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Pactul fiscal discutat
zilele trecute la Bru -
xelles, într-o noapte în
care se aştepta mult
mai mult de la liderii
europeni, are implicaŃii
extrem de serioase pen-
tru România. Şi asta
chiar dacă la o primă
vedere rezultatul de săp -
tămâna trecută a deza-
măgit. Dezamăgirea a

venit mai ales din cauza lipsei de soluŃii pe
termen scurt. Ceea ce s-a convenit pentru
dezamorsarea crizei este destul de puŃin şi în
continuare complicat. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Sunt tocmai nepu -
tin Ńele noastre acelea
care ne irită.” 

Joseph Joubert
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În fine, Europa pare să se fi
trezit din coşmar. Criza financia-
ră proprie, cronică şi dureroasă,
refuzul mai direct sau mai nuan -
Ńat al americanilor, arabilor şi
chinezilor de a-i arunca un colac
de salvare în aceste momente
crtitice, au făcut-o să-şi adune
ultimele puteri şi ambiŃii într-o
decizie crucială: acordul de inte-
grare fiscală. Adică să accepte şi
să-şi însuşească, în fine, o nouă

filozofie a unei discipline fiscale riguroase, fără de care
bătrânul continent riscă să piardă definitiv competiŃia
mondială. Ce-i drept, le-a trebuit cam mult celor de la
cârma UE să înŃeleagă de ce scârŃâie din toate închei-
eturile construcŃia europeană pusă la cale în urmă cu
20 de ani prin Tratatul de la Maastricht.

Calea european@ – f@r@
versiuni aventuriste!

PUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

„Ruina apropiatului place şi amicilor 
şi inamicilor”

La Rochefoucauld

... Imperiul financiar mondial nu cred că a fost,
nu cred că este impus de o personalitate sau alta
care să troneze autoritar în vârful său – o per-
sonalitate de tipul unor mari dictatori imperiali ai
lumii. Nu este impus nici de o asociaŃie, de un
club, de o fraternitate poate în mai mare măsură
discretă decât secretă – de tipul Clubului Bilder -
berg sau chiar al francmasoneriei. Nu. Cred, mai
degrabă, că acesta este condus mai mult de prin-

cipii şi atitudini. Ceea ce l-a făcut şi îl face să aibă putere, influenŃă, pe
zone foarte eterogene, din punct de vedere al criteriilor imperiale clasice,
„banale”, larg recunoscute până acum. Principii şi atitudini de tipul
prevalenŃei oricum a profitului, de tipul realizării unui beneficiu strict de
pe urma oricărei afaceri sau acŃiuni, de tipul „capitalul, profitul îl
urmează”, etc. continuare ^n pag. 6-7

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Criza economic@
mondial@ }i re]eta

american@
master Andreea VASIU, ULBS pag. 2

Emil DAVID

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Arta plastic@ 
a germanilor de pe

meleagurile sibiene. III

Franz-Joseph, împăratul habsburg loengeviv pe tron

Miercuri 30 Noiembrie 2011,
Hotelul Hilton din Sibiu a
găz duit ediŃia 2011 a Topului
Com paniilor Performante din
judeŃul Sibiu, organizat de
către Camera de ComerŃ, In -
dustrie şi Agricul tură (CCIA)
a judeŃului Sibiu.

În cadrul acestui eveniment au
fost premiate aproximativ 125 de companii din diverse
domenii de activitate pentru rezultatele economice din
anul fiscal 2010. Atât oficialii prezenŃi la această man-
ifestare, cât şi reprezentanŃii companiilor prezente au
remarcat faptul că activitatea economică în judeŃul
Sibiu în anul 2010 a fost mai bună decât în anul fis-
cal 2009, iar datele preliminare pentru 2011 ne fac să
sperăm într-o redresare mai accentuată a situaŃiei în
anul în curs.
Pentru prima dată, pe lângă partenerii importanŃi din
domeniul economic pe care Camera de ComerŃ,
Industrie şi Agricultură Sibiu i-a avut, au fost prezenŃi
în calitate de parteneri Cluburile Rotary Cibinium Sibiu,
Rotary Schoellkrippen – Kahlgrund (Germania).

continuare ^n pag. 4-5

Performan]@ 
economic@ 

}i implicare social@
- Rotary Cibinium 
}i RSI în Sibiu -

Vedere din Bruxelles

Adev@ratul pact fiscal
pentru România

Prin cenu}a imperiilor... (II)

Următorul număr al revistei va apare vineri, 
13 anuarie 2012

Moş Crăciun, Crăciunul 
şi Anul Nou 2012 

Revista “Euroeconomia XXI”
urează tuturor colaboratorilor

şi cititorilor săi 
Bucurii, Sănătate, Şanse,

Împliniri.

Roma, Locul semnării Tratatului din 1957,
care a pus bazele UE de astăzi.



EVOLU[II {I INVOLU[II2 VINERI 16 DECEMBRIE 2011

În decursul ultimilor ani, această
criză economică globală ne-a demon-
strat şi ne-a arătat încă o dată care
sunt efectele uitării ... a uitării expe-
rienŃelor trecute. 

Istoria plină de fapte - unele ne -
gre altele roz, unele povestite altele
ascunse sau uitate – ne învaŃă şi ne
demonstrează că totul este reversibil,
că acolo unde au existat culmi ale
bunăstării şi fericirii au existat, mai
devreme sau mai târziu, şi declinuri.
Efectul de boomerang există şi va
continua să existe, însă tot ceea ce
contează este cât de mult învăŃăm
din toate acestea şi cât de mult ne
stăpânim în momentele euforice.

Întreaga economie mondială, ca -
racterizată ca „noua arhitectură finan -
ciară mondială”, o arhitectură influ-
enŃată de politicile liberale, de dere-
glementare şi de credinŃa în ajusta -
rea naturală a pieŃei, a intrat în actuala
criză economică după o lungă perioa -
dă de euforie a realizării de profituri
mari în perioade scurte de timp.

EvoluŃia economiei capitaliste a în-
ceput cu capitalismul de producŃie
(pornit o dată cu revoluŃiile industri-
ale), urmat apoi de capitalismul de
consum, ajungând astfel până la pe -
rioada post modernistă în care capi -
talismul financializat s-a dezvoltat
fiind dominat de iluzia banilor, iluzie
care a condus la excesul de investiŃii
şi speculaŃii. Această economie de
tip liberal, care are la bază principii
precum dereglementarea pieŃelor şi
neimplicarea statului în economie, a
dominat, în ultimii 20 de ani, eco -
nomiile marilor puteri ale lumii, fiind
promovata intensiv si de către insti-
tuŃiile financiare internaŃionale.

În acest sens, la sfârşitul anilor
1980, în contextul globalizării finan-
ciare, au fost expuse la Washington
10 măsuri de politică economică ne -
cesare pentru a obŃine creştere eco-
nomică, şi anume: disciplina fiscala
pentru limitarea deficitelor bugetare,
prioritizarea cheltuielilor publice prin
acordarea de subvenŃii sectoarelor
producătoare care pot genera veni-
turi viitoare, reforma sistemului de
taxe şi impozite, liberalizarea finan-
ciară care include liberalizarea cursu-
lui de schimb şi a ratei dobânzii, li -
beralizarea comerŃului, investiŃiile stră-
ine directe, privatizarea şi dereglemen -
tarea pieŃelor.

Aceste măsuri au devenit ghidul
reformei economice în Europa de Est
şi în Ńările în curs de dezvoltare, şi
au avut efecte diferite la nivelul fie -
cărui stat în funcŃie de modul de
interpretare a fiecăreia.

În contextul actual se contureză o
schimbare a politicilor economice de
dezvoltare la nivel global. Această
schimbare are în prim-plan
reevaluarea acestor 10 măsuri de la
Wa shington, deoarece noile condiŃii
ale pieŃei şi învăŃămintele culese din
ac tuala criză economică mondială
ne-au demonstrat că aceste „reguli
de aur” nu au fost suficiente, chiar
mai mult, în opinia unor economişti,
ele au fost cauza declanşării crizei.

Astfel, în contextul acestei reeva -
luări provocate de criză, elementul

principal care trebuie analizat este
statul, şi anume posibilităŃile acestuia
de a avea un rol activ în economie.

Dacă pentru dezvoltarea econo -
mică, în ultimii 20 de ani, era reco-
mandat ca statul să nu fie implicat
în economie şi să realizeze privatizări
cât mai eficiente, în prezent, statul
este văzut ca un „colac de salvare”
pentru revenirea din criză.

Un exemplu în acest sens sunt
primele măsuri anti-criză ale SUA şi
anume, injecŃiile directe de capital în
institutiile financiare private. Aceste
injecŃii de capital s-au realizat din
bani publici prin „Programul de Aju -
tor pentru Active în Dificultate” (TARP),
prima tranşă a acestora fiind de 700
miliarde de dolari, urmată de alŃi şi
alŃi bani.

250 de milioane de dolari a cos -
tat salvarea băncilor într-o primă fază,
şi în principal banii s-au dus către
principalele şapte bănci din sistem:
Bank of America, Citigroup, Goldman
Sachs, JPMorgan Chase, Morgan
Stanley, Well Fargo şi Bank of New
York Mellon, iar salvarea gigantului
de asigurări AIG a costat încă 85 de
miliarde de dolari.

Salvarea acestor instituŃii finan-
ciare cu bani publici are un oarecare
aer de nedreptate pentru că pare să
recompenseze comportamentul finan-
ciar greşit al acestor bănci. Cele mai
liberale economii ale lumii, cea ame -
ricană şi cea britanică, au naŃionali -
zat numeroase instituŃii financiare
sub pretextul salvării investitorilor,
dar acoperind de fapt pierderile uriaşe
facute de managementul defectuos al
acestor instituŃii.

Statul nu trebuie să fie doar pom -
pierul de serviciu, iar daunele nu tre-
buie să le plătească societatea în
ansamblu. Acum pot spune că s-a
făcut cea mai mare schimbare de
roluri din istorie: oamenii nu mai je -
fuiesc băncile, ci băncile jefuiesc
oamenii, prin trecerea datoriei private
realizată de acestea, la datoria publi -
că suportată de întreaga populaŃie.

Criza lor şi criza noastră

Analizând mai atent toate evenimen -
tele economice din ultimii ani putem
afirma că, defapt, avem de a face cu
două crize care s-au suprapus:

- o criză pornită în SUA şi extinsă,
din cauza activelor toxice ale băn-
cilor non-americane, în Ńările dezvol -
tate precum Marea Britanie, Germa -
nia, FranŃa şi Japonia;
- o altă criză determinată de deficitul
prea mare al contului curent, speci-
fică unor economii emergente, unor
state noi membre UE, inclusiv Româ -
nia, şi unor foste economii de coeziu -
ne precum Spania, Grecia şi Irlanda.

Cauza principală a crizei economi -
ce pornită în SUA şi extinsă apoi la
nivel global prin efectul de conta -
giune o constituie excesul de investi -
Ńii financiare. Financializarea econo -
miei americane şi, după cum s-a
văzut, a economiei mondiale, este
identificată drept o cauză majoră a
crizei. Astfel, ponderea în creştere a
profiturilor în venitul naŃional nu a
fost însoŃită de o creştere compara-

bilă a investiŃiilor productive. Toate
acestea, în principal, datorită orien-
tărilor managerilor către profituri pe
termen scurt, în special către creş -
terea preŃului acŃiunilor; datorită inves-
tiŃiilor orientate către imobiliare sau
instrumente derivate complexe şi ne -
transparente, şi datorită orientărilor
companiilor non-financiare către inves -
tiŃii financiare pentru că acestea ar
putea duce la profituri mai mari pe
termen scurt.

Ceea ce s-a întâmplat în Româ -
nia, din acest punct de vedere, este,
consider, simplu de explicat: o criză
frecventă în rândul Ńărilor emergente
care presupune creşterea consumului
care a condus la supraconsumul pe
datorie şi finanŃarea prin datorie pri-
vată a creşterii exponenŃiale a defici-
tului de cont curent. Creşterea con-
sumului, ca un efect de domino, a
condus la relaxarea creditării şi la
aprecierea puternică a monedei na -
Ńionale ceea ce a ieftinit importurile
şi a favorizat creditele în valută.
Astfel, consumul a ajuns să fie prin-
cipalul motor al creşterii economice.
Cursul de schimb a devenit, în mod
evident, supraapreciat iar economia a
dat semne vizibile de supraîncălzire.

Deasemenea, s-a realizat îmbina-
rea celor două crize, prin extinderea
şi altor crizei americane asupra mar-
ilor economii. 

Astfel, principalul mecanism de
propagare a crizei, în special în
Europa de Est, a fost contul curent.
O Ńară cu un deficit de cont curent
mare este expusă volatilităŃii fluxu-
rilor internaŃionale de capital. Când
condiŃiile sunt favorabile şi intră bani
în Ńară, deficitul se poate finanŃa. Dar
când condiŃiile internaŃionale sunt
nefavorabile, când apare o criză de
lichidităŃi în marile economii ale lu -
mii, investitorii au tendinŃa de a-şi
retrage banii sau de a renunŃa la
investiŃiile din Ńările considerate
riscante, chiar dacă nu de acolo s-a
declanşat criza. Reducerea bruscă a
finanŃării externe impune ajustarea
brutală a deficitului de cont curent,
însoŃită de obicei de recesiune.
Astfel, ca un exemplu în acest sens
din sectorul bancar actual, ceea ce

le-a afectat pe băncile mamă din
Vest se repercuteză şi asupra fi -
lialelor din Est.

În ceea ce priveşte stimularea
economiilor şi ieşirea din criză pot
spune că nu poate exista o soluŃie
unanimă, aplicabilă tuturor statelor.
Spun asta, în principal, datorită fap-
tului că situaŃia economică a tuturor
statelor era diferită la începutul cri -
zei, iar efectele acesteia au avut un
impact diferit asupra fiecărui stat în
parte. În acest sens, Ńările dezvoltate
anunŃă pachete de stimulare a eco -
nomiei, operează cu deficite bugetare
foarte mari şi intervin pe piaŃă prin
naŃionalizarea temporară a unor insti-
tuŃii financiare cu probleme, imple-
mentând în general politici macro-
economice anticiclice. Pe când Ro -
mânia şi alte Ńări aflate în aceiaşi
categorie cu ea sunt nevoite să
aplice politici prociclice, exact opusul
celor adoptate în Europa de Vest,
SUA şi Japonia, să reducă nivelul
cheltuielilor publice şi nu au resurse
pentru pachete masive de stimulare,
având constrângeri bugetare dure.

SUA a aprobat un act de re -
dresare şi reinvestiŃii (American Rico-
very and Reinvestment Act) care in -
cludea: stimulente fiscale şi ştergerea
de datorii pentru micii întreprinzători
(54 miliarde de dolari), ajutoare fa -
miliale pe o perioadă de 10 ani (260
milioane de dolari), investiŃii în mo -
dernizarea infrastructurii de transport
(46 miliarde de dolari), reduceri fis-
cale pentru folosirea energiei regene -
rabile (17 miliarde de dolari) etc.

Aşadar, ceea ce pot spune este
că dacă pentru criza lor se pot lua
măsuri care să repornească econo-
mia chiar cu preŃul inflaŃiei şi al de -
ficitelor bugetare mari, pentru criza
noastră suntem constrânşi la măsuri
care pe termen scurt vor adânci re -
cesiunea. Nu trebuie să aşteptam
ieşirea din criza economică internă o
dată cu ieşirea marilor economii ale lu -
mii din criza economică globală, deoa-
rece criza lor este una, iar criza noas-
tră este alta! BineînŃeles că la un
moment dat, ieşirea lor din criză va
genera creşterea cererii externe şi asta
va stimula şi exporturile noastre.

Criza economic@ mondial@ }i re]eta american@

master Andreea VASIU, Facultateade {tiin]e Economice, ULBS

Vedere din New-York
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urmare din pagina 1
Suferea pentru că în tot acest

răstimp istoric Uniunea nu a izbutit
să fie altceva decât o Uniune de
piaŃă care şi-a propus – vorba pro-
fesorului Vasile Puşcaş – să facă un
zeu din moneda euro, fără să izbu -
tească în cele din urmă. GuvernanŃa
europeană, care ar fi trebuit să pre-
supună adoptarea unei politici eco-
nomice comune, coordonarea şi sta-
bilirea clară a unor jaloane şi bune
practici printr-o cooperare accentuată
şi limitarea riscului unor politici po -
puliste hazardate – toate acestea au
fost deturnate spre un interguverna -
lism parohialist în care pe primul
plan erau proiectele naŃionale ego-
iste, iar pe ultimul competitivitatea
economică şi financiară.

Acum, în sfârşit, aproape toată
lumea a înŃeles că noile reguli ale
integrării europene vor trebui să
asigure un management eficient al
interdependenŃelor în UE. Mai con-
cret, reconstrucŃia instituŃională va
începe – odată cu Acordul de guver-
nanŃă fiscală – de la câteva Ńinte
obligatorii – deficit structural de 0,5
la sută şi datorie publică de cel mult
60 la sută din PIB, pentru fiecare
Ńară în parte, fie că se află în zona
euro sau nu (exprimat simbolic prin
formula 17+). În acest scop, statele
membre vor trimite bugetele spre
avizare Comisiei Europene, înainte de
a le adopta în parlamentele naŃionale.
łările în pericol de deficit excesiv
sau cu deficit excesiv vor intra sub
monitorizare permanentă. Derapajele
bugetare vor fi urmate de sancŃiuni,
regimul acestora urmând a fi stabilit
cât de curând.

Ca întotdeauna însă, pe plan
internaŃional optimismul conjunctural
emanat de adoptarea noului tratat nu
este împărtăşit de toată lumea. După
cum se ştie, Marea Britanie a făcut
deja opinie separată invocând intere-
sul naŃional şi independenŃa econo -
mică şi monetară tradiŃională a Ńării.

La rândul lor, Statele Unite ale Ame -
ricii şi cele mai puternice Ńări arabe
s-au arătat reticente în participarea la
un fond special creat în cadrul FMI
pe care europenii vor să-l înfiinŃeze
pentru statele aflate în dificultate.

„Să forŃezi contribuabilii americani
să salveze state providenŃiale bur-
toase din Europa este nerezonabil şi
imoral” – se aude tot mai apăsat
replica plastică şi sugestivă a con-
testatarilor din Washington. Iar din-
spre sediul Fondului Monetar Inter -
naŃional, sosesc opinii rezervate cu
privire la noul acord european pen-
tru mai multă integrare şi disciplină
fiscală, considerat doar un pas în
direcŃia cea bună, dar în nici un caz
o soluŃie completă pentru a rezolva
criza datoriilor.

Că va fi un pas sau o soluŃie ra -
dicală – rămâne de văzut. Deocam -
dată sigur este doar că, după ce 26
de state au reuşit să se pună de
acord, urmează partea cea mai difi-
cilă: convingerea propriilor clase poli -
tice şi a propriilor cetăŃeni.

Este exact ceea ce se petrece şi
la noi în Ńară în aceste zile ale
muşchilor politici încordaŃi la maxi-
mum. Mai pe şleau, problema se
pune aşa: preşedintele României a
spus DA acordului de la Bruxelles
din celebra noapte de 8 spre 9
decembrie a.c. România încă NU! Şi
de aici încolo, încep toate contrele
posibile: putem sau nu putem accep-
ta această severă limitare/cedare de
suveranitate? Este necesară pentru
aceasta modificarea ConstituŃiei sau
ajunge o lege specială privind defici-
tul maximal? Trebuie sau nu che -
mată populaŃia la un nou referendum
pe această temă? Odată asumat acest
angajament, ne mai putem limita
doar la scăderi drastice de cheltuieli
publice, îngheŃări sau reduceri de
salarii şi pensii, ca până acum, sau
ne trebuie o strategie economico-
socială de convergenŃă, pusă în slu-
jba creşterii economice, recuperării
decalajelor de competitivitate şi nivel
de trai? Cine să conceapă şi să
aplice o asemenea strategie particu -

lară pentru cazul României: Bru -
xelles-ul sau un guvern propriu de
tehnocraŃi?

Cu siguranŃă, va curge multă apă
pe DâmboviŃa şi multă cerneală ti -
pografică în mass-media românească
până când clasa noastră politică va
ajunge la un consens în numele
interesului naŃional. PoziŃiile actuale
sunt în cele mai multe situaŃii ire -
conciliabile. Un lucru este însă
limpede: nu mai putem pierde încă

un deceniu în integrarea europeană,
nu ne mai putem face că „suntem în
Europa”, dar ne croim drumul după
capul şi şmecheriile noastre. Ro -
mânia nu mai are de ales. Trebuie
să meargă pe acest drum. Acordul
de guvernanŃă fiscală echivalează cu
un nou Tratat european. Din fericire,
de data aceasta suntem parte fonda-
toare şi nu mai e nevoie să par-
curgem ani de negocieri pentru a
intra în club. Din nefericire, prin

acest nou test de austeritate impus
la nivel continental România riscă să
îngheŃe pe termen lung în nişte
decalaje insurmontabile faŃă de Ńările
apusene. Din nenorocire, nu ştim
cine va mai crede cu adevărat la noi
în noul destin ce ni se pregăteşte:
poporul a obosit, iar politicienii
noştri bat câmpii. În aceste condiŃii,
este pe deplin posibil ca soarta viitoa -
re a României să nu se hotărască în
România! 

Emil DAVID

Calea european@ – f@r@ versiuni aventuriste!

Vedere din Strasbourg
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Aşa cum menŃioneză siteul ofi-

cial al Districtului Rotary 2241
Romania şi Republica Moldova,
http://www.rotary2241.org/new/distric
t-2241/despre-district.html, 

«Rotary este o organizaŃie a oa -
menilor de afaceri şi a reprezentan -
Ńilor diferitelor profesii, care asigură
servicii umanitare, promovează stan-
darde etice înalte în toate domeniile
de activitate şi stabileşte relaŃii de
bună înŃelegere.

Cu zeci de ani în urmă, pe plan
internaŃional s-au înfiinŃat primele
cluburi cu scopul declarat de a servi
comunitatea, cu alte cuvinte, de a fi
la dispoziŃia semenilor. (…) Aşadar,
în urmă cu 100 de ani, avocatul Paul
Harris a invitat câtiva prieteni în
ideea de a constitui un grup care să
se bazeze pe o totală deschidere şi
sinceritate a membrilor săi, impu -
nând încă de la început o regulă a
nonprivilegiatului: nimeni nu este
favorizat în nici un fel, nici măcar
prin simplul fapt de a găzdui de
două ori la rând întrunirile grupului-
principiul rotaŃiei. Astfel a luat naş -
tere Rotary Group. Organizarea a
fost deosebit de simplă, motiv pen-
tru care se menŃine şi în prezent:
grupul de prieteni a fost lărgit,
devenind club, membrii fiind aleşi pe
criteriul profesionalismului, al calităŃii
morale în viaŃa socială, de familie şi
afaceri. Clubul este condus de un
preşedinte care îşi păstrează poziŃia
timp de un an, fără posibilitatea de
realegere. Ulterior, datorită creşterii
numărului de cluburi, apare necesi-
tatea organizării pe criterii de pro -
ximitate geografică, în districte, a că -
ror activitate este coordonată de un
guvernator.

AsociaŃie de egali, fiecare recu -
noscut profesional în domeniul său
de activitate, persoane de caracter şi
care se bucură de o bună reputaŃie,

lucrând ca buni profesionişti, lideri ai
comunităŃilor locale, Rotary promo -
vează idealul de a servi binele pu blic
în profesie şi în societate, dând dovadă
de integritate. Cultivarea rela Ńiilor per -
sonale între reprezentanŃii di feritelor
profesiuni, meserii şi bresle din comu -
nitatea locală înseamnă re cunoaş -
terea valorii oricărei activităŃi utile».

Parteneriatul dintre Camera de
ComerŃ, Industrie şi Agricultură Sibiu
şi Cluburile Rotary Cibinium Sibiu,
respectiv Rotary Schoellkrippen –
Kahlgrund, a vizat o serie de obiec-

tive comune, care deşi sunt exprimate
în cuvinte diferite în Co munitatea de
Afaceri, respectiv în Comunitatea Ro -
tariană, au aceiaşi finalitate.

Astfel, rotarienii isi propun să
acŃioneze binele public, lucrând cu
responsabilitate şi dăruire pentru ac -
tivarea ComunităŃii în ceea ce pri -
veşte rezolvarea propriilor probleme.

Mediul de afaceri, pe de altă
parte, începe să fie preocupat şi în
Romania de răspunderea socială a
intreprinderii (RSI). Carta Verde,

201, Promovarea unui cadru euro-
pean pentru responsabilitatea socială
a corporaŃiilor, defineşte la nivelul Co -
misiei Europene responsabilitatea so -
cială a intreprinderii ca reprezentând
un concept potrivit căruia întreprin -
derile integrează precupările so ciale
şi faŃă de mediu în operaŃiunile eco-
nomice şi în interacŃiunile cu prin -
cipalii actori din domeniul lor de inte -
res (stakeholders), în mod voluntar”

WBCSD (World Business Council
for Sustainable Development) defin eş -
te răspunderea socială a intreprin -

derii ca fiind „angajamentul compani-
ilor de a contribui la dezvoltarea
economică durabilă, lucrând împreu -
nă cu angajaŃii, familiile lor, comuni-
tatea locală şi societatea pentru a
îmbunătăŃi calitatea vieŃii”.

In Ńara noastră unul dintre pro-
motorii importanŃi ai RSI este Ca -
mera de ComerŃ şi Industrie a Ro -
mâniei, http://www.ccir.ro/, care de ru -
lează o serie importantă de proiecte şi
programe de promovare şi aplicare
practică a RSI în mediul de afaceri.

continuare în pagina 5

Performan]@ economic@ }i implicare social@
prof. dr. Eugen IORD~NESCU
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Partener în cadrul proiectului na -
Ńional de RSI, Camera de Comert,
Industrie şi Agricultură Sibiu ope -
rează unul dintre primele Birouri de
asistenŃă pentru promovarea Res -
ponsabilitatii Sociale a Intreprinde -
rilor din Romania (Proiectul national
este finantat prin Programul Ope -
rational Sectorial Dezvoltarea Resur -
selor Umanea, avand drept solicitant
Camera de Comert şi Industrie a
României). În aceasta calitate, CCIA
a realizat la rândul său un partene -
riat cu Clubul Rotary Cibinium Sibiu
pentru a sensibilza mediul de afaceri
în ceea ce priveşte solidaritatea cu
cei mai puŃin norocoşi, în condiŃiile
actuale de criză.

Cluburile Rotary Cibinium Sibiu şi
Rotary Schoellkrippen – Kahlgrund şi
partenerii lor au organizat în acest
context, în Sibiu o serie de activităŃi
comune, cu ocazia Sărbătorilor de
Iarnă, printre care se numără Săr -
bătoarea Bradului de Crăciun şi Tom-
bola de Crăciun, din cadrul Topului
Companiilor Performante.

Pentru prima dintre ele, Clubul
Rotary Schoellkrippen – Kahlgrund a
donat un brad ecologic înalt de 6 m
cu toate decoraŃiunile, pe care mem-
brii Clubului Rotary Cibinium l-au
instalat la Centrul Şcolar pentru Edu -
caŃie Incluzivă din Sibiu, str. Andrei
Saguna nr. 8, (Parcul Astra). În seara
în care Moş Nicolae se pregătea să
trecă pe la ghetuŃele copiilor, cu toŃii
au colidat bradul, iar studenŃii mas-
teranzi ai Departamentului de Artă
Teatrală din cadrul UniversităŃii Lu -
cian Blaga din Sibiu, au prezentat un
program de pantomimă, dans şi jo -
curi interactive. Acest program a
continuat atelierele organizate în tim-
pul Festivalului InternaŃional de Tea -
tru de la Sibiu, create special pentru
copiii acestei şcoli de-a lungul anilor,
în colaborare cu dr. Claire Hind-
senior lecturer la York St. John

University din Marea Britanie. Elevii
şcolii au confecŃionat felicitări şi de -
coraŃiuni de Crăciun, pe care le-au
vândut în cadrul evenimentului, ală-
turi de specialităŃi culinare pregătite
de către cadrele didactice ale şcolii
şi doamnele din clubul Rotary
Cibinium Sibiu.

În cadrul Tombolei de Crăciun,
rotarienii au solicitat sprijinul Co -
munităŃii de Afaceri pentru a strânge
banii necesari asigurării hranei calde
pentru persoanele fără adăpost, găz-
duite pe perioada Sărbătorilor în
cadrul Adăpostului de Noapte. Adă -
postul de Noapte din Sibiu este

primul de acest fel din România,
fiind realizat în anul 1995, în cadrul
Programului Phare SESAM de către
FundaŃia ConsorŃiul pentru Dezvoltare
Locală Sibiu şi Primăria Municipiului
Sibiu. În acest moment, adăpostul
este cofinanŃat de către FundaŃia
Con sorŃiul pentru Dezvoltare Locală
Sibiu, Primăria Sibiu, Ministerul Mun-
cii, ProtecŃiei Sociale si Familiei şi
donatori privaŃi.

Astfel, în cadrul Tombolei de Cră -
ciun au fost vândute bilete de tom -
bolă, fiind puse în joc câteva sute de
decoraŃiuni pentru brad, realizate ma -
nual şi donate de către Clubul “Ro -

tary Schoellkrippen – Kahlgrund din
Germania. Au fost strânşi în acest fel
3.500 de lei, care împreună cu
sumele donate de către Camera de
ComerŃ, Industrie şi Agricultură Sibiu
si AsociaŃia CEDONIA Sibiu, vor per-
mite oferirea de hrană caldă per-
soanelor fără adăpost găzduite de
către FundaŃia CONSORłIUL PENTRU
DEZVOLTARE LOCALĂ SIBIU, din
Ajunul Crăciunului, până după sărbă-
toarea Sfântului Ioan.

MulŃumim pe această cale tuturor
membrilor ComunitaŃii de Afaceri a
judeŃului Sibiu care s-au implcat res -
ponsabil şi solidar împreună cu
membrii Cluburilor Rotary Cibinium
Sibiu şi Rotary Schoellkrippen –
Kahlgrund în realizarea obiectivelor
comune de solidaritate şi susŃinere
socială pentru aceia dintre noi care
se confruntă cu situaŃii de viaŃă mai
dificile.

Din parte Camerei de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Sibiu,a Cluburile

Rotary Cibinium Sibiu şi Rotary Schoellkrippen–Kahlgrund, vă dorim 

Crăciun Fericit şi 

La MulŃi Ani!
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Sunt, până la un punct, toate

acestea, legi sacrosancte ale capitalis -
mului, ale pieŃei, impuse de realităŃi
economice ca atare. Însă, realităŃi eco-
nomice care, prin distorsionări cumu-
late în timp, se înfăŃişează, de multe
ori, altfel decât o cer legile corecte
ale profitului. Fapt ce impune, fără în -
doială, corecturi instituŃionale. Una din -
tre acestea, extinderea, într-o bună
măsură, a profitului de la calitatea sa
financiară, la calitatea sa socială.

... SpeculaŃiile excesive, economia
pregnant speculativă, ingineriile finan -
ciare, corupŃia şi partizanatul politic
înăbuşind criteriile economice, pro-
movând doar măsluieli şi nu sub-
stanŃă economică, au îndepărtat şi
îndepărtează specialiştii de la rolul şi
funcŃiile lor fireşti. Sunt procese
însemnate care ne-au adus unde ne-
au adus, la polarizări drastice şi ine-
galităŃi frapante, deosebit de nocive
în lume. ReŃeta propusă de „benefi-
ciari” este eternizarea, chiar adânci -
rea unor astfel de disparităŃi, ceea ce
ar însemna şi înseamnă ieşirea din
criză - dacă va fi posibil -exclusiv pe
seama celor săraci. Ei şi doar ei. Defi -
cite bugetare, da torii suverane, determi-
nate, în bună măsură, de o anume al-
chimie a spe culatorilor şi bancherilor,
cine să le achite preponderent? Desigur,
cei mulŃi, cei săraci. Creşte, în lume, în
cele mai multe Ńări, decalajul, prăpastia
dintre săraci şi bogaŃi, se amplifică
expo nenŃial inegalităŃile. Po trivit unor
date recente OCDE, rapor tându-ne la un
ni vel general, în Sta tele Unite, cei mai
bogaŃi 10% dintre cetăŃeni, şi care
deŃin parte co vârşitoare din avuŃie,
au venituri de 14 ori mai mari decât
cei 10% ame ricani ceva mai săraci,

ecart în am plificare. Şi nu ne-am re -
ferit la extre mităŃi. Chiar în Germania,
Danemarca, Suedia, ca să nu vorbim
decât de tipul nord-european de eco -
nomie de piaŃă, cu accente sociale
fundamentale, se înregistrează o creş-
tere a inegalităŃii de la 5 în 1980, la
6, în prezent. În Spania, în doar cei
3 ani de criză, indicele inegalităŃii a
sporit de la 5,3 în 2007, la aproape
7, în 2010, fără să mai amintim de
Ro mânia, atât de vulnerabilă prin
greşe lile sale, prin corupŃia sa în faŃa

crizei. Cauzele? Profituri foarte mari
pentru puŃini, dar şi şomaj re cord,
venituri foarte mici şi reduce rea ben-
eficiilor sociale, o viaŃă nu austeră,
ci, hotărât, spre mizerie. O „creştere
economică sănătoasă”, atât de cla-
mată acum, în „austeritate”, înseam -
nă, însă, nu distrugerea oa menilor,
practicată în prezent, ci con servarea
lor cât de cât sănătoasă.

Tocmai într-o asemenea direcŃie
au fost şi sunt concepute, au func -
Ńionat şi funcŃionează tezele, con-

ceptele, politicile solidarităŃii, pornind
de la cele pe care le-am analizat în
ultima vreme în revistă, în speŃă,
doctrinele social-creştine, teoria soli-
darităŃii la premiantul Nobel Leon
Bourgeois, modelul suedez aşa cum
este el, solidaritatea la profesorul
Charles Gide, conceptul lui Pierre
Rosanvallon, conceptul peronist, ş.a.
Un nou partid în FranŃa, numit „Re -
publica Solidară”, condus de Do -
minique de Villepin, personalitate
politică de prin rang, fost prim-mi -

nistru al lui Jacques Chirac, tocmai
astfel de Ńinte solidare urmăreşte, jux-
tapozându-se corect conştiinŃei so -
ciale. Şi este doar un alt exemplu.
Lumea a apărut prin indivizi, dar
rapid, apoi, solidar, şi trebuie să
funcŃioneze solidar. Este direcŃia în
care se mişcă omenirea. Nu întâm-
plător, de exemplu, la Pessac, tot în
FranŃa, un mare şi prestigios festival
de filme documentare şi de ficŃiune
de la mijlocul lunii noiembrie – prin -
tre altele, au fost prezentate filme pre -
cum „Irezistibila ascensiune a lui Adolf
Hitler” (Johan Capoutot, Christian In -
grao, Steffen Prausser); „Lungul marş
al lui François Mitterrand către pu -
tere” (Michel Winock, Franz-Olivier Gies-
bert); „RevoluŃiile arabe” (Youssef Cour-
bage, Henry Laurens, Benjamin Stora);
„Cucerirea puterii de către creştini în
imperiul roman” (Claude Aziza); „Gam-
betta, republica şi puterea” (Jean-Noël
Jeanneney); ş.a. – s-a deschis cu o
conferinŃă inaugurală a lui Pierre
Rosanvallon „Les peuples prennent-
ils jamais le pouvoir?” („Popoarele nu
iau niciodată puterea?” sau „Popoa -
rele vor lua vreodată puterea?”),
demers reflectând în mod imperativ
această chestiune a solidarităŃii. De -
sigur, o solidaritate care îl contrazice
efectiv pe filozoful, francez şi el, Jo -
seph Joubert care scria în „Gânduri”
referindu-se la solidaritate, că „oa -
menii încep să iubească pe cei de
care se tem cu scopul ca astfel să
fie protejaŃi”. Un sens mult prea în -
gust, teribil de limitat. Este adevăr în
aceste spuse, dar în nici un caz re -
feritor la solidaritate, la solidaritatea
socială, la grija faŃă de celălalt prin
simplul fapt că şi el ne-a ajutat, într-
un fel sau altul, pe noi. Ca oameni,
în fond, este necesar să fim solidari,
cum am mai afirmat, nu doar în dis-
tribuŃie, ci şi în producŃie...

Poate exemplul cel mai semnifica-
tiv în acest sens este cel oferit de
prăbuşirea, în 1991, a imperiului bol -
şevic. De ce oare s-a destrămat acest
imperiu ce părea atât de puternic,
atât de consolidat în anii 1970–1985
şi care clama principiul bunăstării
poporului drept principiul său politic
fundamental? În mare, deoarece a
acŃionat tocmai pe dos. Desigur că
este important ce spui, dar mult mai
important este ceea ce faci. 

continuare în pagina 7

Prin cenu}a imperiilor... (II)
Dan POPESCU

Manejul din Viena

Lecturi de vacanŃă
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În primul rând majoarea capitalu-

lui pe care FMI îl poate controla prin
infuzia de 200 de mild de euro este
un prim pas într-o direcŃie care
poate propune acŃiuni concrete. Dar
majorarea a stârnit deja controverse
în Ńările mici care nu sunt în zona
euro, deloc dispuse sa dea 3 - 5 mld.
de euro pentru FMI. În România, nici
nu este foarte clar dacă va trebui să
fie plătită suma. În ciuda declaraŃiilor
iniŃiale, mă tem că da. Chiar dacă nu
din fonduri bugetare, banii vor fi
plătiŃi din rezerva BNR. Totul poate
fi mascat ca o creştere de partici-
paŃie (deja anunŃată), un depozit
neaşteptat sau altă formulă care să
mascheze un împrumut dar care
propriu zis va transfera câteva mili -
arde din vistieria BNR la FMI. În
fond, şi preşedintele şi reprezentanŃi
ai BNR au subliniat că România îşi
poate permite, Banca NaŃională are
peste 30 de miliarde de euro, deci
există posibilitatea de a fi empatici.
În contabilitatea specială a vistieriei,
la Fond sau la bănci se pot da bani.
Nu şi la buget. Dar asta e altceva.
łine de statutul superspecial al băn-
cilor în socialismul financiar pe care
îl trăim – aşa cum descriu liberta -
rienii situaŃia actuală. A doua măsură
pe termen scurt pe mediu este
accelerarea mecanismului instituŃio -
nal de stabilitate care trebuie să se

cupleze cu facilitatea de 500 mld. de
euro disponibilă în acest moment.
Dincolo de preŃiozitatea mecanisme -
lor, chestiunea este foarte simplă: nu
aduce bani suplimentari pentru sal-
varea zonei euro. Iar aceste fonduri
insuficiente pentru pieŃe au dat sem-
nalul scăderilor de după summit. 
NemulŃuirea cea mai mare a venit
însă din limitarea implicării Băncii
Centrale Europene în rezolvarea pe
termen scurt a crizei, cu preŃul unei
dezechilibrări a poziŃiilor inflaŃioniste
pe termen lung. Este drept, BCE a
făcut un pas extrem de important
care a deschis uşa din dos pentru
finanŃarea suverană prin prelungirea
maturităŃilor pe trei ani şi reducera
dobânzii la 1%, ceea ce face pe
jumătate treaba pe care BCE ar fi
făcut-o direct prin cumpărarea de
titluri suverane ale Ńărilor din sud. 
Modificările ce se cere aşadar unor
Ńări ca România sunt două: partici-
parea la FMI şi legiferarea consti-
tuŃională a deficitului mic. Ambele
neclare. Dacă soarta FMI se va
tranşa nedemocractic şi tehnocratic,
soarta deficitului se va tranşa prea
democratic, adică printr-un refern-
dum care să confirme modificarea
din constituŃie. Iar chestiunea defici-
tului este prea tehnică pentru a fi
decisă doar printr-un referendum.
Desigur, sună bine şi e de dorit ca
deficitul să fie cît mai mic. Ne-am
lămurit cu toŃii că creşterea pe dato-
rie este o greşeală. Dar pentru Ńări

ca România, situaŃia îndatorării nu
este atât de dramatică cum este cea
a Greciei, Italiei sau Portugaliei. Pe
vremuri, un vicepreşedinte american
a lansat o sintagmă celebră: „Reagan
ne-a învăŃat că deficitele nu con-
tează”, după ce celebrul preşedinte
american a redus taxele, a crescut
cheltuielile dar a găsit uşor finanŃare
pentru deficitele tot mai mari pe care
le-a produs. De la această poziŃie
extremă s-a ajuns la alta în direcŃia
opusă. Încă nici un politician nu a
dat sintagma la fel de colorată ca a

vicepreşedintelui Cheney, dar ea ar
suna în felul următor: doar deficitele
încep să conteze. Extremele sunt
false, întotdeauna. Deficitele contează
la fel de mult cu creşterea econom-
ică, sau cu modul în care se cheltu-
iesc banii. Dacă deficite mici se chel-
tuiesc pe salarii şi pensii este mai
grav decât să ai deficite mari venite
din cheltuieli de capital şi investiŃii
făcute cu cap. De aceea, a discuta
doar de deficite controlate în contex-
tul românesc este o capcană a aus-
terităŃii în care putem intra fără să

ne forŃeze nimeni. De aceea, asu -
marea doar a deficitelor reduse este
periculos. Odată cu deficitele trebuie
clarificate şi transparenŃa banilor
publici şi utilizarea acestora. Asu -
marea unui consens pe investiŃii prio-
ritare, dar şi pe investiŃiile în oameni
– edu caŃie, sănătate – trebuie să du -
bleze pactul fiscal. Dacă nu, această
afa cere de salvare a euro va avea cel
puŃin o victimă colaterală: România,
o Ńară săracă, coruptă şi slab dezvol -
tată, dar model în ceea ce înseamnă
deficitele.

urmare din pagina 6
Dar să vedem: după cum arată cerce -
tătorul Nicolas Werth într-un recent nu -
măr din „l'Histoire”, dar şi după cum
păreau chiar realităŃile pentru cei de
o anumită vârstă, „în prima jumătate
a anilor 1970, URSS se vădea în vâr-
ful puterii sale. În mai 1972, Acordu -
rile Salt-1 (de limitare a armelor
strategice), semnate la Moscova, con-
sacrau recunoaşterea de către Statele
Unite a superiorităŃii militare şi nu -
cleare sovietice. În anul următor,
brusca creştere de preŃuri la petrol,
consecutivă războiului din Kippour, a
dat un nou impuls ambiŃiilor soviet-
ice: începând din 1973, URSS, una
din principalele Ńări producătoare de
petrol, va beneficia de o formidabilă
intrare de devize. În august 1975,
ratificarea la Helsinki, de către ansam-
blul Ńărilor europene, Statele Unite şi
Canada, a Actului Final al ConferinŃei
asupra securităŃii şi cooperării în
Europa, va marca nu numai apogeul
«Destinderii» între Est şi Vest, ci,
mai mult, un succes major al diplo-
maŃiei sovietice: recunoaşterea solem-
nă a ordinei teritoriale şi politice pe
care URSS-ul a făcut-o să prevaleze
după Al Doilea Război Mondial, în
Europa de Est. În schimbul acestei
consacrări a status-quo-ului euro-
pean, sovieticii au acceptat câteva
concesii – ei le priveau ca declara-
tive - referitor la respectul drepturilor
omului şi libera circulaŃie a ideilor şi
a oamenilor”... Doar 10 ani mai târziu,
însă, conducătorul de atunci al
URSS-ului, recunoştea că „Ńara se
află la capătul forŃelor, iar mecanis-
mele sale economice funcŃionează
din ce în ce mai rău”. Aveam deci
de-a face cu un bolnav economic,
care nu doar vreme de 10 – 15 ani
stagnase economic, ci mult mai
mult, cu un stat care se confrunta,
în inima sistemului sovietic, cu o
triplă criză: o criză politico – ideolo -
gică, una economică şi una demo -
grafică. „În acelaşi timp, dedesubtul
rigidităŃii sistemului, mai arăta Ni -

colas Werth, aveam de-a face cu o
transformare profundă a societăŃii
sovietice pe care puterea comunistă
nu a putut s-o discearnă”.

Desigur, problemele se vădeau deo -
sebit de complexe, ne vom referi cu
precădere la cele economice. În sin-
teză, apariŃia şi „dezvoltarea” unei
veritabile „economii a penuriei” prin
erodarea ratelor de creştere, căderi
de productivitate a capitalului, deze -
chilibru structural între cerere şi ofer-
tă, respectiv magazinele alimentare
goale, produsele manufacturate de
proastă calitate şi lipsind de multe
ori chiar dacă erau bani cu care să
cumperi, vădind un notabil dispreŃ
faŃă de nevoile omului ca atare.

Dezvoltând ideile, mai aveam de-
a face cu o axă demografică defa-
vorabilă creşterii, mai ales în ceea ce
privea evoluŃia populaŃiei active, de -
venind imposibil de a se menŃine, in -
diferent de preŃ, creşterea recur gân -

du-se ca în trecut la noi angajări. Aveam
de-a face cu o exploatare, din ce în ce
mai mult spre est, a re surselor natu -
rale, mai ales energe tice, care a cres-
cut considerabil costurile de produc -
Ńie şi a acutizat mari le probleme ale
transportului, ale in frastructurii. Pe
urmă, o îmbătrânire a echipamen -
telor şi a stocurilor de capital, o am -
plificare consistentă a cheltuielilor mi -
litare pe fondul competiŃiei cu SUA, o
criză a organizării eficiente a muncii,
a folosirii eficiente a potenŃialului
uman şi intelectual al societăŃii.

În sfârşit, tot în plan economico
– demografic, societatea sovietică evo-
luase şi involuase oricum în defavoa -
rea progresului său. De exemplu, în -
cetinirea creşterii demografice gene -
rată de scăderea natalităŃii şi o creş -
tere puternică a mortalităŃii, ravagiile
alcoolismului ca viciu naŃional în
raport cu lipsa de idealuri, deterio-
rarea gravă a sistemului de sănătate

care înainte avusese performanŃe
redutabile şi recunoscute. Paradoxal,
o nouă societate, în fapt mult mai
puŃin receptivă unor exagerări ideo-
logice în condiŃiile în care populaŃia
urbană sporise la 66% (de la 49%),
iar numărul celor şcoliŃi mediu şi
superior s-a amplificat de circa 20
de ori. Tocmai acest ultim aspect
conŃine un paradox: cei pe care sis-
temul i-a ridicat, se pun împotriva
lui. Un paradox doar în aparenŃă,
întrucât în esenŃă este perfect expli -
cabil: speranŃe noi, idealuri noi, mai
multă libertate. Toate acestea au
amplificat lacunele „societăŃii penu -
riei”, ale „economiei producătorilor”,
vădind forŃa demografică ca detona-
tor al exploziei sociale mai mult sau
mai puŃin sângeroase. Astfel a s-a
spart formal un imperiu sovietic con-
dus de o nomenclatură îmbătrânită,
opacă la ceea ce se întâmpla cu
oamenii şi proiectele lor. Cum Rusia,

statele asociate (provenind din fostul
imperiu) au avut, aveau, totuşi, o
contextură economică solidă şi utilă,
pentru reconstruirea şi reconstituirea
astăzi a forŃei acestora s-au produs
modificări tocmai în direcŃiile arătate
drept acute. Este drept, la început,
reformele lui Gorbaciov nu au făcut
decât să accelereze dezorganizarea,
dezarticularea, căderea imperiului sovie -
tic. Iar lucrurile au confirmat o bună vre-
me astfel. Era vorba de „un ucenic vră-
jitor” subminat chiar de către logica
iniŃiativelor sale, nu s-a „salvat” decât
puŃin din ceea ce fusese înainte. Dar,
cum arată unii sovietologi, „evitarea
haosului total şi a băilor de sânge
care puteau cu mare probabilitate acom -
pania prăbuşirea imperiului sovietic
reprezintă oare puŃin? Nici vorbă...

... Se pot desprinde astfel învă -
Ńăminte. Pentru imperiul financiar mon -
dial, pentru economia românească.
Pot fi valorificate experienŃe sau con-
traprestaŃii în ce priveşte finalitatea
socială imperativ necesară a oricărei
dezvoltări. Vedem, am văzut ce se
poate întâmpla, indiferent de împre-
jurări, de circumstanŃe, dacă de un
astfel de obiectiv uman atât de
dezirabil, nu se Ńine seama. SituaŃiile
se înrăutăŃesc. Să mai Ńinem, totuşi,
cont şi de religie...

... Băncile sunt internaŃionalizate,
capitalul a devenit global, desigur, cu
centre sensibile de putere în state
dezvoltate ale lumi, activităŃile impor-
tante sunt, în mare măsură, globale
dar datoriile sunt suverane, iar
bugetele se construiesc şi se aprobă
naŃional. O situaŃie complicată cu
susŃinători şi adversarii dintre cei
mai diferiŃi. ExperienŃa istorică, a
istoriei economiei ne spune însă cu
certitudine că imperiul financiar
mondial nu va putea supravieŃui în
condiŃiile în care adânceşte falia din-
tre cei foarte bogaŃi - tot mai puŃini
- şi cei foarte săraci - tot mai mulŃi.
Până la urmă, cine pe cine păzeşte?
Şi cât va costa, ce preŃ va avea
prăbuşirea, dacă va cădea? 

Adev@ratul pact fiscal pentru România
Dan SUCIU

Moscova - frumoasa biserică “Vasili Blajenâi”

Vedere din Bucureşti



Trecerea de la plastica arhitecto -
nică romanică la cea gotică a fost
semnalată la bisericile cisterciene. Un
monumentul gotic important în eco -
luŃia arhitecturii religioase din Tran -
silvania este biserica de la CârŃa.
Această construcŃie conŃine, pe lângă
elemente specifice arhitecturii gotice
propriu zise, şi unele de sorginte ale
goticului burgund: Corul poligonal,
boltă sexpartită, portalul cu o am -
brazură bogat ornamentată, arhivoltă
frântă, capiteluri croşetă, consolele şi

cheile de boltă cu figuri umane (Iisus,
Maria) sau frunziş vegetal, frunze sti -
lizate sau flori de stejar, etc....

În secolele următoare, apar bise -
ricile gotice de tip sală mai modeste
ca dimensiuni, acesibile comunităŃilor
mai mici, în bazinul Târnavei mari
precum cele din Bratei Curci, AŃel,
Şaroşul pe Târnave, Richiş, Copşa
Mare, Mălâncrav.

În categoria plastică aritecturală
un loc important îl ocupă sculptura
figurativă de mici dimensiuni, piese
de mobilier din lemn, cu precădere
amvonul, strana, canaturile de la uşi,
cristelnicele din piatră, metal ( bronz)
şi lemn, obiecte de mobilier liturgic,
altarele pictate. 

Dintre cristelnicele cele mai renu-

mite sunt cele din Mălăncrav, Cisnă -
die, Cristian, Bratei, Biertan, Dârlos,
etc. Unul dintre meşterii sibieni care
au lăsat adevărate capodopere de mo-
bilier sculptat a fost Andreas Le -
picidra. Amvonul bisericii din Sibiu,
de formă prismatică cu motive de
muluri, fleuroane, şi croşete în relief,
cât şi cu muluri tri şi patru lobate
traforate, este creaŃia reprezentativă a
acestui sculptor de excepŃie al evului
mediu transilvănean.

În colecŃiile Muzeului „Brukenthal”
se află o sculptură ronde- bosse, de
operă de referinŃă pentru sculptura
gotică sibiană timpurie, lucrare din
calcar fin, alb gălbui, cunoscută sub
titlul de „ Pieta” din 1400, un grup
statuar, în care Maria  aşezată pe o
piesă de mobilier gotic, Ńine pe ge -
nunchi torsul neînsufleŃit a lui Iisus
cu braŃele dispuse cruciş în faŃă.
Torsul Mariei este răsucit uşor spre
dreapta cu capul uşor înclinat în
aceiaşi direcŃie. Chipul Mariei expri -
mă o tristeŃe resemnată, realiată cu
o remarcabilă sensibilitate şi fineŃe.
Faldurile veşmintelor aşezate logic pe
corpuri urmăresc firesc anatomia aces-
tora, sunt un element specific sculp-
turii gotice. 

Altarele din bisericile gotice, dar
mai ales numărul lor, au avut un rol
extrem de important mai ales în pe -
rioada premergătoare Reformei, fiind
indispensabile practicării cultului,  dar
mai ales pentru a exprima prestigiul
şi averea clericilor care prestau ser-
viciul divin.

După documentele existente în
arhivele bisericii Evanghelice, în bise -
rica din Sibiu ar fi existat 24 de
altare. După părerea unor specialişti
numărul acestora a fost mult mai
mare. Având în vedere numărul mare
de biserici germane din Transilvania,

realizarea altarelor a devenit o acti -
vitate profitabilă, căpătând o mare
amploare.

Dacă acestea, în perioada de în -
ceput, erau sub aspect artistic mo -
deste, ulterior au devenit complexe
opere artistice care îmbinau sincretic
pictura şi sculptura. În principal au
proliferat altarele poliptice, (cu aripi
sau voleŃi), cu scrin central sau cu
panou central şi respectiv fixe, având
doar predelă panou central şi coro -
nament.

Unul din primele altare, dintre ce -
le mai reprezentative pentru bisericile
săşeşti din mediul rural, este cel din
biserica din Mălâncrav (jud Sibiu).
Acesta este un poliptic cu panou
central dedicat Mariei a cărei ima gine
cu pruncul în braŃe înconjurată cu
îngeri şi sfinte predomină partea cen-
trală a altarului. 

ParticularităŃile stilistice ale aces-
tui altar sunt date de tendinŃa de
ruralizare, cu îmbinarea iconografiei
bizantine, care reprezintă un element

de noutate, de specificitate locală.
Un altar de factură deosebită,

păstrat la muzeul Brukenthal, provine
de la biserica din Boian (jud. Sibiu).
Este un triptic cu panou central de -
dicat Mariei. Tehnic, realizat ca un
relief sculptat şi pictat într-o deplină
unitate stilistică. Un moment impor-
tant în istoria picturilor de altare a
fost marcat de evoluŃia operei cunos-
cutului pictor sibian Vincentius, care
a realizat un mare număr de altare
la biserici din jurul Sibiului. Astfel
altarele din: Mediaş, Ocna Sibiului,
Cisnădie, Movile, Nemşa şi multe
altele, semnate de către acesta sunt
la confluienŃa picturii gotice cu spi -
ritul picturii renaşterii, amintind de
atmosfera picturii lui Lukas Cranah.

Având în vedere numărul mare de
lucrări realizate de către acesta, pe o
întinsă arie geografică, se presupune
că maestrul a avut ucenici şi că a
realizat la Sibiu un atelier de altare,
o adevărată şcoală de pictură reli-
gioasă autentică şi originală.
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Biserica fortificată de la Brateiu
Biserica de la CârŃa


