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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„A fi politician înseamnă să fii
capabil să spui dinainte ce-o să se
întâmple mâine, săptămâna viitoare,
luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să
poŃi explica de ce nimic din toate
acestea nu s-a întâmplat.”

Winston Churchill

PUNCTUL
PE EUROPA

România din spatele
afi}elor electorale
Un cotidian de Bucureşti, al
cărui titlu nu-l vom menŃiona
dintr-un explicabil sentiment de
jenă profesională, face pe două
pagini uriaşe bilanŃul realizărilor
guvernamentale „la zi” sub un generic sugestiv şi născător de adânci controverse: „Cele 30 de veşti
bune din economia românească”.
De ce exact 30, nu ne-am putut
dumiri citind chiar şi cu maximă
Emil DAVID
atenŃie articolul festivist scris
cam ca în stilul propagandistic pe care, în naivitatea
mea, îl credeam definitiv compromis, al „Marilor realizări din România socialistă – cincinalul în 4 ani şi jumătate”. Aşa că, fără să mai numărăm cu ochi de soacră
veştile bune dintr-o Românie aflată în perpetuă criză, ne
vom opri doar la cele mai răsunătoare.
O veste cu adevărat şocantă, scrisă negru pe alb, este
că în trimestrul 3 al acestui an România a înregistrat
cea mai mare creştere economică de la venirea crizei
mondiale. Adică 1,9 la sută, comparativ cu trimestrul
anterior.
continuare ^n pag. 3
Bucure}ti, Guvernul Rom$niei
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Bucure}tiul în noiembrie...
– o dilem@: {tefan Furtun@ sau Noica?
trecând prin Marc Faber,
Verdi }i Ermano Wolf –

„Îmi îmbrăŃişez rivalul, însă
pentru a-l sugruma”

Racine – „Britanicus”

... Trebuia să fie altfel, dar până la
urmă a ieşit aşa. Trebuia ca în urmă cu
2 săptămâni să mă sui în trenul Mediaş
- Viena şi de acolo mai departe, Munchen, Paris, Rennes. Aveam aranjat în
atât de frumosul oraş universitar francez
un program foarte atrăgător, realmente
Dan POPESCU
pasionant: întâlniri profesionale, cu prietenii, nelipsitele itinerarii de câte ori ajung la Rennes, la Sain-Malo
şi Mont Saint Michel, la Nantes, etc.
continuare ^n pag. 4

Giuseppe Verdi

Opera Română, Bucureşti

Dan Popescu
Strategii pentru dezvoltarea
afacerilor din mediul electronic - Amurgul lumilor
Conform indicatorilor
derivaŃi din cel mai recent studiu emis în 2011
de World Economic Forum’s, România ocupă
locul 102 din 139, la
cheltuieli ale companiilor
private în cercetare şi
dezvoltare şi doar locul
71 la măsura în care
conf. univ. dr. R@zvan aceste companii sunt
Sorin {ERBU, ULBS dispuse să îşi instruiască personalul. Tocmai
din această cauză suntem la nivel global pe
locul 13 (din 139) la importul de produse şi
servicii IT. Toată această situaŃie total neconfortabilă pentru o dezvoltare economică echilibrată poate fi corectată printr-o mai mare
atenŃie pe care companiile trebuie să o ofere
noilor descoperiri din sfera tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor.
continuare ^n pag. 5

paralele -

Încă din Introducere,
autorul fixează axele analizei sale care se vrea o
radiografie a inegalităŃilor
sociale (de la grupuri, la
state), determinate, în principal, de ”economia speculativă”. Autorul subliniază declinul lumilor paralele
care fac tot mai mult loc
conf. univ. dr. Dorel unei singure lumi (citânMORAND~U
du-l pe Einstein - ”One
world or no world at all”). Cartea are cinci
părŃi şi este, în mare, alcătuită din articole ale
prof univ dr. Dan Popescu publicate în reviste
de specialitate în anii 2010-2011.
pag. 6

Ispitirea lui Noica (II)
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

pag. 8

B@ncile renun]@
la România

“Dacă o societate liberă nu îi
poate proteja pe cei mulŃi şi
săraci, nu-i poate salva
pe cei puŃini şi bogaŃi”,

Cel mai descurajant
mesaj pentru România
sună în felul următor:
după doi ani de recesiune şi trei de probleme,
România se pregăteşte
să intre în criză. Din păcate, aceasta pare să fie
realitatea anului viitor. Filiera crizei este una simplă
şi certa: sectorul banDan SUCIU
car. Din 2008 încoace,
sectorul bancar românesc a reuşit să se păstreze la standarde acceptabile.

John F. Kennedy

Ideile propuse spre reflecŃie şi trezire sunt găzduite în lucrările mele: RaŃionalitate şi speranŃă. Paradigprof.univ.dr. Constantin ma întegului viu, Ed. RenaPOPESCU, ASE Bucure}ti issance, Bucureşti, 2006; Constantin Popescu şi Alexandru Taşnadi, Respiritualizarea. ÎnvaŃă să fii OM, Ed.
ASE, Bucureşti, 2009 şi ViaŃa ca optimism tragic, Ed.
ASE Bucureşti, 2011.
Abordarea este în filosofia hawa-yen exprimată prin
înŃelepciunea: “Unul e în Unul; Unul e în Toate; Totul
e în Unul; Totul e în Toate”.

continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 2

24 noiembrie 1859. ApariŃia celebrei
lucrări “Originea speciilor”, a marelui
savant naturalist englez Charles Darwin.

Vedere din Viena
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1. Ecolonomia o nouă paradigmă?

Pentru prima dată conceptul de

Ecolonomie îl folosim în anul 2003,

în lucrarea Farmecul Economiei, Ed.
Renaissance, Bucureşti, 2003 (primul
volum de microeconomie în versuri).
Ecolonomia este ştiinŃa despre
sănătatea economiei ca parte a “întregului viu comun”.
“Întregul viu comun” este format
din armonia dintre mediul natural şi mediul creat de om, compus din viaŃa
economică şi viaŃa social-spirituală.
Principiul cosmic al armoniei este
definit prin atributele: acordare, coe-

renŃă şi rezonanŃă.

În viaŃa economică, armonia înseamnă aplicarea principiului câştigcâştig pentru toŃi participanŃii: oameni, familii, comunităŃi, organizaŃii
de afaceri, stat.
În virtutea Ecolonomiei creşterea
şi dezvoltarea trebuie să fie organice,
sănătoase şi nu înalte sau joase,
rapide sau încete.
Valoarea ecolonomică brută sau
netă este sursa veniturilor pentru toŃi
posesorii factorilor de producŃie, inclusiv pentru stat: salarii, profituri,
rente, impozite şi taxe.
O economie sănătoasă este şi eficientă, dar nu orice economie eficientă este şi sănătoasă.
Trecerea la PIB-ul uman pentru măsurarea creşterii economice sănătoase.
Modelarea calitativa a creşterii economice sănătoase prin folosirea funcŃiilor multicriteriale care să exprime
nevoile oamenilor, familiilor, organizaŃiilor de afaceri, comunităŃilor şi statelor.
Interpretarea comportamentelor
umane în lumea afacerilor publice şi
private folosind triadele:
- holistică, formată din limitare, incertitudini şi interdependenŃe deschise;
- fiinŃe integrale, formată din puterea
minŃii, puterea inimii şi puterea sufletului;
- imperativelor vieŃii, formată din
viaŃa trăită, munca şi iubirea;
- tragică, definită prin: suferinŃă, vinovăŃie şi moarte
- societăŃii democrate, formată din
puterea legislativă, puterea executivă
şi puterea judecătorească.
Optimul economic şi optimismul
tragic ce se află la baza lui înseam-

nă “şi totuşi DA VieŃii”, cu toate că
ştim că trebuie să murim!

2. Ce este actuală criză globală?

Este o criză ecolonomică de natură educaŃională, morală, culturală,
spirituală, religioasă, instituŃională, expresie a deficitelor şi exceselor ce
tulbură homeostazia viului natural şi
creat de om din care face parte şi viaŃa
economică, socială, spirituală şi politică.
În interpretarea acesteia, avem în
vedere:
- deficitele de: iubire, cunoaştere autentică, credinŃă în certitudinea speranŃei, ecologie, “de acasă”- legate
de primii 7 ani de viaŃă, responsabilitate, de consum – ce pun în pericol
supravieŃuirea omului;
- excesele de: libertate, lăcomie, supraconsum necontrolat de legile biologiei umane şi moralei creştine, putere
de a domina şi controla etc.
Trăim cinci căi de sinucidere globală: suprapopularea, înarmarea cos-

motehnică, poluarea ecolonomică, supraconsumul pentru câteva sute de
milioane de oameni şi subconsumul

pentru câteva miliarde de oameni.
Ecolonomia afirmă că lăcomia nu
este o dorinŃă umană, ci o boală a
omului. De aceea, Terra are resurse
pentru toate nevoile umane, dar nu
poate avea pentru lăcomia omului!
Pentru om şi omenire este un
mare noroc că actuala criză ecolonomică a venit acum şi nu mai târziu
când, probabil, nu am mai fi avut ce face!

3. SoluŃiile la actuală criză globală se
află în înŃelepciunile:
“Cel mai bun profit este acela pe
care îl faci cu consimŃământul celui
care îŃi permite să îl obŃii” (Pindar –
poet liric, 552 Î.H.).
“Bugetul naŃional trebuie echilibrat. Datoria publică trebuie redusă.
AroganŃa autorităŃilor trebuie moderată. Plata către guvernele străine trebuie redusă, dacă naŃiunea nu vrea
să fie falimentată. Oamenii trebuie să
înveŃe din nou să muncească în loc
să fie asistaŃi cu mijloace publice”
(Cicero, discurs în Senat, 55 î.H.).
“Cele mai grave probleme ale lumii de azi sunt acelea pe care noi

înşine le-am creat. Ele nu au fost
create de natura rea şi dură şi nici
impuse nouă de voia Domnului. Ele
sunt probleme umane, ale căror soluŃii presupun schimbarea comportamentului nostru şi al instituŃiilor nostre
sociale” (George Miller – psiholog).
“Transformarea, adevărata schimbare se produce întotdeauna <<dinăuntru în afară>> (…), decurge
dintr-o muncă ce trudeşte la rădăcini, operând asupra felului nostru de
a gândi, asupra paradigmelor fundamentale care ne definesc caracterul
şi creează lentilele prin care vedem
lumea” (Stephan R. Covey).
“Omul nu poate trăi fără iubire.
Rămâne pentru el însuşi o fiinŃă de
neînŃeles, viaŃa sa este fără sens
dacă nu i se descoperă iubirea, dacă
nu întâlneşte iubirea, dacă nu are
experienŃa ei şi dacă nu şi-o însuşeşte, dacă nu participă intens la
ea” (Papa Ioan Paul al II-lea).
“Alegerea ne aparŃine. Răspunderea ne aparŃine. Viitorul ne aparŃine”
(Al Gore).
“Dificultatea nu o constituie ideile

noi, ci debarasarea de cele vechi,
care au căpătat ramnificaŃii în toate
ungherele minŃii noastre” (John Maynard Keynes).

4. În loc de concluzie: să reflectăm
împreună spre a ne trezi ca masă
critică

Propunem respiritualizarea educaŃiei la scară universală, ca o nouă
educaŃie bazată pe valorile sensului
pentru a-i oferi omului ce spunea
Nietzsche: “un de ce, ca să aibă
pentru ce”.
Secolul XXI trebuie să marcheze
tranziŃia omenirii la era înŃelepciunii
bazată pe “responsabilităŃi gemene”
pentru om şi ecologia lumii vii.
Prin revoluŃia conştiinŃei, cunoaştere autentică şi credinŃă să devenim
schimbarea care dorim să se producă în exteriorul nostru.
Oferim spre reflecŃie şi trezire Imnul Ecolonomiei şi Jurământul Educatorului aflate în armonie cu Imnul VieŃii
trăit de Maica Tereza de Calcutta.
Nu uitaŃi, Criza e în Noi!, SoluŃia
e în Noi!
Atena - Acropole
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România din spatele afi}elor electorale
Emil DAVID
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Acest procent penibil reprezintă
pentru optimiştii de serviciu din România „un prim semnal că economia
noastră dă semne de însănătoşire”,
consecinŃă directă a faptului că „Ńara
noastră şi-a făcut temele din timp”
şi, prin urmare, poate privi cu încredere şi calm furtuna ce ameninŃă
Europa. Este o performanŃă cu atât
mai de lăudat cu cât – ni se explică
– alte Ńări precum Greacia, Spania,
Italia, Cipru, Olanda sau Portugalia
bat pasul pe loc sau chiar au trecut
pe minus. Măi să fie! Am redevenit
„tigrii Europei” de pe vremea lui
Tăriceanu şi noi nu ştiam...
Dar veştile bune curg în continuare pe goarna propagandistică dâmboviŃeană. Cu datoriile, de pildă, stăm
atât de bine, încât nu ne mai rămâne
decât să ne împrumutăm în continuare liniştiŃi. Deficitul nostru bugetar de 6,9 la sută din PIB anul trecut ne recomandă mai performanŃi
decât FranŃa, Anglia şi alte 10 state
europene. Suntem anunŃaŃi că 23 din
cele 27 de state ale Uniunii Europene au un grad de îndatorare mai
mare decât al nostru, printre „victimele” noastre numărându-se nu doar
consacratele Spania, Grecia, Italia,
Portugalia, ci chiar Ńări ultragalonate
precum Germania, Austria, Polonia şi
Finlanda.
Şi dacă tot duduie cazanul economiei româneşti, de ce ar rămâne
şantierele patriei mai prejos? Aflăm,
deci, că fondurile alocate de la bugetul de stat pentru investiŃii au crescut ca în poveşti în ultimii ani, ajungând să reprezinte 5,5 la sută din
produsul intern brut. PerformanŃa
este întratât de măreaŃă încât, iată,
în UE doar Polonia alocă mai mulŃi
bani ca procent din PIB pentru inves-

tiŃii. Dumneavoastră poate nu vreŃi
să observaŃi, poate sunteŃi rău intenŃionaŃi cu privire la infrastructura
României, dar autorităŃile oficiale
româneşti ne asigură clar şi răspicat
că, în prezent, avem şantiere deschise pentru construcŃia a 433 de
kilometri de autostrăzi, iar în perioada următoare se vor mai semna contracte pentru construcŃia altor 100
de kilometri. Aşa încât puteŃi sta liniştiŃi: nu mai departe decât în 2013
românii vor circula pe mai mult
decât 900 kilometri de autostradă,
după ce vreme de 20 de ani s-au
înghesuit pe circa 300 de kilometri.
Fireşte, asemenea performanŃe nu
au putut trece neobservate de agenŃiile de rating internaŃionale şi de
investitorii străini care, zice cotidianul cu pricina, s-au convins în cele
din urmă că, în România, chiar dacă
creşterea economică este anemică,
aceasta rămâne una solidă şi sănătoasă, iar Ńara aceasta de la periferia
ComunităŃii Europene oferă totuşi un
cadru economic interesant şi atractiv. Aşa încât investitorii străini stau
la coadă în graniŃele României fie
pentru a-şi plasa banii într-o Ńară înfloritoare şi promiŃătoare, fie pentru
a ocupa locaŃiile pustii abandonate
iresponsabil de investitori precum finlandezii de la Nokia şi mulŃi alŃii
care s-au săturat de binefacerile
plaiurilor mioritice. C-o fi una, c-o fi
alta, autorităŃile noastre par foarte
sigure pe ele când ne anunŃă că „România rămâne foarte atractivă pentru
delocalizarea serviciilor globale”, mai
atractivă, de pildă, decât Ungaria, Cehia şi Slovacia, într-un clasament întocmit probabil la comandă şi în care
numai noi credem.
Surprizele plăcute curg însă în continuare din sacul fără fund al Moş
Crăciunilor guvernamentali. Poate nu
vă vine să credeŃi, dar un grafic festivist colorat (se putea altfel?) în
portocaliu, ne anunŃă la vedere că

„puterea de cumpărare a crescut în
România, în timp ce media UE a
scăzut”(!?). Cum s-a putut întâmpla
minunea asta? Răspunsul îl primim
tot din afişul propagandistic menŃionat: românii câştigă mai mult pentru că ne numărăm printre statele
europene cu cel mai redus număr de
şomeri, iar de la intrarea în vigoare
a noului Cod al Muncii, adică în

Vedere din MunŃii Bucegi

ultimele şase luni, numărul de contracte de muncă pe durată nedeterminată a crescut fix cu 66 la sută.
Mai doriŃi şi alte veşti bune fiindcă, întâmplător, nu aŃi avut timp să
le recepŃionaŃi şi să le simŃiŃi pe propria piele?
Desigur, toate ar fi bune şi frumoase dacă ar fi şi adevărate sau,
mai ales, dacă s-ar reflecta cât de
cât în nivelul de trai al românilor.
Din păcate, evoluŃiile statistice spun
altceva decât mesajele propagandistice cu care suntem bombardaŃi
aiurea. Aşadar, vom lucra cu datele
Institutului NaŃional de Statistică, cel
care numai de atitudine antiguvernamentală nu poate fi bănuit.
● În primele 9 luni ale acestui an,
prin comparaŃie cu aceeaşi perioadă
a anului trecut, salariul mediu net al
românilor a scăzut cu 5 la sută, iar
salariul real cu 6,8 la sută.
● În acelaşi interval de timp, comerŃul cu produse alimentare, nealimentare şi carburanŃi şi-a diminuat
cifra de afaceri cu procente cuprinse
între 2,8 şi 8,1 la sută.
●
În perioada 2008 – 2010
recesiunea a doborât randamentul
firmelor româneşti, profitul mediu
realizat de companiile din industrie,
construcŃii şi comerŃ scăzând cu 70
la sută, iar sectorul de servicii, în
ansamblul său, trecând de la câştig,
la pierdere.
● Guvernul a anunŃat că resursele
bugetare interne alocate pentru investiŃii vor scădea în 2012 cu 1,3 –
2 miliarde de lei faŃă de sumele programate în 2011, rămânând doar cu
speranŃa că va compensa pierderile
printr-o absorbŃie mai mare cu 50 la
sută a fondurilor europene.
● Din păcate, şi aici situaŃia e dramatică. Cu 3,72 la sută grad de
absorbŃie a fondurilor europene, în
prezent, batem toate recordurile negative din UE şi, oficial, se recunoaşte
că nu putem creşte mai mult de 20
la sută până la finele anului viitor.

Nu ne rămâne decât să contăm pe
investiŃiile străine, dar şi aici certitudinile se pierd în ceaŃă când constaŃi,
tot pe statistică oficială, că în primele
nouă luni din acest an volumul
investiŃiilor străine a fost cu 54,1 la
sută în scădere faŃă de anul trecut.
● Nici guvernatorul BNR nu ne scuteşte de prorociri sumbre. Prin gura
domniei sale aflăm, printre altele, că
România importă masiv inflaŃie prin
alimente şi carburanŃi şi că leul va
atinge cât de curând cel mai scăzut
nivel faŃă de euro, adică nivelul istoric din toată perioada de tranziŃie
în care am cutezat să ne raportăm
la moneda europeană.
● În fine, ca să nu uităm de datorii,
suntem avizaŃi prin cifrele Bugetului
de stat pe 2012, că la anul cheltuielile cu rambursarea creditelor externe se vor dubla.
Ei bine, aşezând toate aceste realităŃi dure faŃă în faŃă cu cele 30 de
veşti bune răsplătite, probabil, cu un
buget consistent de publicitate, nu-Ńi
mai rămâne decât să te întrebi: în ce
Ńară trăim cu adevărat – în România
guvernului Boc, zugrăvită în culori
preponderent trandafirii, sau în România reală, o Ńară a austerităŃii fără
limite şi a năpăstuiŃilor sorŃii? Cine
şi în ce scop aşează România între
oglinzi paralele, spre deruta şi disperarea trăitorilor în ea? Cine şi de
ce ne expune dureros ironiilor şi sarcasmului unor străini care vin la noi
ca în Absurdistan? Domnul Jeffrey
Franks, bunăoară, cel care ne aduce
de la FMI banii de salarii şi pensii,
a constatat, de pildă, plimbându-se
prin Bucureşti, că atâta vreme cât se
mai deschid magazine, România se
vede bine din stradă şi sentimentul
dominant pe care îl inspiră este de
optimism, de încredere că s-a trecut
hopul. Într-adevăr, România se vede
bine doar din stradă, pentru că dacă
intri dincolo de uşile românilor s-ar
putea să te apuce disperarea. łară
tristă, plină de umor...
●
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– o dilem@: {tefan Furtun@ sau Noica? trecând prin Marc Faber,
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N-a fost să fie însă, o viroză
rebelă a partenerului meu de drum,
declanşată chiar în ziua plecării, m-a
obligat să reprogramez voiajul şi să
returnez biletele de tren – cu pierderea de rigoare – căii ferate. Sper
ca altădată să fie mai bine... Pentru
a recupera ceva din destinderea – în
mare parte, profesională – programată, am „făcut”, totuşi, finalmente,
3 zile la Bucureşti. Şi nu pot să
spun că a fost rău, chiar spre
această ultimă decadă a lui noiembrie atât de friguroasă. Plecăm, dar,
cu rapidul de 7h 20' spre Bucureşti,
unde ajungem în jur de 13h 15'.
Bucureştiul ne întâmpină cu un soare palid, cu dinŃi, cu o temperatură
de doar 2 - 30C peste 0.
...După un bun obicei, merg de la
Gara de Nord, acasă, în Cotroceni,
pe jos. În tren, vreme de 6 ore, am
citit intens, deci aveam nevoie de o
relaxare. Peisajul nu-mi spune nimic.
L-am parcurs de sute şi sute de ori
şi m-am obişnuit cu el. Ba nu, totuşi, o Bancă de pe strada Witing nu
mai este, pe clădirea mai ieri frumoasă şi bogată, acum uşor fanată,
tronând un afiş mare cu „De închiriat”. CâŃiva metri mai jos, pe stânga,
reparaŃii la spitalul Witing al Căilor
Ferate – aşa îl ştiu eu – spital la a
cărui dezvoltare şi-a adus o deloc
minoră contribuŃie soŃul unei surori
a bunicii mele, eminent inginer de
poduri şi şosele şi vreme de mulŃi
ani, în interbelic, Director General
adjunct al CFR-ului, instituŃie constituind o DirecŃie Generală în cadrul
Guvernului, coordonată direct de
Primul Ministru. Pare că se lucrează,
însă, în ritm de melc şi destul de
dezordonat. Să sperăm, totuşi, în
revigorarea acestui spital ce a reprezentat, în perioade importante,
momente distincte pentru progresul
medicinei româneşti. Mai departe,
când dau pe Calea Plevnei spre Ştefan Furtună, o plăcuŃă îmi indică
noul nume al acestei străzi: „Str.
Constantin Noica – filozof român”.

Am de obiectat, însă, cu atât mai
mult cu cât, nici 5 m. mai jos, o altă
plăcuŃă pe un gard mă informează
despre un nume diferit (vechiul
nume, de fapt) al străzii: „Str. Ştefan Furtună”. Deci Noica sau Ştefan
Furtună? Acest Ştefan Furtună fiind,
cred, nu sunt foarte sigur, militar...
... Nu caut prea mult să mă
dumiresc, deoarece am încă multe,
multe altele înainte pe care ar trebui
să le înŃeleg şi, din păcate, nu le pot
deloc înŃelege. Aşa că reflectez la
ceea ce, printre altele, am citit în
tren despre criza economică financiară mondială. Şi ce am citit? Iată, un
interviu de la finele lunii august, cu
Marc Faber, elveŃian trăind la Zurich
şi considerat un veritabil guru al finanŃelor din łara Cantoanelor. Ce spune
dar finanŃistul - financiar elveŃian?
Ce să spună el acum, aproape cam
tot ceea ce am spus şi spun şi eu
– nu suntem prea mulŃi – de peste
4 ani încoace referitor la componenta „economia de speculaŃie” a crizei,
eu nefiind, însă, un guru, ci un profesor român de economie, desigur,
cu însemnate terminalii franceze. „Am
spus şi spun”, dar, din nefericire, pe
mine şi pe puŃini câŃiva alŃii asemănători, nu prea ne bagă nimeni în seamă, fireşte, la nivelul „marilor noştri
decidenŃi”: „trebuie relansată producŃia, trebuie investiŃii care produc, trebuie relansată astfel economia”, chestiuni minore, le consideră unii...
Despre ce este însă vorba? Iată,
arată Faber, băncile au gândit prea
mult pe termen scurt şi au pierdut.
„Să lăsăm băncile şi statele falimentare să-şi urmeze traiectoria pentru care poartă singure răspunderile,
dar să fie protejaŃi oamenii, să fie
protejate economiile. Este o cale mult
mai bună decât aceea de a salva
băncile cu banii contribuabililor şi de
a vedea câŃiva ani mai târziu că băncile vor reconstitui câştiguri, bonusuri
record. Trebuie pedepsiŃi bancherii
pentru ceea ce au făcut. Sectorul
financiar a devenit mult prea amplu
în raport cu economia reală. După
părerea mea, sectorul financiar trebuie să se preocupe de a păstra

Scena din “Macbeth”

economiile oamenilor şi de a-i împrumuta pe alŃii. Băncile nu trebuie să
se ocupe esenŃial de comercial („trading”), de speculă. Oare salvarea, în Statele Unite, a unor bănci prin injecŃii
de capital public a adus ceva bani în
economie? Nu...” Şi încă: „Mai mulŃi
cred în sfârşitul lumii şi în explozia
sistemului financiar internaŃional. Nu
vom trăi, totuşi, un deceniu sumbru
precum cel din anii 1970?” întreabă
gazetarul. Iar Marc Faber răspunde:
„Poate. Vom avea o creştere foarte
slabă în economiile mature, cu o pierdere de încredere pentru investitori,
cu crize cu repetiŃie. Oamenii nu mai
au, nu vor mai avea interes să investească în acŃiuni. Au văzut excesele
sistemului bancar, ale managerilor, şi
s-au pierdut mulŃi bani. Într-o zi sunt
convins că va trebui să reconstruim
sistemul nostru pe noi baze”.
... Desigur, vine vorba de China.
Şi întreabă reporterul: „Mai mulŃi analişti sunt îngrijoraŃi de explozia bulei
imobiliare în China. Anul trecut nu
Scena din “I quatro Rusteghi”
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credeaŃi în ea. Opinia a rămas aceeaşi?”
Şi răspunde Marc Faber: „Oamenii
nu realizează că China are o populaŃie aproape echivalentă cu cea,
însumată, a Statelor Unite şi Europei.
Poate, deci, să existe o bulă imobiliară într-un oraş, poate într-o provincie, în vreme ce în vecini situaŃia să
fie normală. O bulă se defineşte prin
rate de dobânzi scăzute, prin lichidităŃi excesive care sunt investite întrun sector sau altul. Potrivit unei astfel de definiŃii, poate exista o bulă
imobiliară în China, însă amploarea
ei nu este uşor de estimat. Deoarece, contrar a ceea ce se observă
în economiile occidentale, chinezii nu
au împrumutat şi nu împrumută
mulŃi bani când cumpără apartamente. Ei plătesc, în cea mai mare
parte, cash. Să ne aducem aminte că
atunci când bula imobiliară a explodat în Hong Kong, iar preŃurile au
scăzut cu 70%, nimeni nu a dat faliment. Îndatorarea oamenilor era foarte
scăzută precum şi cea a agenŃilor
imobiliari”. „AŃi investi dar în China?”
– întreabă iară reporterul. „Nu, răspunde Marc Faber, acest lucru nu
mă interesează, chiar dacă rămân
optimist în ceea ce o priveşte pe
China. Estimez că jumătate din întreprinderile cotate sunt frauduloase.
Prefer să mă expun în China via
Hong Kong, unde întreprinderile plătesc dividende de 5 – 6%. Riscul de
a pierde banii este scăzut. În plus,
în cazul unor probleme, dolarul din
Hong Kong poate fi oricând reevaluat în raport cu dolarul american”.
Oricum, idei realiste într-o economie
a vestului şi, prin consecinŃă, a lumii
bulversantă şi bulversatoare, punând
acum pe primul plan „realul” şi nu
speculaŃiile artificiale, falsele motoare
de creştere economică care ne-au
adus unde ne-au adus. Sunt imperative soluŃii realiste pentru Grecia, Ńară
lângă care sunt aşezate Portugalia,
Irlanda, Spania şi Italia, şi, mai ales,
aplicarea lor corespunzătoare. Iată că
turismul – turismul fără producŃie –
nu a mai fost deloc capabil să le
salveze, împrumuturile lor depăşind,
uneori, de câteva ori PIB-ul
... Sunt experienŃe pe care Ro-

mânia, economia românească - atâta
cât, din păcate, mai este, trebuiau să
le prevadă şi să nu investească aiurea
banii publici – de multe ori pe fondul unor relaŃii neeconomice şi în
condiŃii de corupŃie instituŃionalizată –
pentru obiective minore, cum au fost
şi sunt stadioane şi săli de sport în
sate unde locuieşte cu precădere o
populaŃie foarte în vârstă şi foarte
puŃină, având cu totul alte preocupări.
Dar “investiŃi” în urma cărora se realizează câştiguri importante, fireşte, indirect în afara legii, şi de către cei care
dau comenzile şi de către cei care le
execută. În general, chiar, la noi, sunt
mari averi care s-au constituit nu pe
producŃie, pe servicii utile, ci pe relaŃii
corupte cu factorul public, vizibile cu
ochiul liber dar de foarte puŃine ori
demonstrate legal şi aproape niciodată
pedepsite. De unde oare mai multe
averi imense iar, altele, oricum notabile, în condiŃiile în care bogăŃia Ńării
s-a prăbuşit, iar nivelul de trai al populaŃiei a scăzut drastic? La o asemenea întrebare răspunsul e urât... Şi
atunci, de unde PIB, de unde bani de
pensii, în condiŃiile în care CAS-urile
au luat, în timp, cu totul alte direcŃii
decât cele necesare social? De unde
locuri de muncă? SituaŃia este extrem
de percutantă, încrederea în instituŃii
a devenit aproape „fum”, impunânduse măsuri extrem de serioase. Nu
înainte, însă, de a se întreprinde o
analiză de fond şi detaliată asupra
aceea ce s-a petrecut şi se petrece de
21 de ani, stabilindu-se, nu-i aşa,
responsabilităŃile ca atare...
... Un detaliu în plus, condiŃiile de
călătorie cu trenul s-au îmbunătăŃit –
cel puŃin pentru mai multe trenuri
rapide şi accelerate – consistent la
noi. Nu s-a îmbunătăŃit, aproape
deloc, însă, durata călătoriei, demonstrându-se, o dată mai mult, dificultăŃile tehnice şi economice ale
investiŃiilor de cale: Bucureşti – Sibiu
sau Sibiu – Bucureşti, pe o distanŃă
de circa 280 km, înseamnă, de regulă, peste 6 ore de călătorie. Cam
aşa călătoreau bunicii noştri. Desigur, cu vagoanele, unele din import,
comisioane, etc., este, însă, altceva...

continuare în pagina 7
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O strategie pentru a dezvolta o
afacere în domeniul comerŃului electronic ar putea avea în vedere obiective ca securitatea, contul de comerciant, modalităŃi moderne de plată,
publicitatea, etc.
Ca şi în comerŃul tradiŃional, natura produsului vândut determină alegerea mijloacelor necesare atingerii
acestor obiective. În comerŃul electronic acest aspect se referă la: alegerea furnizorului de servicii Internet
şi alegerea aplicaŃiilor aferente.
Pe Web vor fi expuse imagini ale
produselor, descrieri şi preŃuri şi vor
fi furnizate mecanismele prin care
cumpărătorul să poată alege cantitatea de produse comandate. Sistemul trebuie să fie capabil să verifice şi să înregistreze datele, să calculeze şi să afişeze totalul net al
cumpăturilor, inclusiv taxe de transport sau alte taxe după caz. InformaŃiile vor fi stocate într-o bază de
date ale cărei componente de management vor fi proiectate sau cumpărate de la o altă companie. Toate
aceste aspecte fac obiectul implementării echivalentului electronic al
coşului de cumpărături.
Securitatea este foarte importantă
pentru asigurarea credibilităŃii magazinului electronic. Consumatorul va fi
foarte interesat de garanŃiile de securitate pe care le oferă site-ul Web, în
ceea ce priveşte modul de transmitere a informaŃiilor referitoare la plată,
riscurile expunerii, locul unde sunt
stocate datele privitoare la client.
Certificatele digitale pot fi:
- personale - sunt utilizate la stabilirea identităŃii unei persoane;
- certificate Web - sunt utilizate la
verificarea securităŃii şi autenticităŃii
unui „site”.
Aceste certificate sunt emise de o
autoritate internaŃională care poate fi
o instituŃie financiară sau o terŃă
companie.
Contul de comerciant este important si diferit de conturile bancare
obişnuite utilizate în afacerile tradiŃionale. El permite acceptarea de
plăŃi prin cărŃi de credit sau de debit
sub formă de plată electronică provenită de la clienŃi.
Pentru obŃinerea unui cont de comerciant se poate apela la o bancă
sau la o instituŃie non- bancară ce
furnizează servicii de acest gen. InstituŃia non-bancară furnizează de regulă şi mecanismul de tranzacŃionare
în timp real prinWeb împreună cu
autorizaŃia contului de comerciant.
Cea mai simplă modalitate este
de a realiza o serie de pagini Web
destinate prezentării produselor şi de
a concepe un formular HTML pentru
interacŃiunea cu utilizatorul, pentru
preluarea şi trimiterea comenzii prin
poşta electronică. Este o soluŃie bună
pentru un număr mic de produse.
Dacă numărul de produse este
mare, trebuie să apelăm la o soluŃie
dinamică constituită fie dintr-o serie
de programe gratuite de pe Web sau
realizate de un programator plătit, fie
dintr-o aplicaŃie complexă de comerŃ
electronic, care oferă integrare cu
sisteme de gestiune a datelor.
Alegerea modalităŃii de plată depinde de tipul de site de comerŃ
electronic: Business-to-Consumer sau
Business-to-Business. Cea mai folosită modalitate de plată pentru modelul B2C este cartea de credit, iar
pentru B2B ordinele de plată sau
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viramentele bancare.
Pentru tranzacŃiile care implică prelucrarea informaŃiilor referitoare la cărŃile de credit pot exista două opŃiuni:
■ procesarea manuală, care implică
următorii paşi;
- autentificarea (confirmarea faptului
că numărul cărŃii de credit este valid
şi nu este fals);
- autorizarea (confirmarea existenŃei
fondurilor necesare plăŃii);
- iniŃierea procesului de transferare a
banilor.
Aceste etape sunt parcurse offline; autentificarea şi autorizarea se
realizează înainte de expedierea produsului, iar transferul banilor numai
după ce produsul se află în drum
spre consumator.
■ procesarea în timp real, care este
în totalitate computerizată şi implică
mai mulŃi furnizori independenŃi de
servicii: banca clientului şi a furnizorului, companiile de cărŃi de credit
sau debit, ofertanŃii de servicii de
plată. Întregul mecanism este activat
prin apăsarea unui buton sau prin
activarea unei legături de tip Pay
now (Cumpără acum).
Strategiile de marketing şi de
publicitate sunt absolut necesare
pentru a obŃine succesul pe Web al
magazinului virtual. EficienŃa reclamei
on-line depinde de modul de utilizare
a diverselor strategii de publicitate,
respectiv de:
■ stabilirea clară a obiectivului- acesta ar putea fi: construirea sau consolidarea loialităŃii faŃă de o marcă,
creşterea traficului site-ului, îmbunătăŃirea serviciilor dedicate consumatorilor;
■ definirea mesajului publicitar- trebuie să Ńină seama de următoarele
considerente:
- să fie cât mai lizibil, uşor de parcurs şi adecvat scopului stabilit;
- un mesaj scurt este mai repede
înŃeles şi atrage mai bine atenŃia vizitatorilor care de regulă sunt grăbiŃi;
- reclama să fie de aşa natură încât
să determine vizitatorii curioşi să viziteze site-ul;
- mesajul trebuie să fie incitant şi
dacă este posibil să conŃină şi o
imagine grafică.
■ facilitarea navigării prin site vizitatorul trebuie să regăsească promisi-

unea făcută prin mesajul publicitar
pe site-ul care se încarcă atunci când
execută click pe reclama on-line.
Pentru ca utilizatorul să viziteze cât
mai mult din site, navigarea trebuie
să se desfăşoare cât mai rapid, întro manieră structurată, dar simplă, iar
atenŃia să fie atrasă asupra informaŃiilor noi; secŃiunile cheie vor fi în
permanenŃă actualizate.
■ utilizarea facilităŃilor interactive ale
Internetului. Reclamele on-line se deosebesc de cele tradiŃionale tocmai
prin interactivitate. Se pot astfel realiza sondaje de opinie direct pe site,
iar marketingul are de câştigat prin
dezvoltarea unei comunităŃi de clienŃi
fideli, precum şi prin posibilităŃile de
feed-back.
Publicitatea prin Internet este cu
atât mai eficientă dacă este utilizată

în combinaŃie cu publicitatea prin
mijloace tradiŃionale. Astfel, oriunde
apare numele şi sigla firmei trebuie
să fie prezentă şi adresa Web a siteului: pe tipărituri, pe cadourile promoŃionale, pe panourile publicitare,
în orice apariŃie în mass- media (în
presă, la radio şi televizor).
Printre cele mai importante mijloace de promovare pe Web amintim:
- campania cu afişe publicitare (bannere). Bannerul reprezintă o imagine
la care este ataşată o legătură spre
un site Web, plasată de obicei la începutul paginilor care înregistrează traficul cel mai mare dintr-un anumit site.
- programe de schimb de afişe publicitare- este cel mai utilizat mijloc
publicitar on-line în România. Presupune înscrierea la un serviciu de interschimb de conŃinut publicitar al
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unei companii. Rata de expunere
poate varia între 1:1 şi 1:3 (un banner al companiei este afişat în cadrul
unui alt site Web în schimbul a 1,2
sau 3 afişe publicitare ale altor organizaŃii în cadrul site-ului companiei).
Cele mai multe reŃele practică rata 1:2.
- afilierea la programe publicitareacest program oferă site-urilor înscrise într-o astfel de reŃea comisioane pentru fiecare vânzare realizată prin intermediul reŃelei. Promovarea
produselor/servciilor disponibile se realizează cu ajutorul reclamelor grafice,
a bannerelor şi a legăturilor text.
- realizarea de legături reciproceeste una dintre cele mai eficiente
forme de publicitate on-line, cu costuri mici. Dificultatea constă în găsirea unor site-uri cu conŃinut complementar, dispuse să accepte un
schimb de această natură, care ar fi
avantajos pentru ambele părŃi.
- directoare cu plată- sunt directoare
specializate pe un segment de piaŃă
care percep taxe pentru listarea siteurilor de profil. Anumite motoare de
căutare pot realiza acŃiuni publicitare
pentru diverse site-uri contra unui
anumit comision sau pe bază de
abonament. În acest mod, în urma
căutării unor anumiŃi termeni, primele afişate vor fi site-urile Web
înscrise cu plată.
- inelele Web- sunt constituite dintro serie de site-uri având o tematică
înrudită, comună. Site-urile participante se leagă unul de altul prin
intermediul unor legături text sau
grafice, afişate de obicei la finalul
unei pagini. Aceste legături conduc
la site-ul precedent şi la cel următor
din inel sau la un site care listează
toate site-urile afiliate la respectivul
inel. Astfel se poate realiza o comunitate de vizitatori cu preocupări similare. Un site poate fi înscris de
regulă gratuit la mai multe inele
tematice. O mai bună înŃelegere a
acestor practici şi o atenŃie mai mare
acordată mediului electronic ar putea
să ajute la relansarea economiei şi
înregistrarea unor poziŃii mai puŃin
ruşinoase în topurile mondiale.
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În prima parte, autorul, specialist
veritabil în istoria doctrinelor economice, face un excurs istoric plecând
de la revoluŃiile industriale care au
determinat schimbări în tehnologie,
sisteme de transport, managementul
întreprinderilor, comunicaŃii s.a. şi
care au dus, în final, la profit, productivitate, consum. Calitatea forŃei
de muncă este şi ea subliniată prin
îmbunătăŃirea sistemului de educaŃie,
specializare şi adâncirea diviziunii muncii sociale. Acum se dezvoltă puternic marile şcoli de gândire economică. Plecând de la această realitate
economică durabilă, autorul ajunge
rapid în prezent, pentru a pune în
contrapartidă aşa numita „economie
virtuală”, „artificială”, care lasă tot
mai mult loc speculaŃiilor, ingineriilor
financiare, corupŃiei. Asistăm la o
îndepărtare de economia reală. „Nu
producŃia, nu productivitatea, nu substanŃa economică - spune Dan Popescu – se vor vădi acum primordiale, nu atât inginerii, tehnicienii,
economiştii, «pozitiviştii», savanŃii, cercetătorii, ci, esenŃial, ingineriile financiare, de multe ori apreciate, cum
spuneam, la superlativ, speculaŃiile şi
speculatorii care, uneori prin corupŃie, alteori prin iuŃeală de gând şi
mână, au resetat şi resetează economia după criterii artificiale, fără corespondent în activitate, şi au excomunicat şi excomunică din operaŃiile lor
substanŃa economică în sine, producŃia, productivitatea…” (p.9). Pe
acest fond autorul, invocând şi pe
analistul american Charles Kupchan,
arată că Ńările UE se retrag între
graniŃele naŃionale, fiind gata să compromită visul unificării Europei. Până
la un punct de acord cu analistul
american, profesorul Dan Popescu
crede că această retragere nu este în
fapt decât o încercare de a găsi
resurse în interior care să susŃină
mai bine UE.
De aici, este urmărită proiecŃia
crizei în România, unde iniŃial (toamna anului 2008-mijlocul lui 2009)
starea de expectativă s-a prelungit
deşi în America şi Europa Occidentală criza se instalase deplin. Criza
economică mondială, subliniază autorul, a lovit puternic România reliefându-i cu precădere slăbiciunile: „lipsa
de potenŃial productiv, economic, financiar, dependenŃa cvasitotală de
importuri «corelată» doar cu câteva
palide exporturi, acoperirea cu frumoase vorbe politice a unor realităŃi
economice mai mult decât dureroase, dramatice chiar” (p.13).łările
aflate în tranziŃie spre economia de
piaŃă – România, esenŃial - au fost
afectate şi ele de criza mondială care
s-a suprapus peste criza tranziŃiei un proces îndelungat marcat de lichidarea unor fabrici dar şi de privatizarea lipsită de coerenŃă sau de
corupŃia instituŃionalizată. Autorul remarcă de asemenea, impactul împrumuturilor de la FMI, Banca Mondială
şi UE asupra populaŃiei, pe termen
scurt, mediu şi lung. Acestea se
repercutează negativ asupra nivelului
de trai al populaŃiei. Este subliniat
efectul reducerii câştigurilor în sistemul bugetar, asupra principalelor
categorii: personalul din sănătate, învăŃământ, administraŃie, ministerul de
Interne etc. Este radiografiat exodul
personalului calificat (medici cu precădere) spre Europa Occidentală şi
Statele Unite. Nota de plată a crizei
– conchide autorul - se pare că o

vor plăti săracii. Dan Popescu atrage
atenŃia şi asupra pericolului diviziunii
economiei în bugetari şi privaŃi: „Să
nu cădem în greşeala de dinainte de
1990 când populaŃia ocupată era
aberant împărŃită în «productivi» şi
«neproductivi». Adică, cum «neproductivi» medicii, profesorii, administratorii!?!” (p.18).
Criza nu ne face să privim cu
optimism acest început de secol, cu
atât mai mult cu cât ea se desfăşoară pe fundalul unor probleme
grave cu care se confruntă omenirea:
încălzirea accelerată a Pământului,
cutremure, inundaŃii, secetă, poluare
s.a. În Capitolul 3 este adâncită analiza legată de încălzirea climei, expansiunea deşertului, topirea gheŃarilor şi altele care reclamă noi strategii de acŃiune. Autorul se întreabă
dacă sunt statele pregătite să reacŃioneze la toate aceste vulnerabilităŃi!
Dan Popescu continuă analiza asupra economiei, cu agricultura, o agricultură de subzistenŃă la noi, care
ajunge în mică măsură pe piaŃă. Dar
ceea ce se întâmplă în agricultura
noastră se întâmplă la noi şi în domeniul transporturilor (unde construcŃia,
întreŃinerea şi repararea drumurilor au
costuri ridicate şi nu răspund cerinŃelor), în industrie (unde multe întreprinderi încă competitive au intrat în
disoluŃie), în domeniul privatizărilor
(multe frauduloase) s.a. Toate acestea au dus la inegalităŃi sociale –
care nu au acoperire în realitatea
socială şi care pot fi premise pentru
tulburări şi tensiuni sociale (se face
referire la discrepanŃele salariale şi
de venituri mult prea mari). Citându-l
pe economistul american David Amoss
de la Harvard Business School, profesorul Dan Popescu arată că disparităŃile sociale în creştere conduc la
instabilităŃi ale pieŃelor financiare.
În debutul părŃii a-II-a, autorul
analizează o lucrare recentă a lui J.R
McNeill care contrapune celebrei
butade a lui Solomon „Nimic nou
sub soare”, o nouă butadă care apare şi în titlul cărŃii lui McNeill „Sunt
lucruri noi sub soare”. Şi primul
lucru nou care poate fi pus pe frontispiciul secolului XX este „Planeticidul”, adică distrugerea Planetei,
proces care continuă şi în secolul
XXI. Prezentând lucrarea lui McNeill,
autorul insistă asupra unor descoperiri (cum ar fi inventarea benzinei cu plumb, a îngrăşămintelor
chimice moderne) al căror impact nu
au determinat analize de ordin etic
(e bine, e rău!) care să ridice semne
de întrebare asupra dezirabilităŃii utilizării acestora. Creşterea populaŃiei a
solicitat cu insistenŃă descoperiri
care să satisfacă cerinŃele ei. Aproape
tot ce s-a făcut, fără o analiză atentă, a dus la degradarea mediului
ambiental prin depăşirea pragurilor:
defrişări, utilizarea unor maşini poluante, restrângerea mediului natural şi
multe altele. Autorul rezervă un
spaŃiu însemnat energiei nucleare, pe
care o pune într-o metaforă inspirată
(„doctor Jekyll şi domnul Hyde în
postură nucleară”), care semnifică
plaja utilizării energiei nucleare între
speranŃă şi disperare (distrugere).
Descrierea pleacă de la revoluŃiile
ştiinŃifice din fizică (cu Einstein,
Planck, soŃii Curie, E. Fermi şi L.
Szilard) şi merge la analizele sociologice, istorice, politice şi economice. Este descris cu lux de amănunte
Holocaustul de la Hiroshima şi Nagasaki dar şi accidentul de la Cernobâl, OperaŃiunea Crossroads şi cu
precădere competiŃia pentru supremaŃie în domeniul nuclear.

În partea a III-a, încă de la început, autorul pune în discuŃie conceptul de „libertate economică de
mişcare”, care nu a fost pus integral
în practică niciodată şi a reprezentat
mai mult apanajul Ńărilor cu o forŃă
economică deosebită. Dinamica economică de după al doilea război
mondial care timp de 30 de ani s-a
dovedit benefică (J. Fourastié) a fost
urmată de o serie de crize care treptat au amplificat protecŃionismul.
Lucrurile au culminat cu criza financiară (structurală) din 2008 când,
spune profesorul Dan Popescu (în
consens cu mulŃi analişti occidentali
şi americani), s-a putut observa un
individualism şi egoism al statelor pe
măsura amplificării crizei pieŃelor financiare. Vorbind despre poziŃia Statelor Unite în lumea contemporană,
autorul subliniază rolul de lider în
domeniul economic şi, nu numai, în
secolul XX dar şi astăzi. ComparaŃiile
cu Europa sunt mereu în favoarea
SUA şi astăzi, când fragilitatea monedei euro creează dezbateri aprinse.
Deşi America a creat actuala criză
structurală, se pare că dolarul iese întărit, în timp ce Europa resimte încă
dur criza. Citându-l pe J. Vaisse, Dan
Popescu consideră că explicaŃia acestei
ieşiri din criză pentru America este determinată şi de dinamica demografică,
unde un punct important îl reprezintă încă „visul american” pentru mulŃi
imigranŃi care aleg SUA şi universităŃile americane, iar pe de altă parte economia americană este într-o situaŃie
mai favorabilă decât economia UE.

Profesorul Dan Popescu face o
radiografie a Statelor Unite cu referire explicită la politicile interne şi
externe şi la sistemul politic american în ansamblul lui, care trebuie săşi schimbe perspectiva şi să se
transforme dintr-un jandarm într-un
partener constructiv. Şi J. Vaisse, pe
care autorul îl citează, consideră că
America trebuie să renunŃe la hegemonie şi să se adapteze la o nouă
lume post-americană. În Capitolul 5
al acestei cărŃi autorul face o analiză
a decalajelor economice dintre Ńări,
plecând de la date obiective (PIB-ul
nominal publicat de FMI), iar pentru
România întreprinde şi o analiză istorică şi economică.
Partea a-IV-a este dedicată cu precădere istoriei doctrinelor economice,
dar este prefaŃată de o incursiune în
istoria anarhismului, banditismului şi
terorismului. „Mai ales ultimele 6 decenii ale secolului al XIX-lea şi, practic, toate deceniile secolului XX inclusiv primii ani ai acestui veac au
fost străbătute de acte violente de
un tip relativ nou, născute din revolta brutală şi nudă a individului ca
atare - de multe ori fasonată astfel
de numeroase interese nu neapărat
obscure – împotriva societăŃii, împotriva oricăror restricŃii sociale. Nu
a fost şi nu este vorba de a înlocui
o ordine cu alta, ci de a înlocui o
ordine cu nimic. Crime, atentate,
revolte, au fost înfăptuite în numele
unui asemenea ideal numit «anarhie»…” (p.94-95). „Biografia unor
doctrine”, mai multe analize deosebit

de interesante în premieră românească şi nu doar. Ultima parte, aV-a, panoramează călătoriile profesorului Dan Popescu din 2010 şi 2011
prin câteva state europene (Ungaria,
Germania, Belgia, FranŃa, Austria,
Republica Moldova) iar descrierile
sunt ale specialistului în economie şi
istoria doctrinelor economice.
În final, lucrarea cuprinde câteva
repere profesionale ale autorului, care
reflectă bogata activitate de cercetare
ştiinŃifică concretizată în cele peste
30 de volume (în limbile română,
franceză şi engleză), numeroase participări la congrese internaŃionale pe
teme economice, în toată lumea, participarea la conferinŃe (la Sofia, Damasc, Moscova, Saint-Malo, Rennes,
Alma-Ata, Tibilisi, Napoli, Bruxelles,
Budapesta, Columbia-USA); conducător de doctorate în România, Republica Moldova; profesor asociat la
o serie de universităŃi din FranŃa,
Italia, Cehia, Irlanda, Republica Moldova; coordonator al unor secŃiuni
(preşedinte) la congrese internaŃionale de istorie economică de la Milano, Madrid, Buenos-Aires, Helsinki,
Utrecht; colabotator la numeroase reviste ştiinŃifice naŃionale; redactor şef
şi redactor onorific la ziare şi reviste,
director la Grupul de Presă şi Editură „Continent”; realizator de emisiuni tv. O activitate strălucită care
reflectă în cea mai mare măsură formaŃia intelectuală şi academică, prodigioasa carieră universitară si de
cercetare ştiinŃifică dar şi implicarea
socială şi politică.
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REFLEC[II

B@ncile renun]@ la România

Dan SUCIU

urmare din pagina 1

Băncile au reuşit să gestioneze
adecvat pasivele bancare şi chiar
dacă sistemul bancar a înregistrat
profituri mici sau chiar pierdere în
anii care au urmat. Una peste alta,
au supravieŃuit şi nu au pus în
încurcătură restul economiei. Nu au
ajutat-o prea mult, creditarea a mers
ca melcul , dar băncile au mai mişcat cât de cât şi chiar au finanŃat
masiv cu aproape 50 de miliarde lei
pe an, statul şi deficitul bugetar. În
mare parte, aceste rezultate s-au
datorat acordului de la Viena prin
care sucursalele străine au agreat
să-şi păstreze expunerea pe România
şi să nu retragă capital din expunerile lor. Oricât de puŃin active au fost
pentru economie băncile cu capital
străin, privind din persepctiva a ceea
ce va veni în anul următor, se poate
spune că vom ajunge să regretăm
celebrul Acord care a Ńinut sistemul
viu în anii din urmă şi 55 de miliarde de euro credite pentru economie, cu rate de creştere care ajuns
anul acesta la aproape 3% în termeni reali. Până acum, şi-au îndeplinit cât de cât angajamentul. După
toate semnele, acest lucru nu se va
mai întâmpla de acum încolo. Băncile austriece îşi vor limita expunerile masiv în Europa de Est şi implicit în România. Printr-o informare a
Băncii Centrale Austrice, s-a anunŃat
că raportul credite - depozite va scă-

Bucure}ti, Banca Na]ional@ a Rom$niei

dea drastic de la 140% la 110%.
Asta înseamnă foarte puŃin bani în
plus pentru credite în afara depozitelor atrase. Băncile austrice anunŃă
pe această cale că nu mai e nici o
şansă pentru păstrarea expunerii pe
România. Cu o săptămână înainte,
un raport al Unicredit, banca italiana
care ocupă prin sucursala locală o
poziŃie fruntaşă, anunŃa acelaşi lucru:
pentru 2012 sucursalele est europene trebuie să se bazeze pe depozitele atrase şi atât. A doua bancă
din sistem, BRD este sucursala

locală a unei bănci franceze, Societe
Generale, cu expuneri enorme pe
Grecia şi care, chiar dacă la Bucureşti este performantă, la Paris nu
se simte deloc bine. De aici, nu prea
se poate spera mare lucru în privinŃa păstrării expunerilor pe România.
Ce să mai spunem despre băncile
greceşti care au peste 15% din capitalizarea bancară românească? Aici
întrebarea este dacă se retrag total,
sau doar parŃial şi dacă BNR reuşeşte să monitorizeze la timp eventualele mişcări de capital. Cum nu

avem bănci germane şi celelalte
bănci prezente dacă la rândul lor nu
vor avea probleme (cele spaniole,
portugheze etc..), devine limpede că
băncile de la Bucureşti vor rămâne
orfane, de capul lor. Ceea ce înseamnă vai de capul nostru!
Dacă este să preluăm statistica austriacă, reducere expunerilor cu 25%
din partea băncilor prezente în România înseamnă nimic altceva decât
o criză de proporŃii. Băncile străine
vor deveni doar nişte ghişee care îşi
vor plăti prin creditele pe care le

7

gestionează propria lor activitate. Doar
cele mai curajoase se vor încumeta să
mai dea credite pe baza depozitelor
atrase. Dobânzile mari la depozite vor
aduce dobânzi mari la credite, în ciuda
inflaŃiei reduse. Mecansimul prin care,
prin jongleriile BNR, băncile comerciale aveau bani să împrumute statul
nu mai funcŃionează. Statul va împrumuta şi puŃinii bani disponbibili de pe
piaŃă la dobânzi din ce în ce mai mari
şi acesta este singurul scenariu prin
care se poate înŃelege logica unui
deficit de 1,9% pentru o Ńară care
vrea să crească şi să recupereze decalaje. Şi acest deficit va fi la limită
apoape de neacoperit. Această situaŃie se traduce simplu printr-o criză
de finanŃare, de proporŃii care va lovi
şi statul şi mediul privat şi mai rău,
prin bănci. Marea preformanŃă, sau
marele noroc ar fi ca statul să nu fie
nevoit să intervină pentru a salva o
sucursală locală. Nici nu mai trebuie
să vrea să ia o bancă, va fi nevoit
să intervină. Alte Ńări din est deja o
fac. AutorităŃile letone au salvat Krajbanka, a noua cea mai mare bancă
din Ńară, după ce săptămâna trecută
Lituania a întocmit un plan de salvare pentru Snoras, al cincilea cel
mai mare creditor. Aceste aşa zise
salvari vor continua. Totul este ca şi
statul român să poată să o facă. Dar
chiar şi în aceasta variantă, situaŃia
nu va putea fi altfel caracterizată
decât în termeni radicali: criză. Una
mai mare şi mai dureroasă decât cea
de până acum.

Bucure}tiul în noiembrie...
– o dilem@: {tefan Furtun@ sau Noica? trecând prin Marc Faber,
Verdi }i Ermano Wolf –

Dan POPESCU

urmare din pagina 4

Ce poŃi face, dar, la Bucureşti
când stai aproape de Operă, iar mai
mereu românul a fost şi este meloman? Normal, să mergi la operă.
Ceea ce facem şi noi, audiind şi
văzând în două seri succesive, două
spectacole remarcabile. În prima
seară, un excelent „Macbeth” al lui
Giuseppe Verdi, operă în care textul
marelui Will Shakespeare (ediŃie bilingvă, traducere şi note de Dan
Amedeo Lăzărescu) este foarte bine
respectat, mesajul său trist, tragic.
Ba chiar în operă, cum se arată întrun comentariu din program, „răul se
vede mai bine, căci nu asistăm, ca
la Shakespeare, la «înrăirea» cuiva,
ci la extazul răului deja instalat”. Muzica copleşitorului Verdi este înălŃătoare în însăşi drama pe care o redă,
libretul lui Francesco Maria Piave are
calităŃi, orchestra Operei, sub bagheta maestrului Iurie Florea, este remarcabilă, maestrul Petrică Ionescu
face o admirabilă regie, iar soliştii,
Eugen Secobeanu, Silvia Sorina
Munteanu, Horia Sandu, ş.a. – dar şi
corul – sunt realmente minunaŃi. O
seară încântătoare. Stricată, însă, puŃin, acasă, de ostentativitatea televiziunii de a ne lăuda posibila investiŃie străină de la Roşia Montană.
Odată acceptată, va curge pentru toŃi
laptele şi mierea. Nu ni se spune,
însă, şi care sunt, pentru România,
costurile reale pentru prezent şi perspectivă. Oare cei de la Academie şi
de la alte instituŃii, care sunt „con-

tra”, nu sunt sănătoşi la cap? Cu
câteva mici excepŃii, ce investiŃii de
acest tip au avut oare succes social
şi în timp, în România, nu doar după
1989, ci şi în vremea interbelică? A
studiat cineva serios variantele „Legii
minelor”? Să reflectăm, dar...
În seara următoare, o altă încântare la Operă: „I Quatro Rusteghi”
(„Cei patru bădărani”), comedia muzicală a lui Ermano Wolf-Ferrari, libretul în dialect veneto de Giuseppe
Pizzolato, după piesa „Bădăranii” de
Carlo Goldoni. Splendid spectacol şi
acesta, o atmosferă veritabil veneŃiană cu ajutorul unei regii remarcabile – Peter Pawelik, al unor decoruri
ingenioase – Cătălin Ionescu Arbore,
Vlad Osias şi Andreea Koch, al unor
solişti deosebiŃi - Mihnea Lamartic,
Sorana Negrea, Ioana Mitu, etc., precum şi, fireşte, în primul rând, al valoroasei orchestre a Operei şi corului
acesteia, sub bagheta mirifică a dirijorului Vlad Conta. Un adevărat spectacol, un adevărat act de cultură muzicală. O muzică încântătoare asociată cu „Comedia Dell'Arte”, o atmosferă eminamente veneŃiană la Opera
din Bucureşti, chiar lângă cheiul
DâmboviŃei...
... Ceea ce m-a încântat, deasemenea, în mod deosebit a fost faptul că o mare parte din cei prezenŃi
– cam 50-60% din capacitatea sălii
a fost ocupată la fiecare din cele
două spectacole – erau tineri, mai
mult decât probabil tineri studenŃi şi
studente de la Căminele Grozăveşti şi
cele ale UniversităŃii din „capul” de jos
al Bulevardului Regina Elisabeta. Ti-

Vedere din Parcul Ci}migiu, Bucure}ti

neri aranjaŃi, duşaŃi, şpreaŃi, veniŃi să
se transpună câteva ore în zone
sprituale înălŃătoare. Dacă am putea
multiplica acest detaliu, nu s-ar putea
spune că viitorul României nu se află
pe mâini bune. Iar eu cred că detaliul „în chestie” este nu doar multiplicat, ci şi, în mod deosebit, multiplicabil. Să avem dar grijă de şcoală, de
licee, de universităŃi, darurile nu cad
din cer...
În sfârşit, cu o zi înaintea plecării,
îmi cumpăr 2 numere din revista
franceză „Historia” – dintre care unul
„Historia-Special” – ocupându-se mai
ales de renumita familie Borgia şi,
respectiv, de ascensiunea la putere a
lui Hitler. Ambele numere deosebite.

Cât a fost şi cât este adevăr în ce-i
priveşte pe Borgia, pe papa Alexandru, pe ambiŃiosul şi, posibil, venalul
Cezar şi pe prea frumoasa şi, posibil, zvăpăiata LucreŃia? Întrebare interesantă cu răspunsuri nu doar greu
de formulat ci şi cu „bătaie” în actualitate. Borgia, „în spatele uşilor închise”... Pe urmă, Hitler, cum s-a
ajuns aici? Un motiv – formulat şi
de J.M. Keynes: pacea nedreaptă
pentru Germania, de după primul
război mondial şi despăgubirile de
război înrobitoare - imposibil de împlinit - la care aceasta a fost supusă.
Într-o astfel de atmosferă, nu doar
Hitler, ci şi alŃii, au vrut şi au ştiut
să prindă „peştele cel mare”, ben-

eficiind şi de toleranŃa vestului. Şi a
ieşit o mare tragedie, pentru poporul
german, dar şi pentru alŃii, pentru
mulŃi, mulŃi alŃii... Voi mai reveni în
acest sens.
... Întoarcerea la Sibiu este la fel
de confortabilă. Un vagon elegant
(chiar dacă de clasa a II-a), lume
puŃină, am putut citi în voie. Pe acest
mare maestru al romanului poliŃist
modern, James Hadley Chase, pentru
care am o veritabilă slăbiciune, chiar
o adevărată veneraŃie. Romanele lui,
scrise simplu şi inteligent, sunt viaŃă,
iar viaŃa este cu adevărat inspiraŃia
fecundă a romanelor lui. O reuşită
simbioză, de care, însă, avem nevoie
şi altfel...
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Ispitirea lui Noica (II)
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Cum se obişnuieşte, la mai toate
manifestările culturale dedicate apariŃiei unei cărŃi, protocolul de uzanŃă
prevede mai multe momente. Organizatorii anunŃă de la început punctele
din program, numele invitaŃiilor, calitatea lor culturală, socială, politică,
aportul acestora în ordinea importanŃei lor la desfăşurarea manifestării.
Şi în cazul lansării tratatului „Devenirea întru fiinŃă” a filozofului
Constantin Noica, din 1981 de la
„Casa Albastră” a Muzeului NaŃional
„Brukenthal”, lucrurile s-au petrecut

aproximativ la fel, cu specificaŃia că
momentul se desfăşura în plină epocă ceauşistă, iar manifestarea fiind
socotită semioficială nu a beneficiat
de prezenŃa conducerii de partid şi
de stat de pe plan local. După ce sa consumat partea introductivă într-o
notă mai puŃin protocolară, a vorbit
Constantin Noica.
Încerc să reproduc, cât mai fidel,
ceva din spiritul acestui discurs, având
în vedere timpul de trei decenii care
s-au scurs de la acea dată.
În esenŃă, Constantin Noica a
mulŃumit directorului Mircea Mâciu
pentru prezenŃă şi pentru efortul
depus la realizarea cărŃii. Figura sa
exprima o surprindere nedisimulată.
Se întreba în „forul său interior”
care a fost elementul emoŃional sau
raŃional din conştiinŃa unui astfel de
om, care era, dincolo de calităŃiile lui

Palatul Brukenthal }i “Casa Albastr@”

de om erudit, directorul unei edituri
naŃionale de mare anverură, cu sarcini politice bine definite, în politica
editorială a partidului. Ce resorturi
intime ale conştiinŃei sale au declanşat o astfel de opŃiune. Nu putea
înŃelege prin ce fel de supterfugii a
reuşit editorul să distragă atenŃia cerberilor draconicei cenzuri ceauşiste,
pentru a putea edita o carte de filozofie, de factură ontologică, despre
fiinŃă şi devenire.
Ca toate lucrurile de excepŃie care
se mai întâmplau, din când în când
în cultura noastră, au declanşat admiraŃie dar au stârnit pe cârtitori şi
delatori.
Potrivit acestora, astfel de excepŃii erau dirijate din vârful propagandei partidului, ca să funcŃioneze ca
supapă de evacuare a tuturor nemulŃumirilor acumulate în timpul regimului de privaŃiuni impuse românilor de către orânduirea comunistă.
O curiozitate funciară, proprie filozofului, îl determina să depisteze
mobilul care l-a condus pe Mircea
Mâciu să accepte editarea cărŃii, fără
ca să cunoască în amăunt cuprinsul
şi problematica ei.
În momentul când Noica îl întreba pe editor, cui îi foloseşte o carte
de filozofie în condiŃiile unei societăŃi
confruntată cu probleme elementare
de subzistenŃă, cum era cea românească la acea vreme, acesta l-a
asigurat că se vor găsi şi cititori. Ca
atare a stabilit tirajul primei ediŃii la
17.000 de exemplare.
Din surse demne de toată încrederea, circula la acea vreme o informaŃie că directorul Întreprinderii Poligrafice, Mircea Oprişiu un împătimit
iubitor de carte, a tipărit în plus, în
mod neoficial, peste 10 000 de exemplare. RaŃinamentul unui astfel gest a
avut la bază faptul că directorul
Oprişiu şi-a dat seama de valoarea
excepŃională a cărŃii.

Constantin Noica

A Ńinut cont de notorietatea la
care a ajuns filozoful de la Păltiniş,
precum şi de snobismul unor mari
categorii de „intelectuali” care se cam
ocupau, cu filozofia. Prin cafenelele
Sibiului, în lumea boemă, era de
bon-ton să te lauzi cu voce tare că
ai luat pe sub „mână” celebrul tratat
ontologic „Devenirea întru fiinŃă”.
O uşoară urmă de regret îl travesa pe filozof, pentru faptul că proiectul „devenirii întru fiinŃă”, început
încă din anii tinereŃii prin 1950, se
finaliza după 30 de ani. El a conceput lucrarea în două părŃi. 1) Încercare asupra filozofiei tradiŃionale şi
2) Tratat de ontologie.
Primul era un periplu în lumea
filozofiei lui Kant şi Hegel, în care
concepe o schiŃă articulată şi fermă,
o quasi metodă absolută a filozofiei,
care urma să fie, în manieră hegeliană şi o structură a lumii, iar al
doilea, elaborat independent de primul, era Ontologia.

Din ambele răzbate o necesitate
pe care filozoful a simŃit-o să „pună
ordine”, din punctul său de vedere,
atât în metodologie cât şi în ontologie, un soi de logică, diferită de logica lui Hegel.
Problemele abordate în această
carte depăşesc cu mult simpla iniŃiere în filozofie, făcând-o greoaie, şi
ea nu a fost gustată pe măsura
aşteptărilor filozofului. De aceea a
simŃit nevoia să scrie după apariŃia „
Devenirii întru fiinŃă” cele „Trei introduceri la devenirea întru fiinŃă” (apărută la editura „Univers”- Bucureşti 1984), un închegat şi fascinant triptic eseistic despre mai puŃin „digerabila” „Devenire întru fiinŃă” despre
care s-ar cuveni o discuŃie aparte. O
discuŃie în strânsă legătură cu marea
şi controvesata problematică a fiinŃei
despre care, de la Platon şi Aristotel,
filozofii încearcă să dea răspunsuri,
spre deosebire de Noica, ce pune întrebări care te miră, nu te dumiresc...
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