. Aceasta trebuie coordo-
nat@ cu politica monetar@ a b@ncii
centrale.
În condi]ii de boom economic, guver -
nul poate recurge la în@sprirea impo -
zitelor }i reducerea cheltuielilor pub-
lice pentru a opri avântul economic,
cu efecte asupra sc@derii veniturilor
disponibile. Astfel, scade partea din
venituri pentru economi sire }i inves -
ti]ii. De asemenea, poate fi afectat }i
volumul creditelor acordate, datorit@
sc@derii consumului.
Economisirea poate fi afectat@ negativ
}i prin cre}terea impozitelor aplicate
dobânzilor la depozite, dividendelor }i
cupoanelor pentru obliga ]iuni.

(va urma)

Ion IVA{CU

Mediul bancar }i conceptul de
retail banking

CEC Bank - Sediul Central Bucure}ti
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- diferen]ele favorabile de curs valu-
tar, aferente opera]iunilor efectuate în
valut@ în cursul perioadei sau dis -
ponibilit@]ilor la banc@, în valut@, exis-
tente la finele lunii, respectiv la închi-
derea exerci]iului financiar (765);
- diferen]ele favorabile, aferente
opera]iunilor cu decontare în func]ie
de cursul unei valute, în cursul exer-
ci]iului (768).
În creditul contului 512 "Conturi
curente la b@nci" se înregistreaz@:
- sumele ridicate în numerar din
cont sau virate în alt cont de tre-
zorerie (581);
- sumele pl@tite reprezentând ram-
bursarea împrumuturilor din emisiu-
ni de obliga]iuni (161);
- creditele pe termen lung }i scurt
rambursate (162, 519);
- sumele restituite entit@]ilor afiliate,
entit@]ilor legate prin interese de parti -
cipare sau altor entit@]i (451, 453, 166);
- sumele pl@tite reprezentând ram-
bursarea altor împrumuturi }i datorii
asimilate, precum }i garan]iile de
bun@ execu]ie restituite ter]ilor (167);
- valoarea de achizi]ie a imobiliz@rilor
financiare }i a investi]iilor pe termen
scurt cump@rate (261, 263, 265,
501, 505, 506, 508);
- v@rs@mintele efectuate pentru
partea neachitat@ a imobiliz@rilor
financiare }i a investi]iilor pe termen
scurt (269, 509);
- sumele achitate coparticipan]ilor
sau virate ca rezultat al opera]iilor în
coparticipa]ie (458);
- suma dobânzilor pl@tite (168, 518,
519, 666);
- valoarea împrumuturilor acordate
pe termen lung (267);
- pl@]ile efectuate c@tre furnizori de
bunuri }i servicii, inclusiv prin inter-
mediul efectelor comerciale (401,
403, 404, 405);
- pl@]ile efectuate c@tre personalul
entit@]ii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- sumele achitate ter]ilor, reprezentând
re]ineri sau opriri din salarii (427);
- partea din subven]iile aferente
activelor sau veniturilor, restituit@
(4751, 4752, 472);
- pl@]i ocazionate de înfiin]area sau
dezvoltarea entit@]ii (201);
- sume achitate colaboratorilor (401);
- cheltuieli legate de emiterea instru-
mentelor de capitaluri proprii, atunci
când nu sunt îndeplinite condi]iile
pentru recunoa}terea lor ca imobi-
liz@ri necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de r@s cum -
p@rarea instrumentelor de capitaluri
proprii (149);
- sumele achitate reprezentând chel-
tuieli cu între]inerea }i repara]iile,
redeven]ele, loca]iile de gestiune }i
chiriile, primele de asigurare, studiile
}i cercet@rile, comisioanele }i ono-
rariile, protocol, deplas@ri, deta}@ri,
transfer@ri, po}tale }i taxe de teleco-
munica]ii, sume achitate pentru alte
servicii executate de ter]i (611 la 614,
622 la 626, 628);
- valoarea serviciilor bancare pl@tite
(627);
- pl@]i efectuate reprezentând alte
cheltuieli de exploatare (658);
- sumele pl@tite anticipat (471);
- sumele pl@tite pentru ac]iuni pro-
prii r@scump@rate (109);
- valoarea sconturilor re]inute de
b@nci (667);
- sumele achitate reprezentând con-
tribu]ia la asigur@rile sociale }i la
asigur@rile sociale de s@n@tate (431);

- sumele achitate reprezentând con-
tribu]ia entit@]ii }i a personalului la
constituirea fondului pentru ajutorul
de }omaj (437);
- sumele virate asigur@rilor sociale re-
flectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele virate reprezentând contri -
bu]ia unit@]ii la schemele de pensii
facultative, respectiv la primele de asi -
gurare voluntar@ de s@n@tate (438);
- sumele pl@tite la buget, reprezen-
tând impozitul pe profit/venit (441);
- plata c@tre buget a taxei pe val-
oarea ad@ugat@ datorate }i a taxei pe
valoarea ad@ugat@ pl@tite în vam@
(4423, 4426);
- plata c@tre buget a impozitului pe
venituri de natura salariilor (444);
- pl@]ile efectuate c@tre organismele
publice privind taxele }i v@rs@mintele
asimilate datorate (447);
- plata c@tre bugetul de stat a
accizelor, altor impozite, taxe }i
v@rs@minte asimilate (446, 448);
- sumele achitate ac]ionarilor/ asocia -
]ilor (455, 456);
- sumele achitate ac]ionarilor/ aso cia -
]ilor din dividendele cuvenite (457);
- taxele de mediu achitate (652);
- sumele achitate creditorilor diver}i
(462);
- restituirea sumelor aflate în curs de
clarificare (473);
- pl@]ile efectuate reprezentând sume
transferate între unitate }i subunit@]i
(481, 482);
- diferen]ele nefavorabile de curs val-
utar, aferente opera]iunilor în valut@,
efectuate în cursul perioadei, sau
dis ponibilit@]ilor aflate în conturi la
banc@ în valut@, la finele lunii, res -
pectiv la închiderea exerci]iului finan-
ciar (665);
- diferen]ele nefavorabile, aferente
opera]iunilor cu decontare în func]ie
de cursul unei valute, în cursul
perioadei (668).
Soldul debitor reprezint@ disponi-
bilit@]ile în lei }i în valut@, iar soldul
creditor, creditele primite.
- 518 ”Dobânzi”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a dobânzilor datorate, precum }i
a dobânzilor de încasat, aferente
creditelor acordate de b@nci în con-
turile curente, respectiv disponi-

bilit@]ilor aflate în conturile curente.
Dobânzile datorate }i cele de încasat,
aferente exerci]iului în curs, se înreg-
istreaz@ la cheltuieli financiare,
respectiv venituri financiare.
Contul 518 "Dobânzi" este un cont
bifunc]ional.
În debitul contului 518 "Dobânzi" se
înregistreaz@:
- dobânzile de încasat aferente
disponibilit@]ilor aflate în conturile
curente (766);
- dobânzile pl@tite, aferente împru-
muturilor primite (512).
În creditul contului 518 "Dobânzi" se
înregistreaz@:
- dobânzile datorate, aferente cred-
itelor acordate de b@nci în conturile
curente (666);
- dobânzile încasate aferente disponi-
bilit@]ilor aflate în conturile curente
(512).
Soldul debitor reprezint@ dobânzile
de primit, iar soldul creditor,
dobânzile de pl@tit.
- 519 ”Credite bancare pe termen
scurt”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a creditelor acordate de b@nci pe
termen scurt.
Contul 519 "Credite bancare pe ter-
men scurt" este un cont de pasiv.
În creditul contului 519 "Credite ban-
care pe termen scurt" se înreg-
istreaz@:
- creditele bancare pe termen scurt,
acordate de banc@ pentru nevoi tem-
porare, prin conturi bancare dis-
tincte, inclusiv dobânzile datorate
(512, 666).
În debitul contului 519 "Credite ban-
care pe termen scurt" se înreg-
istreaz@:
- creditele bancare pe termen scurt
restituite, inclusiv dobânzile pl@tite
(512).
Soldul contului reprezint@ creditele
bancare pe termen scurt nerestituite.

2.4.3. CONTABILITATEA
OPERA[IUNILOR EFECTUATE 
PRIN CAS~
Opera]iile efectuate prin casierie }i
eviden]a altor valori se reflect@ în
contabilitate prin intermediul con-
turilor din grupa 53 }i anume:

- 531 ”Casa”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a numerarului aflat în casieria
entit@]ii, precum }i a mi}c@rii aces-
tuia, ca urmare a încas@rilor }i
pl@]ilor efectuate.
Contul 531 "Casa" este un cont de
activ.
În debitul contului 531 "Casa" se
înregistreaz@:
- sumele ridicate de la b@nci (581);
- sumele încasate de la clien]i (411);
- sumele încasate de la ac]io na -
ri/asocia]i }i din opera]ii în partici-
pa]ie (455, 458);
- sumele încasate reprezentând aport
la capitalul social (456);
- debite încasate de la salaria]i }i
debitori diver}i (428, 461);
- sumele încasate de la creditori
diver}i (462);
- sumele încasate reprezentând ven-
ituri anticipate (472);
- sumele încasate }i necuvenite
unit@]ii (473);
- sumele virate unit@]ii de c@tre sub-
uni t@]i (în contabilitatea unit@]ii) sau
sub unit@]ilor, de c@tre unitate (în con -
tabilitatea subunit@]ilor) (481, 482);
- sumele restituite în numerar
reprezentând avansuri de trezorerie
neutilizate (542);
- sumele încasate din servicii
prestate, vânzarea m@rfurilor }i alte
activit@]i (704, 707, 708, 4427);
- sumele încasate din studii, rede-
ven]e, loca]ii de gestiune }i chirii
(705, 706);
- sumele încasate din desp@gubiri }i
alte venituri din exploatare (758);
- câ}tigul rezultat din vânzarea
investi]iilor pe termen scurt la un
pre] de cesiune mai mare decât val-
oarea contabil@ (764);
- diferen]ele favorabile de curs valu-
tar aferente opera]iunilor efectuate în
valut@ în cursul perioadei sau
disponibilit@]ilor în valut@, înregistrate
la finele lunii, respectiv la închiderea
exerci]iului financiar (765).
În creditul contului 531 "Casa" se
înregistreaz@:
- depunerile de numerar la b@nci (581);
- costul de achizi]ie al investi]iilor
financiare cump@rate în numerar
(261, 263, 265, 267, 269, 501, 505,

506, 508, 509);
- pl@]ile efectuate c@tre furnizori
(401, 404);
- sumele achitate personalului (421,
423, 424, 425, 426, 428);
- pl@]i ocazionate de înfiin]area sau
dezvoltarea entit@]ii (201);
- sumele achitate colaboratorilor (401);
- pl@]ile efectuate reprezentând sume
transferate între unitate }i subunit@]i
(481, 482);
- sumele achitate reprezentând chel-
tuielile cu redeven]ele, chiriile, pri -
mele de asigur@ri, comisioanele, ono-
rariile, protocol, deplas@ri, deta}@ri,
transfer@ri, taxe po}tale }i taxe de
telecomunica]ii, sume achitate pentru
alte servicii executate de ter]i (612,
613, 622 la 626, 628);
- pl@]ile efectuate reprezentând alte
cheltuieli de exploatare (658);
- sumele achitate ter]ilor reprezen-
tând re]ineri sau opriri din remu-
nera]ii (427);
- sumele pl@tite din opera]ii în par-
ticipa]ie (458);
- sumele restituite asocia]ilor/ ac]io -
narilor (455, 456);
- dividendele pl@tite ac]ionarilor/aso -
cia ]ilor (457);
- sumele achitate creditorilor diver}i
(462);
- sumele pl@tite anticipat (471);
- sumele încasate }i necuvenite
unit@]ii (473);
- pl@]ile efectuate reprezentând sume
transferate între unitate }i subunit@]i,
precum }i între subunit@]i (481, 482);
- cheltuieli legate de emiterea instru-
mentelor de capitaluri proprii, atunci
când nu sunt îndeplinite condi]iile
pentru recunoa}terea lor ca imobi-
liz@ri necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de r@scum -
p@rarea instrumentelor de capitaluri
proprii (149);
- pl@]ile în numerar reprezentând alte
valori achizi]ionate (532);
- avansurile de trezorerie acordate
(542);
- diferen]ele nefavorabile de curs val-
utar, aferente opera]iunilor în valut@
efectuate în cursul perioadei sau
disponibilit@]ilor în valut@ existente la
finele lunii, respectiv la închiderea
exerci]iului financiar (665).
Soldul contului reprezint@ numerarul
existent în casierie.
- 532 ”Alte valori”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a bonurilor valorice, timbrelor
fiscale }i po}tale, biletelor de trata-
ment }i odihn@, tichetelor }i
biletelor de c@l@torie, tichetelor de
mas@, a altor valori, precum }i a
mi}c@rii acestora.
Contul 532 "Alte valori" este un cont
de activ.
În debitul contului 532 "Alte valori"
se înregistreaz@:
- valoarea bonurilor valorice, a tim-
brelor fiscale }i po}tale, biletelor de
tratament }i odihn@, tichetelor }i
biletelor de c@l@torie, tichetelor de
mas@ }i a altor valori, achizi]ionate
(401, 531, 542).
În creditul contului 532 "Alte val-
ori"se înregistreaz@:
- valoarea bonurilor valorice, a tim-
brelor fiscale }i po}tale, biletelor de
tratament }i odihn@, tichetelor }i bile-
telor de c@l@torie }i a altor valori, con-
sumate (302, 428, 624, 625, 626);
- valoarea tichetelor de mas@ acor-
date salaria]ilor (642).
Soldul contului reprezint@ alte valori
existente.

(va urma)

stud. Adina-Elena LAZ~R

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



Volumul monografic al {colii Popu -
lare de Arte }i Meserii „Ilie Micu” din
Sibiu nu impresineaz@ prin dimensiu-
ni, de Eugenia }i vasile Cri}an ci prin
densitatea informa]iei }i prin riguroz-
itatea }tiin]ific@. Cititorul, indiferent de
vârsta pe care o are, g@se}te foarte
multe date interesante despre aceast@
institu]ie de înv@ ]@mânt artistic popu-
lar de mare prestigiu al Sibiului. 
Editat@ în condi]ii grafice excep]ionale
de c@tre Editura Honterus }i tip@rit@
la tipografia proprie, cartea este, f@r@
doar }i poate, o realizare editorial@
de excep]ie dup@ opinia subsemnat-
ului, care aduce realizatorilor numai
cuvinte de laud@. 
Într-o în}iruire cronologic@ fireasc@,
folosind un text lapidar }i pe
în]elesul tuturor, autorii ne poart@
pe c@r@rile istoriei culturii sibiene ale
celei de a doua jum@t@]i a secolului
trecut }i zorile acestui secol plin de
speran]e. 
Pentru a realiza o imagine cât mai
veridic@ }i mai conving@toare a
evolu]iei acestei institu]ii, au împ@r]it-
o în dou@ perioade, care corespund
unor concep]ii diferite despre rolul }i
locul ei în via]a cultural@ a Sibiului.  
Prima cuprinde {coala Popular@ de
Art@, de la înfiin]are din 1952 }i pân@
în decembrie 1989 iar a doua, din
1990 }i pân@ în prezent, când a fost
„reorganizat@” }i rebotezat@ pe „prin-
cipiile” perioadei de tranzi]ie. A
devenit }coal@ de arte }i meserii, cu
toate c@ se creeaz@ o mare confuzie,
între ceea ce în memoria noastr@ au
r@mas }colile de arte }i meserii cu
marea lor rezonan]@ în perioada

interbelic@, }i ceea ce se face în
zilele noastre în aceste institu]ii, dar
aceasta este cu totul alt@ problem@.
Nu este locul nici momentul în acest
context, s@ facem compara]ie între
cele dou@ tipuri de }coli.
În prima perioad@ (1952-1989),
evolu]ia }colii a înregistrat o traecto-
rie ascendent@ pân@ în anul 1973,
dup@ care a urmat un regres pân@ în
1983, când dintr-un condei, tovar@}a
Suzana Gâdea, pre}edintele Con -
siliului culturii }i educa]iei socialiste,
a trecut {colile populare de art@ pe
autofinan]are total@, desfiin]ându-le în
acest fel. A urmat o agonie lent@
pân@ în decembrie 1989.
În calitate de fost elev, profesor }i
îndrum@tor al mai multor genera]ii de
elevi ai }colii, de cunosc@tor îndea -
proape a vie]ii acesteia timp de peste
40 de ani, pot s@ spun c@ ea, prin
aportul nemijlocit al minuna]ilor s@i
profesori, }i-a justificat pe deplin

menirea pentru care a fost creat@.
În concep]ia ini]iatorilor acestei }coli
s-a conturat o component@ deosebit
de modern@ la vremea respectiv@,
ini]iator inegalabilul dasc@l Timotei
Popovici, aceea a cultiv@rii educa]iei
permanente cu componenta ei defin-
itorie, educa]ia adultului. 
Domeniul în care se profila o tot mai
mare discrepan]@ educa]ional@ era cel
al educa]iei artistice, estetice.  Cons -
ervatoarele }i mai târziu {colile
Populare de Art@ î}i propuneau s@
reduc@ golul, tot mai mare în cultura
artistic@ a oamenilor, determinat de
reducerea drastic@ din }colile de
toate gradele, a educa]iei estetice.
Personal am constatat, în perioada
}colariz@rii mele (1948- 1968) spre
triste]ea mea, dispropor]ia creat@
între educa]ia }tiin]ific@ }i cea artis-
tic@ în ^nv@]@mântul românesc. Îmi
revine, în memoria mea afectiv@, }i
acum dup@ peste 60 de ani, starea

de regret pe care o aveam, elev fiind
la }coala primar@, când „tovar@}a” ne
anun]a, f@r@ nici o remu}care, c@ în
loc de desen facem aritmetic@... 
Am urmat  cursurile Scolii Populare
de Art@ din Sibiu în perioada 1954-
1957. Înc@ la acea vreme, progra-
ma analitic@ la sec]ia pictur@ avea
în structura ei ore de desen artis-
tic, desen geometric (perspectiv@),
anatomie artistic@ teorie }i studiu
de nud, studiul culorii (cromatolo-
gie), istoria artelor }i estetic@, sim-
ilar cu ceea ce se studia la fac-
ult@]ile de art@. 
De}i eram înc@ adolescent, seriozi-
tatea studiului, atitudinea profeso-
rilor, cald@, binevoitoare dar exi-
gent@, im por tan]a care se acorda
examenelor de an }i mai ales exa-
menului de absolvire, mi-au deter-
minat o atitudine de responsabilitate
pentru studiul artei. Am avut colegi
mai în vâr st@, care dup@ absolvire,

au dat ad mitere la Institutele supe-
rioare de înv@]@mînt artistic unde au
reu}it cu brio. 
Am fost coleg cu George Vr@nean]u,
Karin Sontag, Rodica Blaga, Valer
Suciu, Botesch Sieglinde, Karin
Braun }i al]ii, care dup@ absolvirea
facult@]ilor de art@, s-au impus ca
personalit@]i de marc@ în via]a cultur-
al artistic@ a ]@rii. Profesorii }colii, de
la sec]ia art@ plastic@, ca de altfel }i
la celelalte disipline, au fost pe toat@
durata existen]ei acestei mult încer-
cate institu]ii de înv@]@mânt artistic
popular, devota]i misiunii lor, au fost
}i sunt creatori de prim rang în
artele plastice române}ti. Încerc pe
aceast@ cale s@ aduc un cald }i  pios
omagiu acestora: Simion Florea, Vlad
Florescu, Dumitru Dumbr@veanu, Zina
Laschescu, Helmuth Arz, Petre
Avrigeanu, Ion C@r@midaru, Sever
Chibeleanu, dr. Cornel Irimie, dr.
Florin C@prariu }i Neculai Iorga. 
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