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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Lumea e un loc periculos.
Nu din cauza celor care
fac rău, ci a celor care se
uită la ei şi nu fac nimic.”

Albert Einstein

PUNCTUL
PE EUROPA

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

An electoral
cu ingrediente super
– optimiste
Ninge peste Ńară cu veşti optimiste şi promisiuni roz-bombon
în acest început de an, semn
sigur că românii fie că nu s-au
trezit încă din mahmureala îndelungilor sărbători de iarnă, fie
că le prieşte de minune baia de
voioşie festivistă servită exact în
anii când trebuie să se prezinte
la vot. Aşa că 2012 nu putea să
înceapă decât pe melodii săltăreŃe
Emil DAVID
menite să redea tonusul unor
milioane de români rebegiŃi de frigurile crizei.
Aflăm, prin urmare, din colindele şi sorcovele rostite,
cu siguranŃă contracost, de cetele analiştilor economici
autohtoni, că:
1. Vom avea în 2012 doar veşti bune în ceea ce
priveşte creşterea economică. Corul analiştilor de serviciu prognozează o evoluŃie de cel puŃin 2 la sută, sfidând proiecŃiile pesimiste ale Europei Occidentale. Anticipările optimiste reies dintr-un complicat joc al probabilităŃilor în care eventualele refluxuri ale agriculturii
şi exporturilor româneşti vor fi compensate cu uşurinŃă
de revirimentul major al serviciilor, construcŃiilor, investiŃiilor publice şi revigorarea cererii interne.
continuare ^n pag. 3
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Universul tumultos al datoriilor suverane (I)
- evolu]ii în timp }i spa]iu -

„Am trăit destul pentru a vedea
că diferenŃa generează ură”

Stendhal

A fost sau nu a fost o surpriză
criza economico – financiară
mondială debutată în SUA în anul
2008? Fac parte dintre cei puŃini
care au spus şi spun că nu a fost
o surpriză. În cadrul unui sistem
Dan POPESCU
vădit, în mai multe din componentele sale, vulnerabil, consumismul excesiv, menit să
amplifice profiturile vânzătorilor, a finalizat în veritabile
bombardamente publicitare şi inducerea, constituirea
unor, mai mult sau mai puŃin, false necesităŃi, mai ales
odată cu secolul XXI. Astfel de necesităŃi depăşind în satisfacerea lor posibilităŃile reale ale consumatorilor de
rând, ale marii mase a consumatorilor, aceştia au apelat
cu insistenŃă la credite.
continuare ^n pag. 4
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Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Statul social
- Fran]a
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Îngrijor@ri
de început de an
Anul a început prost,
confirmând încă o dată
că superstiŃia schimbării
de an „în bine” e doar
o încercare de autoliniştire. Faptele arată că
situaŃia crizei europene
nu s-a îmbunătăŃit mai
deloc
după
marea
întâlnire europeană din
decembrie în care liderii
Dan SUCIU
UE au convenit că austeritatea trebuie să aibă o imagine constituŃională pentru a transmite un mesaj de încredere
pe termen lung. Şi cum a început anul după
garanŃiile date că până în martie formula deficitului de succes care să preîntâmpine viitoarele crize va fi implementată?

Statul “asistenŃial” sau “social”

îşi are originile în iniŃiativele
propuse în Germania pe vremea
lui Bismark. Ideea de asistenŃă
şi protecŃie socială s-a rafinat
apoi în Marea Britanie în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial
ca reacŃie sau alternativă la statul în război (“warfare state”).

master. Camelia-Oana CR~CIUN,
Facultatea de {tiin]e Economice, ULBS

continuare ^n pag. 3
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Vedere din Paris

11 ianuarie 49 î.e.n. Julius Cesar, în marşul său asupra Romei,
va trece Rubiconul, râul separând Galia Sarpina de Italia,
strigând: “zarurile au fost aruncate”.

Berlin

cm
yb

2

13 IANUARIE 2012

EUROECONOMIA XXI - Sumar 2011

ÎnvăŃământ economic

toare”, nr. 322/14 octombrie 2011.
Dan Popescu - “Nisipuri mişcătoare”,
nr. 323/21 octombrie 2011.
Liviu Mihăescu - “Seism în economie”, nr. 327/18 noiembrie 2011.
Constantin Popescu - “Criza globală.
Perspectivă ecolonomică”, nr. 328/25
noiembrie 2011.
Andreea Vasiu - “Criza economică
mondială şi reŃeta americană”, nr. 331/16
decembrie 2011.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,
Departamentul ProtecŃia ProprietăŃii Intelectuale, Centrul PATLIB Sibiu - “Salonul
Mondial de Inventică de la Geneva”,nr.
305/22 aprilie 2011.
Mădălina Butiuc – “Criza financiară a
învăŃământului superior în Europa”, nr.
306/13 mai 2011.
Carmen Comăniciu – ”ConferinŃa economică internaŃională IECS 2011. şi 20
de ani de învăŃământ superior economic
sibian”, nr. 307/20 mai 2011.
Carmen Comăniciu – Mesaje primite
cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la
înfiinŃarea FacultăŃii de StiinŃe Economice
din cadrul UniversităŃii ,,Lucian Blaga”
din Sibiu, nr. 309/3 iunie 2011.
Cursuri organizate de Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Sibiu, nr.
317/9 septembrie 2011.
Dan Popescu - ”ÎnvăŃământ economic în Republica Moldova, ASEM – Chişinău: jubileul de 20 de ani”, nr. 320/30
septembrie 2011.

Istorie economică

CărŃi

Iulian Văcărel (coordonator) - ”Studii
de Istorie Economică şi Istoria Gândirii
Economice”, nr. 291/14 ianuarie 2011.
Dan Popescu - ”O lume controversată”, nr. 295/11 februarie 2011.
Dan Popescu - ”InvitaŃie la lectură, Ioana
Blaga Frunzescu Frustrare şi nesaŃ”, nr.
296/18 februarie 2011.
Editura Risoprint - ”Probleme Actuale
ale Gândirii, ŞtiinŃei şi Practicii Economico - Sociale”, nr. 305/22 aprilie 2011.
Silvia Mărginean - ”Jeremy Rifkin. O
nouă conştiinŃă pentru o lume în criză”,
nr. 320/31 septembrie 2011.
Dan Popescu - “Amurgul lumilor paralele”, Corneliu V. Mihail, “Maniere şi
abjecŃii”, nr. 322/14 octombrie 2011.
Constantin Popescu - ”ViaŃa ca optimism tragic, Perspectivă ecolonomică”,
nr. 326/11 noiembrie 2011.
Dorel Morandău, “Dan Popescu - Amurgul lumilor paralele”, nr. 328/25 noiembrie 2011.
Dan Popescu - Despre „Inaccesibila
făgăduinŃă”, nr. 329/2 decembrie 2011.

Punctul pe Europa

VINERI

SUMAR REVIST~

Emil David - ”Laptele şi mierea - strict
interzise în 2011”, nr. 291/14 ianuarie 2011.
Emil David - ”Toate-s vechi şi noi
sunt toate…”, nr. 292/21 ianuarie 2011.
Emil David - ”Tară scumpă Ńară…”,
nr. 293/28 ianuarie 2011.
Emil David - ”FMI şi şalupa în care
trebuie îngrămădită România”, nr. 294/4
februarie 2011.
Emil David - ”ConstrucŃie europeană
cu bulină roşie”, nr. 295/11 februarie 2011.
Emil David - ”Doi ani cu FMI: o experienŃă eşuată”, nr. 296/18 februarie 2011.
Emil David - ”GuvernanŃa europeană
pentru competitivitate”, nr. 297/25 februarie 2011.
Emil David - ”România pitorească în căutare de «îngeri păzitori»”, nr. 298/4
martie 2011.
Emil David - “Ieşirea din criză sau
jocul de - a alba - neagra”, nr. 299/11
martie 2011.
Emil David - “Românii cred în basmele
Şeherezadei”, nr. 300/18 martie 2011.
Emil David - “Criza alimentară în versiune românească”, nr. 301/25 martie 2011.
Emil David - “Codul muncii în zadar?”,
nr. 302/1 aprilie 2011.
Emil David - “Banii europeni - prea
mulŃi pentru nevrednicia noastră”, nr.
303/8 aprilie 2011.
Emil David - “Românii - siliŃi să creadă că banii nu aduc fericirea”, nr. 304/15
aprilie 2011.
Emil David - “România la al câtelea
start?”, nr. 305/22 aprilie 2011.
Emil David - “LăudaŃi de FMI, pândiŃi
de incertitudini”, nr. 306/13 mai 2011.
Emil David - “Schengen - un vis prea
îndepărtat”, nr. 307/20 mai 2011.
Emil David - “ExerciŃii impuse la paralele imposibile”, nr. 308/27 mai 2011.
Emil David - “Reforme şi austeritate
«marca Roubini»”, nr. 309/3 iunie 2011.
Emil David - “Competitivi în Europa,
dar cum? Împreună sau pe cont propriu?”, nr. 310/10 iunie 2011.
Emil David - “RătăciŃi în pădurea de
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incertitudini”, nr. 311/17 iunie 2011.
Emil David - “Români cu dor de
ducă”, nr. 312/24 iunie2011.
Emil David - “Sindromul grecesc şi
injecŃia europeană”, nr. 313/1iulie 2011.
Emil David - “România în oglinzi
paralele”, nr. 314/8 iulie 2011.
Emil David - “Ieşim din criză, şi criza
la uşă!”, nr. 315/15 iulie 2011.
Emil David - “Vremea miturilor spulberate”, nr. 316/22 iulie 2011.
Emil David - “Trei ani de criză mondială şi o singură certitudine: CONTINUĂM!”, nr. 318/16 septembrie 2011.
Emil David - “ViaŃa şi speranŃa de
după criză”, nr. 319/23 septembrie 2011.
Emil David - “Cum poate fi sabotat
un «Plan Marshall»?”, nr. 320/30 septembrie 2011.
Emil David - “Un paradox: libertate
limitată spre binele celui deposedat de
ea”, nr. 312/7 octombrie 2011.
Emil David - “Umorul negru şi amar
are paşaport românesc”, nr. 322/14 octombrie 2011.
Emil David - “Deficit zero: de buget sau
de speranŃe?”, nr. 323/21 octombrie 2011.
EMIL David - “Romania între poemele
elitist si proza d-lui Franks”, nr. 324/28
octombrie 2011.
Emil David - “De ce îi invidiem pe
greci?”, nr. 325/4 noiembrie 2011.
Emil David - “De sarbători, fericirea
se oferă la preŃuri promoŃionale!”, nr.
326/11 noiembrie 2011.
Emil David - “Inventatorul Albei ca
Zapada din politica romanească”, nr.
327/18 noiembrie 2011.
Emil David - “Romania din spatele afişelor electorale”, nr. 328/25 noiembrie 2011.
Emil David - “Cine - a pus Băncile-n
drum…”, nr. 329/2 decembrie 2011.
Emil David - “Bunăstarea - nu la anul, ci
peste mulŃi ani!”, nr. 330/9 decembrie 2011.
Emil David - “Calea europeană - fără
versiuni aventuriste”, nr. 331/16 decembrie 2011.

Eugen Iordănescu - “RaŃionaliate şi decizie în condiŃii de criză (III)”, nr. 295/11
februarie 2011.
Eugen Iordănescu - “RaŃionaliate şi
decizie în condiŃii de criză (IV)”, nr.
296/18 februarie 2011.
Dan Suciu - “În criză pe cont propriu”, nr. 301/25 martie 2011.
Ioan Victor Marcu - “Criză după criză.
Este această criză una în «L»?”, nr.
302/1 aprilie 2011.
Dan Suciu - “Criza datoriilor şi lipsa
fundamentelor teoretice”, nr. 315/15
iulie 2011.
Dan Suciu - “Temeri pentru crize viitoare”, nr. 320/30 septembrie 2011.
Dan Suciu - “În aşteptarea crizei urmă-

Răzvan Sorin Şerbu - “Al XVI - lea
Congres Mondial de Istorie Economică”,
nr. 292/21 ianuarie 2011.
Dan Popescu - “Probabila rebalansare”,
nr. 293/28 ianuarie 2011.
Dan Popescu - “Solidaritate economică”, nr. 298/4 martie 2011.
Dan Popescu - “Solidaritate economică”, nr. 299/11 martie 2011.
Dan Popescu - “«Ucigaşii» Planetei”,
nr. 300/18 marie 2011.
Dan Popescu - “Coşmarurile nucleare:
geneză, evoluŃii şi perspective (I)”, nr.
301/25 martie 2011.
Dan Popescu - “Coşmarurile nucleare:
geneză, evoluŃii şi perspective (II)”, nr.
302/1 aprilie 2011.
Dan Popescu - “Coşmarurile nucleare:
geneză, evoluŃii şi perspective (III)”, nr.
303/8 aprilie 2011.
Dan Popescu - “Coşmarurile nucleare:
geneză, evoluŃii şi perspective (IV)”, nr.
304/15 aprilie 2011.
Dan Popescu - “O sfidare economică şi
un pariu european (I)”, nr 307/20 mai 2011.
Dan Popescu - “O sfidare economică
şi un pariu european (II)”, nr. 308/27
mai 2011.
Dan Popescu - “SperanŃe prea îndepărtate”, nr. 311/17 iunie 2011.
Dan Popescu - “«De la indezirabili»
la emigranŃi”, nr. 312/24 iunie 2011.
Răzvan Sorin Şerbu - “LA MULłI
ANI, AMERICA!”, nr. 313/1 iulie 2011.
Dan Popescu - “Argentina. Biografia
unei doctrine:peronismul. CircumstanŃe,
efigii, reverberaŃii (I)”, nr. 317/9 septembrie 2011.
Dan Popescu - “Argentina. Biografia
unei doctrine:peronismul. CircumstanŃe,
efigii, reverberaŃii (II)”, nr. 318/19 septembrie 2011.
Dan Popescu - “Argentina. Biografia
unei doctrine:peronismul. CircumstanŃe,
efigii, reverberaŃii (III)”, nr. 319/26 septembrie 2011.

Teorie economică

Irina Damian - “Altermondializarea”,
nr. 291/14 ianuarie 2011.
Adina Maria Fleşer -”Altermondializarea
(I)”, nr. 293/28 ianuarie 2011.
Adina Maria Fleşer - “Altermondializarea
(II)”, nr. 294/4 februarie 2011.
Dan Popescu - “Model şi antimodel
în economie”, nr. 296/18 februarie 2011.
Alin Opreana - “Abordarea echilibrului economic între conceptualizarea teoretică şi perspectiva istorică (I)”, nr.
301/25 martie 2011.
Alin Opreana - “Abordarea echilibrului economic între conceptualizarea teoretică şi perspectiva istorică (II)”, nr.
302/1 aprilie 2011.
Alin Opreana - “Leon Walras şi contribuŃia acestuia la dezvoltarea teoriei echilibrului general (I)”, nr. 303/8 aprilie 2011.
Alin Opreana - “Leon Walras şi contribuŃia acestuia la dezvoltarea teoriei echilibrului general (II)”, nr. 304/15 aprilie 2011.
Dan Popescu - “75 de ani de la publiarea «Teoriei generale…» a lui Keynes”,
nr. 305/22 aprilie 2011.
Alin Opreana - “EvoluŃia teoriilor neo
- walrasiene şi post - keynesiste pentru
realizarea echilibrului general”, nr. 306/13
mai 2011.
Dan Popescu - “Liberalism şi solidaritate - Profesorul Charles Gide în actualitate (I)”, nr. 314/8 iulie 2011.
Dan Popescu - “Liberalism şi solidaritate - Profesorul Charles Gide în actualitate (II)”, nr. 315/15 iulie 2011.
Alin Opreana - “Contraatacul monetarist la adresa keynesismului (I)”, nr.
315/15 iulie 2011.
Alin Opreana - “Contraatacul monetarist la adresa keynesismului (II)”, nr.
316/22 iulie 2011.
Alin Opreana - “Ascensiunea monetarismului în teoria şi practica economică”, nr. 318/16 septembrie 2011.
Dan Popescu - “Liberalism şi solidaritate - Profesorul Charles Gide în actualitate (III)”, nr. 316/22 iulie 2011.
Adina Maria Fleşer - “Antreprenoriat
Social. Centre START - UP pentru tineri (I)”,
nr. 317/9 septembrie 2011.
Alin Opreana - “Teoria economică a
secolului XX între keynesism şi monetarism”, nr. 317/9 septembrie 2011.
Ioana Madalina Butiuc - “Thomas Robert
Malthus şi actualitatea teoriei sale”, nr.
317/9 septembrie 2011.
Adina Maria Fleşer - “Antreprenoriat
Social. Centre START - UP pentru tineri
(II)”, nr. 318/16 septembrie 2011.
Adina Maria Fleşer - “Rolul marketingului în sistemul bancar (I)”, nr. 319/23
septembrie 2011.
Adina Maria Fleşer - “Rolul marketingului în sistemul bancar (II)”, nr. 320/30
septembrie 2011.
Dan Popescu - “FascinaŃia socialului.
Pierre Rosanvallon despre «Societatea
egalilor»”, nr. 321/7 octombrie 2011.
Dan Popescu - “FascinaŃia socialului
Pierre Rosanvallon despre «Societatea
egalilor»(II)”, nr. 322/14 octombrie 2011.

Dezvoltare durabilă

Criza economică

Dan Suciu - “În căutarea creditelor”,
nr. 291/14 ianuarie 2011.
Alexandru Danciu - “Noi valenŃe economice pentru perioada post - criză”, nr.
292/21 ianuarie 2011.
Eugen Iordănescu - “RaŃionaliate şi
decizie în condiŃii de criză (I)”, nr. 293/28
ianuarie 2011.
Eugen Iordănescu - “RaŃionaliate şi
decizie în condiŃii de criză (II)”, nr. 294/4
februarie 2011.

Dan Popescu - “Munca, blestem sau
eliberare?”, nr. 324/28 octombrie 2011.
Dan Popescu - “Munca, blestem sau
eliberare? (II)”, nr. 325/4 noiembrie 2011.
Dan Popescu - “Munca, blestem sau
eliberare? (III)”, nr. 326/11 noiembrie 2011.
Dan Popescu - “Prin cenuşa imperiilor, (I)” nr. 330/9 decembrie 2011.
Dan Popescu - “Prin cenuşa imperiilor, (II)” nr. 331/16 decembrie 2011.
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Alin Opreana - “Paradoxala expansiune economică a Chinei”, nr. 293/28 ianuarie 2011.
Dan Popescu - “Decalajele economice
între «relativ» şi «absolut»”, nr. 294/4
februarie 2011.
Alin Opreana - “Ascensiunea economică a «Ursului de la Est»”, nr. 296/18
februarie 2011.
Răzvan Sorin Şerbu - “Neofactorii de
producŃie, o posibilă soluŃie pentru relansare economică”, nr. 297/25 februarie 2011.
Paul Lucian - “DispoziŃiile acquis-ului
Schengen (I)”, nr. 298/4 martie 2011.
Paul Lucian - “DispoziŃiile acquis-ului
Schengen (II)”, nr. 299/11 martie 2011.
continuare în pagina 6

VINERI

13 IANUARIE 2012

ELECTORALE

STATUL SOCIAL

An electoral cu ingrediente super – optimiste

Emil DAVID

urmare din pagina 1

2. Vom bate recorduri după recorduri în producŃia pentru export.
Nici nu s-a tras linia sub bilanŃul
statistic pe anul trecut şi suntem
anunŃaŃi, întru fericirea noastră, că
recordul istoric al exporturilor româneşti atins în 2010, a fost deja
bătut încă din primele 10 luni ale lui
2011, când am expediat peste hotare
mărfuri în valoare de 37,6 miliarde
euro, 75 la sută dintre acestea reprezentându-le produsele manufacturate. Şi aceasta în ciuda faptului că,
anul trecut, finlandezii de la Nokia
ne-au lăsat cu ochii în soare şi cu
un minus de 1,2 miliarde de euro la
export. Vin optimiştii noştri acum şi
zic: „Nu-i nimic, vom compensa pierderile de la Nokia cu exporturile
înfloritoare de carne de porc, după
ce UE ne-a ridicat barierele comerciale datorate ani în şir pestei porcine româneşti”.
3. Vom fi recordmani şi în privinŃa deficitului bugetar care se zice
că în 2012 va fi Ńinut sub un control riguros. Adică, mai concret, 1,9
la sută din PIB prin proiecŃia bugetară şi maxim 3 la sută prin prognozele mai generoase ale aceloraşi
analişti responsabili de optimismul
naŃional. Că veniturile nu au cum să
fie optimizate şi atunci nu rămâne
decât perspectiva scăderii cheltuielilor, deci a diminuării bugetului de salarii şi pensii, nu contează. Ceea ce
contează este faptul că ne demonstrăm ambiŃiile exact într-un an de
vârf al crizei mondiale.

4. Vom atinge, cu absolută siguranŃă, Ńintele de inflaŃie şi de curs
valutar stabil în 2012. Adică, exprimat în cifre, nu ne putem aştepta la
o inflaŃie mai mare de 3 la sută, deci
floare la ureche pentru români şi
vom vedea afişat un curs mediu de
schimb de 4,3 lei/euro, chiar 4,1 lei/
euro anunŃă triumfător unii analişti
pentru primul trimestru al acestui an.
Pe aceştia din urmă îi invităm să
mai deschidă din când în când televizorul sau paginile financiare ale
ziarelor pentru a afla cu cât cumpără
românul un euro în aceste zile. Chiar
aşa, ce ar fi ca diferenŃa să o suporte
corul trâmbiŃelor de veşti bune?
5. Cât priveşte politicile şi strategiile economice ale României la
vreme de criză, se va vedea în cele
ce urmează că nu ducem lipsă de
„avocaŃi ai diavolului” nici când suntem cu un picior în groapă. Iată, de
pildă, câteva mostre din reflecŃiile
aşternute pe hârtie de ziar de unul
din cei mai mari experŃi bursieri pe
care i-a avut Sibiul şi România: „România stă foarte bine, pentru că are
cea mai mică datorie publică raportată la PIB, sub 40 la sută şi are,
din fericire, monedă proprie. Avem
monedă proprie şi trebuie să Ńinem
cu dinŃii de ea!”. Sau: „Guvernul Boc
a impus austeritatea când trebuia,
mult înaintea tuturor, chiar am fost
vizionari din acest punct de vedere!
A făcut foarte bine că nu a dat drumul la consum. Dacă ar fi dat drumul la consum desfrânat, pe ideea
˂˂consumul aduce creştere economică˃˃, acum am fi avut mari, mari
probleme”. Sau: „Până ca noi să ne
plătim datoriile astea (către FMI şi
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ceilalŃi creditori internaŃionali – n.n.)
trebuie să ne gândim cum şi le vor
plăti italienii, spaniolii, americanii... E
clar că numai inflaŃia este răspunsul.
Le vom plăti prin inflaŃie. Adică ceea
ce avem de dat azi, mâine va însemna mult mai puŃin peste 5 sau 10
ani, când datoriile acestea vor ajunge
la scadenŃă. Când banii împrumutaŃi
au fost tocaŃi demult şi toată lumea
are datorii, nu văd altă soluŃie decât
inflaŃia, adică tipărirea de monedă”.
Sau, în fine: „Românul care are bani
şi chef de muncă va ieşi din această
criză foarte bine. Dar să ia banii să
îi investească numai şi numai în ce
ştie să facă, în domeniul în care se
pricepe”...
MulŃumim pentru sfaturi şi „expertiză”. În rest, orice comentariu este

de prisos.
Cam aşa gîndesc, probabil, toŃi
marii strategi care croiesc în prezent
viitorul României într-un an electoral.
Care criză, despre ce criză vorbim
într-un an când toŃi indicatorii economici înfloresc, când ne batem în
recorduri cu „crema” Uniunii Europene, când putem scăpa de datoriile
externe doar deschizând simplu robinetele inflaŃiei şi de sărăcia noastră
cronică doar investindu-ne banii (pe
care nu-i avem) în ceea ce ne pricepem să facem?
Şi dacă vom continua să ne
îmbătăm cu apă chioară şi vom lălăi
refrenele aceloraşi colinde, nu-i deloc
exclus să vedem, să auzim şi să credem şi multe alte minuni ale unui
sfârşit de an electoral. De pildă, că

se vor găsi bani, peste noapte, pentru mărirea pensiilor şi salariilor
care, bineînŃeles, de la anul vor fi
diminuate corespunzător. Sau că ne
vom înfrupta din fondurile europene
nu cu şase, ci cu zece miliarde de
euro într-un an, după ce în toŃi
ceilalŃi cinci dinainte abia de ne-am
atins de un miliard. Sau că la
alegerile din noiembrie, decembrie
sau când vor fi ele, se vor buluci la
urne sau la oficiile poştale din
străinătate nu două, nu patru, ci
vreo zece milioane de români pribegi şi nefericiŃi, dar strâns uniŃi în
jurul aceluiaş crez: să voteze pe cine
trebuie!
DezmăŃul propagandistic poate
începe. Suntem în anul şi în Ńara
tuturor posibilităŃilor.

Statul social - Fran]a
master. Camelia-Oana CR~CIUN
Facultatea de {tiin]e Economice, ULBS
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În prezent se cunosc trei tipuri majore de abordări în această privinŃă:
(1) statul asistenŃial bazat pe stabilirea unor reguli clare de acordare
a ajutoarelor sociale şi pe o birocraŃie
foarte mare menită să controleze şi
să coordoneze un astfel de sistem;
(2) statul asistenŃial în care regulile

sunt mai generale şi birocraŃia mai
mică (modelul nordic european), fiind

suficient să îndeplineşti nişte criterii
minimale pentru a te încadra într-o
anumită clasă de ajutor primit de la
stat şi
(3) statul asistenŃial care asigură un

minim garantat de avantaje sociale
ca o componentă a cetăŃeniei şi a
drepturilor derivate din aceasta (modelul anglo-saxon).
Unul din statele europene care sa bucurat de un bunul mers al statului asistenŃial este FranŃa.
Statul bunăstării din FranŃa se bazează pe 4 piloni: alocaŃii familiale,
asigurări de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă şi pensii.

Acestea oferă drepturi legale relativ generoase, finanŃate prin scheme
de asigurări plătite prin contribuŃii
ale angajatorilor şi angajaŃilor prelevate prin sistemul general de taxare,
scrie cotidianul britanic The Guardian.
În FranŃa, susŃinerea statului asistenŃial de către toate partidele are
rădăcini adânci, la fel ca şi credinŃa
în necesitatea şi benignitatea a ceea
ce francezii numesc “ľétat”. Politicienii din partidele de dreapta şi de
stânga folosesc cuvântul “solidaritate”
cu sinceritate. Poate că solidaritatea
este expresia modernă a apelului la
“fraternitate” din 1789.
În FranŃa există în guvern un minister pentru solidaritate, iar statul
menŃine o taxă de solidaritate, doar
una dintre numeroasele taxe plătite
de contribuabili şi angajatori în numele consolidării coeziunii sociale. Mai
mult, în fiecare an, de ziua solidarităŃii, plata salariilor angajaŃilor este
destinată organizaŃiilor de caritate
pentru bătrâni.
Fraternitatea naşte egalitate. Statul
bunăstării din FranŃa oferă o societate în care diferenŃele dintre bogaŃi
şi săraci sunt mai mici decât în
Marea Britanie. FranŃa este una dintre puŃinele Ńări occidentale în care
sărăcia şi inegalitatea veniturilor au
scăzut în ultimii 20 de ani. Între
timp, în Marea Britanie, inegalitatea
veniturilor este mai mare decât a
fost în ultimii 30 de ani.
Aplecarea spre egalitate este
adânc imprimată în ADN-ul politic
francez: institutul de sondare a opiniei publice Lavialle a constatat recent

că 9 din 10 francezi cred că diferenŃa de venituri este încă prea mare.
În plus, francezii sunt mai convinşi decât alte naŃiuni că statul este
o forŃă a binelui: critica de stânga a
preşedintelui francez Nicolas Sarkozy
maschează acordul profund care stă
la baza necesităŃii unui stat mare şi
benign. Toate acestea îşi găsesc expresia în dorinŃa de a cheltui pe pensii, pe ajutoare de venit, pe sănătate
şi pe servicii sociale care, luate împreună, se ridică la 33% din venitul
naŃional, cel mai mare procentaj din
Ńările OrganizaŃiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică (OCDE), unde
media este de 24%.
Marea Britanie se situează sub
medie, cu 23,3% – iar cifrele din
acest an vor afişa o scădere abruptă. Sistemul de beneficii sociale este
însă unul “bismarckian”, bazat pe
fondurile de asigurări. Pentru sănătate angajatorul plăteşte 12,8% din
venituri, în timp ce angajatul plăteşte
0,75%. De asemenea, în ceea de
priveşte contribuŃiile la sistemul de
pensii de stat, angajatorul plăteşte
8,3%, iar angajatul 6,65%, până la
un plafon al câştigurilor.
De la revoluŃie, locul catolicismului în viaŃa francezului a fost atacat
cu înverşunare. Cu toate acestea,
biserica şi statul au convenit de mult
timp să încurajeze natalitatea şi să
sprijine mamele. Încă de la apelul,
după primul război mondial, de a
face copii pentru a compensa lipsa
celor dispăruŃi, statul francez a dus
în mod energic o politică pro-natalitate, favorizând în mod tradiŃional

familiile numeroase.
Cu toate acestea, nu se vede vreo
influenŃă semnificativă a bisericii în
ceea ce priveşte respectarea jurămintelor de căsătorie, în condiŃiile în
care peste 50% din copiii născuŃi în
FranŃa sunt în afara căsătoriei. Pe de
altă parte, familiile franceze obŃin
mai mult ajutor din partea statului.
Astfel, cheltuielile publice pentru primii ani de viaŃă ai copiilor sunt
printre cele mai mari din Europa,
după Islanda si Danemarca, situându-se la aproximativ 1,1% din venitul naŃional.
AsistenŃa statului francez este însă
mai puŃin generoasă cu părinŃii singuri, care îngrijesc aproximativ 13%
din toŃi copiii născuŃi în FranŃa. Fie
că este vorba de stilul de viaŃă, de
securitatea socială sau de cheltuielile
mari pentru sănătate, francezii au o
speranŃă mare de viaŃă. O franŃuzoaică se poate aştepta să trăiască
84,4 de ani, cu trei ani mai mult
decât o britanică. – cea mai mare
speranŃă de viaŃă din OCDE după
Japonia.
Pentru francezi, însă speranŃa de
viaŃă se situează la 77,3 ani. Chiar
dacă creşterea proporŃiei populaŃiei
peste vârsta de pensionare va fi relativ mică în următorii 40 de ani,
costul îmbătrânirii populaŃiei este o
problemă frecvent dezbătută în politica franceză şi are legătură parŃial
de generozitatea pensiilor.
Guvernele Chirac şi Sarkozy au
încercat să reducă beneficiile de care
dispun pensionarii, în special ale
celor care au lucrat în sectorul pu-

blic, crescând în acelaşi timp pensia
publică minimă.
Însă mutarea de la dreapta la
stânga a inversat direcŃiile politicilor
şi priorităŃile sociale. În timpul lui
Mitterand, planul a vizat scoaterea
persoanelor în vârstă de pe piaŃa
forŃei de muncă pentru a face loc
celor tineri, aşa că autorităŃile au
decis reducerea vârstei de pensionare de la 65 la 60 de ani în 1983.
Cu aceeaşi intenŃie, şi pentru a îmbunătăŃi balanŃa muncă-viaŃă, socialiştii au redus săptămâna de lucru la
35 de ore în anul 2000.
În prezent, însă, scopul este de a-i
păstra pe lucrătorii în vârstă pe piaŃa
muncii şi de a creşte vârsta de pensionare (în prezent de 61 de ani) –
o mişcare căreia opoziŃia socialistă i
se opune. Stimulentele financiare funcŃionează pentru a-i motiva pe oameni
să continue să lucreze dincolo de
vârsta de pensionare – însă jumătate
din forŃa de muncă se “pensionează”
înainte de a ajunge la 55 de ani.
Politica s-a schimbat, de asemenea,
pentru a încuraja economisirea privată pentru pensii.
FranŃa este o societate generoasă,
care luptă pe străzi împotriva tentativelor de a reduce sumele alocate
pentru pensii, ajutoare sociale şi sănătate. Contrar mitului, puterea sa nu
e una a sindicatelor, ci o putere a
voinŃei colective. Drept rezultat, FranŃa
este o Ńară mai bună decât majoritatea celorlalte dacă eşti bătrân, bolnav, şomer, o persoană cu handicap
sau un nou născut.
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Băncile, la rândul lor, în speranŃa
unui profit bancar înalt, râvnind la
acel profit, au oferit asemenea credite cu o generozitate demnă de o
cauză mai bună, pe fondul unui management bancar agresiv şi precipitat, şi deloc fundamentat, preventiv.
Precipitarea şi proasta gestiune le-a
făcut să-şi depăşească astfel posibilităŃile, resursele şi să acumuleze datorii şi dezechilibre financiar bancare
din ce în ce mai mari. Alături, fireşte, de debitorii lor, şi ei cu datorii,
raportate, după caz, din ce în ce mai
mari, mai importante. Nemaivorbind
de faptul că producŃia, „exilată” cu precădere în China dar şi în alte state
emergente, lipsea şi lipseşte, uneori
timid, alteori mai evident, din tabloul
economic al statelor cu economii
dezvoltate şi bănci faimoase. Să adăugăm motoare debile de creştere economică – creditul fără acoperire cu
precădere în direcŃia imobiliarului.
Chiar dacă cercetarea, de excelenŃă, într-o economie în general a
cunoaşterii, a rămas concentrată îndeosebi în Statele Unite şi alte câteva Ńări dezvoltate, faptul nu a înlocuit
producŃia, lucru firesc deoarece nu
porŃi un război de gherilă cu arme
nucleare de distrugere în masă. Nu ai
cum, mori şi tu... Trebuie să lucreze
şi să mănânce întreaga populaŃie, şi
nu doar “excelenŃa”. InternaŃionalizarea, globalizarea capitalului nu au
fost nici ele în măsură să calmeze
situaŃia şi nici să dreneze marile
încordări şi presiuni pe bănci. Cum
pentru a diminua datoriile marilor
bănci - datorii determinate, cum spuneam, de un management neperformant al acestora - statele puternice
nelăsând băncile „să moară”, gravele
dezechilibre bancare s-au tranzlatat –

prin injecŃii de capital public, dobândirea publică de pachete de acŃiuni,
naŃionalizări de regulă de faŃadă, etc.
– spre gestiunea şi aşa vulnerabilă
macroeconomic a statelor respective
dezvoltate. S-au amplificat, în consecinŃă, dezechilibrele financiare ale
acestora. Este vorba de un desen general, desigur nu cu toate detaliile.
Măsurile curative în astfel de situaŃii au fost gândite şi aplicate cu
precădere prin diminuarea deficitelor
bugetare mai ales ca urmare a tăierii
de salarii, pensii, ajutoare sociale,
după caz de la stat la stat. Ceea ce
a însemnat şi înseamnă, aproape
exclusiv, încercarea de a ieşi din
criză nu atât pe seama celor responsabili de ea, a marilor profitori ai
sistemului, ci a celor mai nevoiaşi –
desigur, în grade diferite de reprezentare – cu venituri aproape exclusiv limitate la salarii, pensii, ajutoare,
ş.a. Cum şi astfel de măsuri vizând
socialul fiind limitate de graniŃa evidentă dintre viaŃă şi expiere, dar şi
insuficiente în raport cu povara foarte
grea a deficitelor de un tip sau altul,
ceea ce apasă astăzi cu precădere
numeroase economii europene dar şi
ale unor Ńări de peste Atlantic, precum SUA, sunt „datoriile suverane”.
Practic şi în bună măsură datoriile
preluate sub emblema statală de la
băncile ce se confruntau cu povara
falimentului. Desigur, ne referim în
principal, motivaŃia datoriilor suverane aflându-se şi în alte desfăşurări
dezechilibrate, chiar dacă nu explicit
de natură bancară. Cazul economiei
româneşti, cu imensele probleme pe
care le are, de gravă corupŃie şi
clientelism politic, o dovedeşte cu
prisosinŃă.
Aşadar, datorii, datoriile suverane,
incapacitate de plată la nivelul statelor. Pentru firme, problema este mult
mai simplă. Întreprinderea care nu este
în măsură să respecte termenele con-

tractuale de plată pentru serviciile
prestate de alŃii sau să-şi ramburseze datoriile este în neregulă. Dacă
pasivul său este mai ridicat decât
activul său, ea devine tehnic şi juridic insolvabilă. Într-o asemenea
situaŃie, ea se declară în faliment sau
este declarată falimentară de către
creditorii săi, trecându-se la restructurarea sa şi chiar la lichidarea sa în
scopul de a fi recuperate creanŃele
ce erau şi sunt datorate. Desigur,
Vedere din Beijing

cm
yb

procesul este ceva mai complicat,
dar, în mare, lucrurile aşa se desfăşoară. Codurile – fiscale, comerciale – stabilesc procedurile, iar tribunalele de resort (comerciale, de
regulă) procedează la aplicarea dreptului, a legilor, a hotărârilor ca atare.
Corect. Dar în cazul unui stat, al
unui stat care are datorii şi nu poate
să şi le plătească, devine insolvabil,
lucrurile se petrec la fel? SituaŃia
este mult mai complicată şi, totodată, mult mai puŃin reglementată,
deşi în condiŃiile uniunilor şi comunităŃilor de state şi chiar ale globalismului, s-au făcut mai mulŃi paşi
înainte astfel. Dar nu atât pe reglementare, cât pe prevenire. Ce se
întâmplă de fapt? Cum scria profesorul canadian Sarmir Saul într-un
excelent studiu intitulat „800 de ani
de faliment de stat”, publicat recent
în „l'Histoire”, şi cum am afirmat şi
noi adesea, dacă au contractat obligaŃii de la creditorii lor şi nu pot
onora, statele sunt - şi rămân - suverane şi nu pot fi trimise, nici în mod
necesar şi nici în mod clar, în faŃa
unei instanŃe judiciare competente
menită să le constrângă în mod
nemijlocit la achitarea obligaŃiilor lor.
În caz de incapacitate de plată a dobânzilor şi a ratelor aferente împrumuturilor contractate, statele respective pot fi apreciate ca „falimentare”.
Este însă o apreciere mai mult sentimentală, morală, deoarece „activul”
şi „pasivul” nu au acelaşi sens pentru state precum pentru întreprinderi
şi, totodată, un stat într-o astfel de
dificultate nu poate fi lichidat, precum o firmă, pentru a rambursa creditorii săi neplătiŃi. Poate interveni şi
politicul cu decizii de un tip sau altul
care să diminueze sau să anuleze
datoriile. Ar fi, deci, mai degrabă o
realizare a riscului asumat de creditorii unui stat atunci când au întreprins acŃiunea lor de creditare. PoŃi
să pierzi sau poŃi câştiga...
Înainte de a merge mai departe în
analiza noastră, cred că trebuie să
facem o precizare. „Falimentul statu-

lui” considerăm că reprezintă o denumire incorectă. Statele au fost,
rămân şi vor rămâne încă multă vreme de aici înainte, chiar în condiŃiile
unor comunităŃi, uniuni statele, etc.
Ele au funcŃii, mai ales sociale, naŃionale, care nu pot fi eludate. Nu
este, dar „falimentul statului” ca atare,
ca instituŃie, în timp, ci al unui anume mod al unor guverne, autorităŃi
de a gestiona macroeconomic şi,
chiar persuasiv, microeconomic situaŃia. Statul german a rămas. A dispărut, însă, naŃional socialismul. Statul
rus a rămas. A dispărut însă caracterul lui comunist „à la sovietique”,
caracterul său strict, eminamente centralizat, etc., etc. O asemenea precizare fiind făcută, putem continua.
Spuneam, dar, că falimentul unui
stat este, deci, greu de sancŃionat
din cauza lipsei unor mijloace de
constrângere potrivite. S-au vădit şi
se vădesc, desigur, posibilităŃi şi măsuri, dar fără forŃa permisivă şi excomunicativă necesară. Iată, în istoria economică, nu puŃine state debitoare infidele în plata datoriilor lor,
au scăpat de multe ori represaliilor,
în afară de abŃinerea de a le împrumuta din nou a creditorilor sau de
majorarea costurilor împrumuturilor
lor viitoare. Totodată, în cazul suspendării de către unele state a obligaŃiilor lor financiare contractate, creditorii din Anglia şi FranŃa de exemplu, apelau la însăşi intervenŃia în
forŃă a statului lor ca atare, pentru a
obliga pe debitori să plătească. Nici
Statele Unite nu au lipsit şi nu lipsesc de la un asemenea „apel”. Iar
aceste state puternice amintite, ne
spune profesorul canadian citat, atunci
când considerau de cuviinŃă, se implicau, în speŃă, în luarea în stăpânire a unor surse de venituri ale
datornicilor şi chiar în intervenŃii militare – aşa-numita „politică a canonierelor”, totul în pofida principiului, apreciat ca sacrosanct, de neutralitate a puterilor publice în tranzacŃiile comerciale cu caracter privat.
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urmare din pagina 4 fect”, printre altele, tăieri bugetare,

Mai apoi, dezavuările şi disuadările economice s-au amplificat în raport cu canonadele dinainte. De exemplu, prăbuşirea pe piaŃă a creditului
pentru un stat care nu-şi onorează
angajamentele asumate, ceea ce ar
reprezenta şi reprezintă o anume
sancŃiune destul de severă a pieŃei.
Sau amintita creştere a dobânzii consimŃite pentru noi împrumuturi, ceea
ce ar reprezenta şi reprezintă o „sancŃiune, la fel de severă, a creditului”.
În sfârşit, am mai putea aminti pierderea, treptată sau totală, a încrederii
şi a acceptului pe pieŃele de capital
pentru statele în discuŃie, „fuga capitalurilor” din aceste Ńări, posibilitatea
unor embargouri comerciale, etc. De
regulă, în mai toate asemenea situaŃii
vădite în timp, a fost însă vorba, de
cele mai multe ori, de chiar împrumuturi directe contractate, din varii
motive, de statele respective pe piaŃa
de capital, de fapt tot datorii suverane dar de o altă geneză şi oarecum de un alt tip comparativ cu cele
din prezent. Ca şi acum, plata unor
astfel de împrumuturi sau promisiunea de a le plăti, au însemnat, direct
sau prin relaŃie, constrângeri de un
fel sau altul, cu mii şi mii de morŃi,
mii de drame, de nefericiri, etc.
Atunci când în 1944 a fost constituit Fondul Monetar InternaŃional,
una dintre misiunile centrale ale
acestei mari instituŃii a fost aceea de
a împrumuta dar şi de a evita consecinŃele situaŃiilor de felul menŃionat, prin intermediul promovării restructurărilor şi reeşalonărilor de datorii, impunându-se statelor „în de-

Sediul F.M.I

creşterea de impozite, liberalizarea
comerŃului lor exterior, ş.a. Dacă într-un astfel de final dificil, statul
suveran şi-ar fi suspendat sau şi-ar
suspenda obligaŃiile, datoriile, acesta
s-ar fi aflat şi s-ar afla imediat expus
oprobiului şi sancŃiunilor pieŃei. Fireşte că, în cazul unei comunităŃi de un
fel sau altul, pot acŃiona „pârghii de
solidaritate”, precum s-a propus
actualmente în cazul Greciei, de fapt
al economiei elene, ştergerea a 50%
din datoriile Greciei deŃinute de către
creditorii privaŃi. Sau, ca o altă variantă, declararea falimentului statului
respectiv, chestiune însă, după cum
am arătat, deosebit de nebuloasă şi
cu urmări, unele, deloc previzibile.
Ne-am referit în general. Dar ce
experienŃe şi concluzii ne poate releva cazuistica concretă, încă din
vremea Romei antice? Trecând apoi
prin alcovurile financiare ale familiei
de Medicis, cu mari şi foarte importanŃi bancheri florentini? Pe urmă
situaŃiile în care au fost puternic
implicaŃi Jacques le Coeur dar şi cei
care au dirijat marea Ligă hanseatică,
prin Jakob Fuegger şi urmaşii săi?
În sfârşit, celebrul financiar scoŃian
John Law, pe urmă marea familie
Rothschild, dar şi personajele şi casele financiare importante ale timpurilor moderne? Venind sau încercând
să venim, fireşte, „la zi”... În decursul timpului, pe toate aceste segmente am întreprins cercetări asidue,
publicate în cărŃile şi articolele mele,
acum, însă, încercând să le reinserez
din perspectiva temei propuse –
datoriile suverane. (va urma)

C@r]i ap@rute

Profesorul de economie şi doctrine, Toader
Ionescu, de la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj Napoca, aflat
la vârsta senectuŃii,
propune cititorilor specialişti şi studenŃi
economişti - o frumoasă lucrare - “Dezvoltarea Transilvaniei în viziune economică. SchiŃă
analitico-istorică”. Este
o carte amplă, bazată
pe un studiu asiduu şi
pe surse originale, privind mai multe din cele mai importante probleme ale economiei
româneşti.

D. P.
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Prost. Germania s-a împrumutat
la dobânzi negative artând că nu mai
contează neapărat profitul cât temerea. Temerea de a te prinde căderea euro altundeva decât în zona
mărcii germane. De aceea, să fii ca
investitor prins în caz de dezastru în
zona germană este singura garanŃie
care mai contează în condiŃiile în
care garantarea euro este în continuarea slabă. Politic, proiectul euro
are cea mai mare susŃinere posibilă:
preşedintele francez anunŃă că va
muri cu el de gât, cancelarul german
că îl sprijină până în pânzele albe.
ParŃial acest angajament se simte.
Tot baletul diplomatic, toate negocierile şi angajamentele care trebuie
concretizate până în martie arată angajamentul poltic pentru cauza euro.
Dar angajamentul suplimentar financiar lipseşte. Sau este limitat la puterile de achiziŃie de titluri de stat pe
care Banca Centrala Europeană le
face pentru Ńările cu probleme. Cu
toate rezoluŃiile lunii decembrie, luna
ianuarie a repus problemele pe tapet.
Germania a început la rândul ei anul
foarte prost, cu toată încrederea cu
care este încă creditată. Trimestrul
patru a adus o scădere de 0,25% şi
dintr-o dată bastionul de rezistenŃă
împotriva crizei de la Berlin şi-a pierdut mult din rezistenŃă. A doua veste
proastă a anului vine din Grecia. De
fapt, Grecia este Ńara din care vin
doar veşti proaste. Negocierile cu
creditorii internaŃionali pentru agrearea reducerii cu 50% a datoriei, o
măsură convenită în negocierile din
decembrie, merg greu. Grecii consideră că cele 50% nu mai sunt sufi-

ciente, şi cer deja 60% aşa încât
băncile creditoare s-au luat din nou
cu mâinile de cap. În consecinŃă, Grecia se împrumută din nou mai scump,
din nou la limita supravieŃuirii. Altă
veste proastă: scăderea constantă a
monedei europene. Dar parcă acest
lucru nu miră pe nimeni. Nici nu
putea fi altfel, având în vedere situaŃia întregii zone. Efectiv, nu există
nici un argument care să aducă
încrederea în euro, nici economic,
nici fiscal, aşa că nici nu mai contează din perspectiva indicelui de
preŃ. În acest context, verdictul dat
de Fitch în privinŃa Italiei e necruŃător: Roma este cel mai mare risc în
acest moment pentru întreaga zonă
euro. Şi am văzut începutul de an cu
dobânzi încă neconvingătoare în ceea
ce priveşte împrumuturile de stat. În
consecinŃă, Italia va avea o scădere
de rating în luna în curs şi întrebarea
este dacă nu va fi afectat şi ratingul
Frantei cu ocazia aceasta, şi atunci
toate îngrijorările de stabilitate vor
reveni. Italia nu poate să fie funcŃională la dobânzi de peste 7%, în
consecinŃă îngrijorarea va creşte de
la o zi la alta. Întrebarea este dacă
suntem totuşi pe drumul cel bun şi
cu toate aceste îngrijorări. Asta înseamnă că mai devreme sau mai
târziu lucrurile vor porni şi spectrul
fatal al falimentului zonei se va îndepărta. Acordul european confirmat
în martie va da încredere pieŃelor,
Grecia va scăpa de faliment, Italia va
rezista şi spre finalul anului vom
avea chiar o creştere în zona euro.
Acesta este însă din păcate doar
scenariu pozitiv şi din păcate şansele lui de a fi scenariu real sunt încă
mici. Nu vreau să descriu scenariu
apocaliptic dar pentru a vedea dacă

Vedere din Neapole

Europa este pe traseul corect, atunci trebuie să măsurăm distanŃa faŃă
de scenariu pe care europenii şi-l
propun. Iar în acest moment, odată
cu scăderea economică pe care începem să o avem în Ńări ca Germania,
mai mult ne îndepărtăm de scenariu

dorit decât să ne apropiem. Acestea
sunt marile îngrijorări ale începutului
de an: ne îndepărtăm în loc să ne
apropiem de Ńinte. Europenii nu pot
să-şi permită aşa ceva şi din păcate,
până în martie cel puŃin nu prea pot
apărea elemente noi. Singurele ele-

mente sunt cele ale consecvenŃei.
Este suficient? Greu de spus acest
lucru în contextul în care încredrea
scade de la o zi la alta. …Toate
aceastea arată un început de an mai
prost, mai rău, mai friguros decât
arată vremea de ianuarie.
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Arta plastic@ a germanilor de pe meleagurile sibiene. IV
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Frământata şi zbuciumata istorie
a Transilvaniei nu poate fi înŃeleasă
fără aportul populaŃiei germane, care,
colonizată cu peste 850 de ani în urmă, a împărtăşit alături de celelalte comunităŃi vitregiile şi capriciile istoriei.

Dacă raŃiunile regilor maghiari
Geza al II-lea, Bela al III-lea şi Andrei
al II-lea, în problema colonizării unor
populaŃi germanice în Transilvania,
acelea de a păzi hotarele regalităŃii,
au fost clare, cel puŃin pentru istorici, dar mai ales pentru colonişti, întoarcerea acestora la patria mamă la
sfârşitul secolului XX, care s-a petrecut într-un timp extrem de scurt, pe
durata unui deceniu, este greu de
explicat.
Uriaşul partimoniu cultural, spiriComuna Bratei, satul Buzd

tual pe care aceştia l-au lăsat, dacă
nu de izbelişte cel puŃin în voia
sorŃii, reprezintă pentru generaŃia actuală o mare dilemă.
Nici cei mai abili istorici, sociologi, psihologi, oameni ai bisericii, politicieni, nu pot să găsească o explicaŃie logică, credibilă, coerentă, sentimentală chiar, pentru exodul masiv
al etnicilor germani. Ce resorturi intime ale sufletelor acelor foşti conlocuitori ai noştri, s-au declanşat pentru a justifica o astfel de alegere?...
S-au găsit expicaŃii de natură politică
care însă nu sunt suficiente,
După evenimentele din decembrie
' 89 care au declanşat startul plecării
masive a acestor oameni, am avut
ocazia să văd şi să constat cu regret, la faŃa locului, prin nenumărate
locuri, sate comune şi oraşe, care
au avut preponderent populaŃie germanică, prospere şi înfloritoare economic şi cultural la aceea vreme, o
degradare fizică şi morală a multor
monumente de arhitectură precum şi
a enorm de multe gospodării, care
au devenit adevărate ruine.
Numai în judeŃul Sibiu, pe Valea
Hârtibaciului, în zona Târnavelor şi a
Făgăraşului, a depresiunii Secaşului,
peste 50 de localităŃi depopulate, au
ajuns la acest stadiu. Indiferent de
natura proprietăŃii acestor monumente, ele se află pe teritoriul României,
iar statul Român ar trebui să se implice mai mult în acest domeniu, mai
ales că ele sunt bunuri de patrimoniu, care Ńin de trecutul său, dar acest
lucru este o altă problemă, care nu
Ńine de profilul acestui articol.
Revenind la capitolul altare şi
sculptura adiacentă acestora, despre
care am început să discutăm în
numărul precedent, trebuie să menŃionez că altarele din bisericile germane transilvănene, în general, şi
cele sibene în special, au avut, până

Schitul de la Bazna
Valea Viilor

la Reformă ( sec.15) o anumită semnificaŃie liturgică şi confesională.
Unul dintre pictorii de altare, devenit celebru, a fost Johannes Stoss,
care a continuat, în alt plan şcoala
de pictură de altare începută de către
Vincentius. Din atelierul acestuia au
fost realizate altarele poliptice din
Şoroştin, Şmig şi Bruiu, care conŃin
pe lângă pictura de o factură renascentistă şi remarcabile elemente
de sculptură realizate de către elevii
acestuia. Valoarea stilistică a altarelor
după Reformă a scăzut, fiind marcată
de trecerea de la elementele specifice
goticului şi renasterii la cele baroce.
În privinŃa rolului picturii, la altarele realizate după Reformă, se poa-

te observa o scădere a acesteia în
favoarea sculpturii. Aceasta s-a încadrat în coordonatele stilistice ale
barocului timpuriu, matur şi târziu.
Meşterii locali, într-un bogat evantai
stilistic original sau de influenŃă central, au creat numeroase opere valoroase, în care se distinge tendinŃa
realizării unui stil propriu, local.
Un alt domeniu în care s-a manifestat creaŃia artistică plastică religioasă germană sibiană, în primele
secole ale mileniului doi, a fost pictura murală. Principalele realizări din
acest domeniu s-au păstrat în localităŃi rurale mici, acestea nefiind afectate de iconoclasmul Reformei în aşa
măsură ca cele din oraşe.
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