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Răspândirea rapidă a tehno -
logiei începând cu anii ’90 a
fost axată pe centrele marilor
oraşe, trecând pe lân gă majori-
tatea populaŃiei ce locuieşte în
zonele rurale. O să continui să
prezint şi în acest număr starea
actuală şi perspectivele imple-
mentării Internetului atât în zo -
nele urbane cât şi în zonele
rurale asupra cărora mi-am
concentrat mai mult atenŃia în
ultimul timp. Un articol econo -

mic deo sebit de interesant publicat de jurna listul Adrian
Secelean de la Ziarul Fi nanciar vine în completarea şi
susŃi nerea cercetărilor publicate şi în nu merele ante-
rioare Euroeconomia XXI.

În acest colŃ de pa gină, cu con -
tinuare, de regulă, intr-o ju mătate
din pagina 7-a, şi noi, şi cititorii
noştri ne-am obişnuit cu articolele
lui Dan (DănuŃ, aşa i-am spus şi îi
spun eu mereu) Suciu. Articole –
stu diu deo sebit de serioase, cu un
orizont larg de abordare, naŃional,
european, uni versal, cu enun Ńarea
in citantă a pro blemei şi aşezarea ei
în rigu roasă relaŃie critică, cu verti -

calitate, studii cu desprin derea mereu a unor concluzii
pertinente, cu des chidere largă către aplicabilitate.

Fiul unui reputat şi mult regretat medic sibian, Titi Suciu,
cu obârşii adânci în Mărginimea Sibiului şi în Sibiu, produs
important al Şcolii sibiene de doctorat în economie, sub
conducerea mea ştiinŃifică în prag de finalizare a tezei, zia -
ristul (lucra în conducerea şi la „The Money Channel”) cu
emisiuni remarcabile şi cercetătorul asiduu Dan Suciu ne-a
făcut bururia de a publica în „Euroe conomia XXI”, cu regula -
ritate, de ani buni, vreo şapte, într-o manieră captivantă,
produsul mereu original al gândurilor, cercetărilor şi de mer -
surilor sale. Se adună de vreo două-trei cărŃi importante...

Cu siguranŃă că va mai publica la noi. În această săp-
tămână, însă, a fost numit Purtător de cuvânt al Pri mului
Ministru al Guvernului, secretar de stat, ceea ce fireşte că
o pe rioadă îi îndreaptă definitoriu spre alte direcŃii pre-
ocupările Domniei sale în timpul „limitat de 24 de ore” pe
care cu toŃii îl avem zilnic la dispoziŃie pentru a ne pregăti,
pentru a citi, pentru a finali za. Oricum, nu pot să nu-mi
exprim aprecierea pentru ceea ce a do bândit Dan Suciu, pe
deplin meritat, şi Ńin să-i doresc, în nu mele meu, al redac-
torilor şi cititorilor noştri, mult succes în foarte greaua misiu -
ne pe care o are. 

Prof. Dan Popescu

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„După pâine, educaŃia
este prima nevoie a
unui popor.” 

Danton
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Revenit brutal în actualitate,
cazul Greciei este simptomatic
pentru incapacitatea până mai ieri
puternicei ComunităŃi Europene
care, iată, astăzi se dovedeşte
atât de fragilă încât tremură la
ameninŃarea că o economie mar-
ginală, reprezentând mai puŃin de
3 procente din PIB-ul european,
poate arunca în aer întregul.
Dar cum a ajuns fascinanta Ela -
dă, unul din leagănele civilizaŃiei

europene, un „caz grav al Europei”? Evident, în primul
rând din vina ei, dar şi din prea mult răsfăŃ din partea
mai-marilor Europei în vremurile când toate păreau să
meargă din plin. Pe atunci, Grecia intempestiv acceptată
în zona euro, şi-a schimbat drahma în monedă euro-
peană şi a pretins să se aşeze cu drepturi depline la
masa bogaŃilor. 

Milton Friedman (Program for Monetary Stabi-
lity în 1959) a fost cel care a aprofundat cercetările
lui Hicks asupra activului de capital, determinând
şi specificând cu precizie restricŃiile şi variabilele
costului de oportunitate care intră în funcŃia
cererii de bani a unei gospodării şi care includ:
• avuŃia sau venitul permanent-valoarea actuală
a încasărilor viitoare aşteptate de la toate surse-
le de venit;
• câştigurile personale sau venitul realizat pe
seama proprietăŃii reale şi a activelor financiare.

Grecia c@tre 
zona euro: adio, 
dar r@mân cu tine!

PUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

„Quidquid agis, prudenter agas et respice finem” 
(„Orice ai face, fă cu băgare de seamă 

şi ai în vedere sfârşitul”)
Dicton latin

Nu uneori, ci întotdeauna carierele de regulă strălucite
atrag invidii. Invidii urâte, unele rămase platonice, alte -
le violente, urmărind distrugerea până la expiere a celui
invidiat. Şi cine este cel invidiat? După cum relevă un
principiu în managementul general, cel care face ceva
are împotriva lui cel puŃin trei categorii de persoane:

a) pe cei care fac acelaşi lucru cu el; b) pe cei care fac contrariul; c) marea
masă a celor care nu fac nimic. De la acest tip de împotrivire şi până la
invidie, distanŃa a fost şi este foarte mică. continuare ^n pag. 4

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

drd. ec. Ilie BANU, ULBS pag. 5

Emil DAVID

Dan SUCIU
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continuare ^n pag. 2

Dan Suciu - la
Guvern

T@i}ul sabiei regelui pe grumazul mini}trilor s@i (I)
– Jacques Coeur }i Nicolas Fouquet – 

22 febuarie 1582. Papa Grigore al XIII-lea introduce o reformă a
Calendarului Gregorian, ce dădea o eroare de numai o zi la 3.000 de ani.

Drumul spre economia digital@
- realit@]i îngrijor@toare ale 
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Keynesismul }i monetarismul
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a resursei financiare

stud. Andreea TRÎMBIłAŞ, ŞtiinŃe Economice, FinanŃe-Bănci pag. 7
Încotro cu investi]iile?

Memoria istoriei economice

Parisul Evului Mediu

Tiberiu Sofian

Bucureşti - Palatul Victoria

asistent univ. drd.
Alin OPREANA,
ULBS continuare ^n pag. 6

conf. univ. dr. R@zvan
Sorin {ERBU, ULBS

Halkidiki - Grecia



ECONOMIE DIGITAL~2 VINERI 24 FEBRUARIE 2012

urmare din pagina 1
O să oferim în acest articol şi

câteva informaŃii bazate pe studiile
OrganizaŃiei Gallup România, pentru
a contura o imagine cât mai aproape
de realitate. Studiul realizat de cei de
la Gallup a fost făcut în rândul a
5.963 de persoane în vârstă de peste
16 ani. Eşantionul de utilizatori de
servicii de acces la Internet este
reprezentativ pentru gospodăriile din
Romania în care se utilizează servicii
de acces la Internet, cu o eroare li -
mită de 2,8% la un nivel de ga -
rantare a rezultatelor de 95%.

În urma studiului reiese că prin-
cipalul motiv pentru care nu sunt
folosite serviciile de acces la Internet
în gospodărie este lipsa nevoii (64 %).
Alte motive menŃionate, de către un
număr semnificativ mai mic de res -
pondenŃi, sunt utilizarea prea scum -
pă a serviciului (9%) sau costurile
de instalare prea mari (6%). Aceasta
ar trebui să ne pună pe gânduri, mai
ales atunci când conştientizăm impor-
tanŃa Internetului pentru dezvoltarea
societăŃii în care trăim, atât pe plan
economic, social cât şi politic. 

Ce este şi mai îngrijorător, şi poate
mira la prima vedere este că nu
există o diferenŃă semnificativă între
gospodăriile urbane şi cele rurale din
punct de vedere al principalului mo -
tiv pentru care nu sunt folosite ser-
viciile de acces la Internet, acesta
fiind tot lipsa nevoii, secondat de
utilizarea prea scumpă şi costurile de
instalare prea mari.

Iar dacă analizăm situaŃia în per-
spectivă şi mai descurajator este
procentul de 70 % dintre respon-
denŃii care nu folosesc în prezent
servicii de acces la Internet, nu ştiu
sau nu pot să precizeze un motiv
pentru care ar decide să utilizeze
Internetul, în timp ce peste o treime
dintre aceştia (37 %) nu au nici un
motiv care să-i determine să folo -
sească servicii de acces la Internet.
Tarifele mai avantajoase, asociate
unor pachete de servicii, conexiunii
la puncte fixe sau achiziŃiei calcula-
toarelor, ar fi motivele care ar putea
convinge aproape unul din cinci
respondenŃi să folosească servicii de
acces la Internet.

Cei mai mulŃi (70%) dintre res -
pondenŃii care nu folosesc în prezent
servicii de acces la Internet nici nu
intenŃionează să o facă în urmă-
toarele 12 luni.

Dotarea gospodăriilor româneşti

cu calculatoare continuă să rămână
deficitară: în 48% din totalul acesto-
ra nu există calculator, iar în 40%
dintre acestea exista în dotare un
desktop PC. Mobilitatea nu constitu-
ie un element de referinŃă pentru do -
tarea gospodăriilor româneşti: numai
12% dintre acestea deŃin un lap-
top/minilaptop, în 7% coexistând siste -
me desktop si laptopuri/ minilaptopuri.

Profilul demografic al gospodări-
ilor care au în dotare un desktop PC
indică faptul că majoritatea acestora
sunt localizate în mediul urban (cu o
penetrare de 49%), în vreme ce în
mediul rural (cu un grad de pene-
trare de doar 29%). Sistemele desk-
top sunt mai prezente în gospodari-
ile în care venitul mediu pe persoana
este mai mare de 800 de lei.

Aproape jumătate dintre respon-
denŃi (47%) nu au utilizat niciodată
internetul, în timp ce majoritatea im -
portantă a celor care au utilizat inter-
netul au facut-o recent, în ultimele
trei luni (47%). Profilul demografic
al utilizatorului recent de internet
arată că acesta provine preponderent
din mediul urban (66%) al regiunilor
de dezvoltare Centru (53%), Vest (51%)

si Nord-Vest (51%), este foarte tânăr
(16-34 ani, 76%) sau tânăr (35-54
ani, 56%), are o educaŃie superioară
(88%), eventual medie (51%) şi pro -
vine din gospodării cu un venit mediu
pe persoană de peste 800 de lei (69%).

Prin comparaŃie, profilul demogra-
fic al non-utilizatorului de internet

arată că acesta provine preponderent
din mediul rural (68%) al regiunilor
de dezvoltare Sud (57%), Sud-Vest
(56%) si Nord-Est (50%), este mai
degrabă vârstnic (peste 55 de ani,
81%), are o educaŃie mai degrabă
primară (maximum 10 clase absol -
vite, 81%) si provine din persoanele

cu un venit mediu pe persoană sub
400 de lei (65%) sau între 401 si
800 de lei (49%).

Este interesant de urmărit o sta-
tistică oferită pentru China în urmă
cu 5 ani, unde numărul utilizatorilor
de internet din mediul rural era
undeva la 52-62 milioane,procentul
fiind apropiat de cel de acum al
României, undeva la 25% din totalul
de utilizatori de internet în China.

Un impediment major în ceea ce
priveşte folosirea internetului rural ar
fi infrastructura de telecomunicaŃii şi
preŃurile de conectare care nu sunt
adecvate. Zonele rurale si îndepărtate
rămân în urmă în ceea ce priveşte
răspândirea noilor tehnologii.

Mărirea prăpastiei dintre venitul în -
registrat în mediul urban şi cel din
mediul rural în ultima decadă res -
trân ge consumul rural al tehnologi-
ilor informatiei si a comunicatiilor.
Computere personale care sunt o ne -
cesitate pentru mulŃi rezidenŃi urbani,
rămân un lux pentru persoanele rurale.

În ciuda ratei de penetrare reduse
a zonelor rurale în ceea ce priveşte
internetul, acesta este văzut ca un
motor nou pentru dezvoltarea rurală
iar proiectele şi studiile recente vin în
susŃinerea acestor presupuneri. Pu -

Ńini fermieri locali, fără un training,
ar putea lucra pe computere şi să ac -
ceseze internetul singuri. Drept con-
secinŃă, folosirea internetului trebuie să
fie mediată de programe de pregătire.

Principalul loc de accesare a in -
ternetului este acasă (42%), locul de
muncă sau şcoală (16%) reprezen-
tând locaŃia secundară menŃionată de
către respondenŃi. Telefonul mobil/lap-
topul şi internet cafe-urile constituie
modalităŃi periferice de accesare a
internetului (3%).

Majoritatea gospodăriilor româneşti
(56%) nu dispun de acces la inter-
net în timp, dintre cele care benefi-
ciază de acces, cele mai multe (39%)
folosesc reŃeaua de telefonie fixă.
Utilizarea accesului mobil (2%) şi al
accesului combinat, fix-mobil (3%),
ocupă poziŃii de nişă din acest punct
de vedere. 

În majoritatea gospodăriilor româ -
neşti (93%), există o singură conex-
iune la internet, ponderea gospodări-
ilor cu două sau mai multe conexi-
uni fiind specifică unui segment re -
dus de 7%. Circa 95% dintre gos -
podăriile româneşti dispun de o co -
nexiune internet la puncte fixe. 

Cu atât mai grea misiunea de a
dezvolta economia digitală în mediul
rural cu cât principalele scopuri şi
activităŃi pentru care respondenŃii au
folosit Internetul în ultimele trei luni
au fost primirea si trimiterea e-mail-
urilor (mentionat de 83% dintre res -
pondenŃi), citirea ştirilor si informa -
rea pentru a fi la curent cu diverse
evenimente (altele decât cele nece-
sare la locul de muncă sau la şcoală
(80%) şi obŃinerea informaŃiilor ne -
cesare la locul de muncă sau la
şcoală (68%). Descărcarea de jocuri,
muzică, filme sau software, comuni-
carea prin (web) chat sau jocurile
online sunt alte activităŃi realizate de
către aproape jumătate dintre res -
pondenŃi.

Această lucrare a fost cofinanŃată
din Fondul Social European, prin Pro -
gramul OperaŃional Sectorial Dezvol -
tarea Resurselor Umane 2007-2013,
proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/63258
”Şcoala postdoctorală pentru biodiver -
sitate zootehnică şi biotehnologii ali-
mentare pe baza ecoeconomiei şi bioe -
conomiei necesare ecosanoge nezei”.

Drumul spre economia digital@
- realit@]i îngrijor@toare ale mediului rural -

conf. univ. dr. Răzvan Sorin ŞERBU



3SINDROMUL GRECESCVINERI 24 FEBRUARIE 2012

urmare din pagina 1
Ca să trăiască pe picior mare îi

trebuiau însă bani europeni. Şi i-a
obŃinut cu o lejeritate care astăzi pare
neverosimilă. Comisia Europeană,
pieŃele financiare, consorŃiile bancare
s-au întrecut în oferte de împrumu-
turi care de care mai atrăgătoare. Era
doar vremea când economiile euro -
pene „duduiau” şi prosperau, iar Gre -
cia a devenit astfel un caz tipic în
care poŃi trăi ca greierele, împru-
mutând şi cheltuind fără măsură. În
paralel, grecii nu au ezitat să-şi con-
solideze un sistem fiscal „made in
Balcani”, în care frauda, cosmetizarea
cifrelor statistice şi aparatul adminis-
trativ-birocratic imens şi corupt au
fost „performanŃele” de căpătâi. Toate
însă se petreceau sub privirile îngă-
duitoare ale ComunităŃii Europene.

A venit însă pe nepusă masă seis-
mul economic şi financiar mondial
care a scos la lumină şi a acutizat
până la paroxism criza datoriilor de
stat din Europa. Creşterea economică
bazată exclusiv pe consum s-a pră -
buşit, robinetele cu euro s-au închis,
era momentul adevărului, când nu se
mai putea amâna returnarea împru-
muturilor până la... calendele gre-
ceşti. Sosise timpul ca grecii să ver-
ifice pe propria piele ceea ce un cele-
bru scriitor american, Mark Twain,
descoperise încă în urmă cu un se -
col: „Bancherul este tipul care îŃi
împrumută umbrela când e soare şi
Ńi-o cere imediat ce începe să plouă”.

Ce a urmat era de aşteptat: colap-
sul economic. Pentru a se salva de
la faliment, anul trecut Grecia a cerut
un ajutor financiar în valoare de 110
miliarde de euro de la UE şi de la
FMI. Un împrumut de urgenŃă nu a
însemnat însă şi salvarea Greciei. În
răstimpul unui singur an, liderii eu -
ropeni au fost nevoiŃi să constate că,
de fapt, 110 miliarde de euro s-au
pierdut precum o picătură în ocean,
fără să existe vreun semn de re -
dresare a situaŃiei. Dimpotrivă, dato-
ria publică a Greciei a crescut anul
trecut de la 115 la sută, la 144 la
sută din PIB, ajungând în prezent la
160 la sută din PIB. 2012 va re -
prezenta al patrulea an consecutiv de
recesiune pentru Grecia şi, potrivit
celor mai recente prognoze, econo-

mia Ńării se va contracta cu peste 5,5
la sută, urmând ca în 2013 contracŃia
să fie de circa 2,8 la sută. Produsul
intern brut a scăzut deja cu 13 la
sută comparativ cu anul 2008 şi,
potrivit experŃilor, e probabil să mai
scadă cu încă 7 procente până la
finele acestui an. Toate acestea, în
condiŃiile în care grecii au fost supuşi
unui regim de austeritate marca FMI.
Adică: reducerea cu 15 la sută a sa -
lariilor bugetarilor şi îngheŃarea aces-
tora timp de trei ani; tăierea celui de-
al 13-lea şi al 14-lea salariu; majo-
rarea TVA până la 23 la sută; dis -
ponibilizarea a 150.000 de funcŃionari
la stat; creşterea vârstei medii de
pensionare de la 53, la 67 de ani.

Rezultatul a fost, cum spuneam,
dezastruos, astăzi Grecia fiind iarăşi
la un pas de intrarea în incapacitate
de plată. La 20 martie, are de răs-
cumpărat obligaŃiuni în valoare de
14,4 miliarde de euro, datorie pe
care este incapabilă să o achite fără
ajutor extern. Prin urmare, după în -
delungi tratative şi pertractări, miniş -

trii de finanŃe ai zonei euro s-au
întâlnit pentru a aproba al doilea plan
de sprijin financiar pentru eleni, în
valoare de 130 de miliarde de euro,
singura şansă ca Grecia să mai sca -
pe odată de la faliment. Concomitent,
Ńara ar urma să beneficieze din par -
tea creditorilor privaŃi de o scădere a
datoriei cu 50 la sută. În ce priveşte
obligaŃiile pe care grecii şi le asumă
suplimentar în contrapartidă cu acest
nou „colac de salvare”, premierul elen
a anunŃat zilele trecute că a găsit me -
todele prin care să facă noi economii
la buget de 125 milioane de euro, şi
a decis tăierea cu 12 la sută a pen-
siilor mai mari de 1300 euro pe lună,
după o reducere de 10 la sută în 2010.

Ce concluzii se pot desprinde,
totuşi, din acest repetat scenariu gre-
cesc al mereu amânatului faliment?

În primul rând, că Grecia a ajuns
„oaia neagră” a zonei euro înainte de
toate din vina ei. Dar nu cumva îi
condamnăm prea aspru pe greci pen-
tru iluzia care le-a fost inoculată,
aceea că odată admişi în elita euro-

peană, îşi pot îngădui să viseze la
standardele înalte de viaŃă ale aces-
teia? În fond, şi nouă, românilor, ni
s-a promis că, europeni cu acte în
regulă fiind, vom trăi mai bine ca
înainte. Acesta a fost motivul princi-
pal pentru care românii erau la acea
vreme eurooptimiştii cei mai ardenŃi
dintre toate statele candidate. Azi, şi
noi, şi grecii suntem umiliŃi şi supu -
şi rigorilor drastice ale austerităŃii. Iar
după noi stau alŃii la rând, regimul
acesta ar putea fi prescris şi Italiei,
Portugaliei, FranŃei... Frica de sărăcie
şi de degradare socială cuprinde în
prezent chiar şi societăŃile relativ
cruŃate de criză, pentru că se răspân-
deşte tot mai mult teama că Europa
vrea să vindece boala, dar va ucide
bolnavul. Cu alte cuvinte, pentru mul -
Ńi, Uniunea Europeană nu mai este
garanŃia unei vieŃi decente şi stabile.
Soarta croită pentru greci ar trebui
să-i intereseze pe toŃi europenii: sun-
tem laolaltă ameninŃaŃi de dispariŃia
statului european al bunăstării, şocaŃi
de inegalităŃi care alimentează mânia

populară, condamnaŃi la tăieri din bu -
getele sociale şi la scăderi ale salari-
ilor şi pensiilor. Şi, totuşi, de-a drep-
tul incredibil, grecii mai cred încă în
viitorul lor comunitar, european.

Dintr-un sondaj de opinie realizat
chiar în zilele când furia populară
exploda pe străzile Atenei, reiese că
80 la sută din eleni se declară în
favoarea perspectivei europene a Ńării
lor şi nu doresc ieşirea din zona
euro, în pofida măsurilor de austeri-
tate impuse de creditori.

Am putea să ne întrebăm: ce mai
speră grecii în afara unor altor îm -
prumuturi împovărătoare pe termen
nelimitat?

Nu ştim, dar de ce nu le-am acor-
da şi un credit moral: poate că, în
haiducia lor, au crezut în mod real şi
naiv într-o Europă unită construită
prin voinŃa popoarelor, cărora între
timp le-a întors spatele. Poate că
abia astăzi grecii, şi noi împreună cu
ei, realizăm că Europa unită nu va
supravieŃui decât dacă regăseşte mă -
car şi în ultimul ceas această voinŃă.

Vedere din Grecia

Emil DAVID

Clădirea Berlaymont din Bruxelles - Sediul Comisiei Europene

Grecia c@tre zona euro: adio, dar r@mân cu tine!
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Cu alte cuvinte, invidioşii pot fi,

ei înşişi, structuraŃi în aceste trei di -
recŃii. Confruntările pot fi înăuntrul
sau în afara legii. Dar nu autoritatea
legii este, de regulă, cea care oferă
intensitatea confruntărilor respective,
ci invidia de care aminteam. Dacă nu
era – şi nu este - invidia, sunt cazuri
în care ilegalităŃile puteau – şi pot -
continua mult şi bine...

Istoria economică a lumii este
plină de astfel de situaŃii, uneori
paradoxale. Ne vom mărgini în rân-
durile de faŃă la două faimoase
cazuri din istoria economică a Fran -
Ńei. Cazuri al căror numitor comun a
fost invidia unui rege, care nu sufer-
ea ca altul să-l umbrească, cât de
puŃin, în speŃă slujitorul său mai
mult sau mai puŃin fidel, dar care
începuse să-l întreacă în strălucire.
Nu atât infidelitatea în raport cu
legea a atras după sine sacrosancta
mânie regală atât de tunătoare şi cu
efecte atât de dureroase – fireşte, a
contat relativ şi infidelitatea –, ci mai
ales invidia din motivul pomenit,
invidia manifestă faŃă de cel în cau -
ză. Cu cariera şi averea finalmemte
spulberate.

Prin urmare, iată cele două ca -
zuri, vom vedea, de o asemănare
izbitoare. Primul: negustorul, demni-
tarul şi finanŃistul Jacques Coeur, de
la un moment dat ieşit total din
graŃiile regelui francez Carol al VII-
lea, cel care până atunci îl preŃuise
imens. Al doilea: Nicolas Fouquet,
ministru de FinanŃe al lui Ludovic al
XIV-lea, rege şi el de la un moment
dat întunecat de strălucitoarea bo -
găŃie a servitorului său şi acŃio nând
în consecinŃă. Sunt situaŃii devenite
clasice, pe care le-am studiat
îndeaproape şi despre care am mai
scris (vezi Dan Popescu, „Jurnal

economic”, capitolul „InstituŃiile capi -
talismului: negustorii”, Ed. Continent,
Sibiu-Bucureşti, pp.227-237, etc). Acum
le vom dezvolta şi prezenta într-o
lumină mai complexă. Şi sunt situ-
aŃii care se regăsesc aidoma în zilele
noastre, chiar dacă nu este vorba de
FranŃa, ci, de exemplu, de România...
Şi care cu siguranŃă că se vor regăsi
şi pe timpul ce va urma al nepoŃilor
şi strănepoŃilor noştri, al celor ce vor
veni pe urmă, etc. Aici fiind vorba
nu de epoci, de veşminte, de po -
doabe, de tehnică, de modă, care se
modifică continuu. Ci de caractere şi
atitudini, care se manifestă peren.
Aşadar, Sofocle, Shakespeare sau
Caragiale au rămas la fel pentru cel
ce le urmăreşte piesele, fie că este
vorba de anchititate, de Evul Mediu
târziu sau de timpul modern.

Jacques Coeur (1395 – 1456). O
reuşită formidabilă, cum arătam în
„InstituŃiile capitalismului: negustorii”.
În raport cu anul 1451 când începe
căderea lui, poziŃia sa pe lângă rege,
Carol al VII-lea, părea eminamente
înfloritoare. De mai mulŃi ani, după
o formidabilă carieră în comerŃ, diri-
ja cu mână forte finanŃele FranŃei.
Pusese la punct un sistem aproape
straniu, dar cât se poate de eficient.
„«OfiŃer regal», scrie profesorul
Laurent Vissière de la Sorbona, el
aduna impozitele şi bătea monedă în
numele regelui. Ministru de FinanŃe
(în acelaşi timp, n.n.), controla buge-
tul Ńării. Negustor, furniza CurŃii pro-
duse de lux. Bancher, împrumuta
bani la toŃi marii curteni şi chiar
regelui Carol al VII-lea însuşi”. În
fapt, Jacques Coeur înŃelesese foarte
bine adagiu economic potrivit căruia
banul trebuie să circule. Însă Coeur
deturnase banul în profitul său,
aflându-se în fiecare din „punctele
cheie” ale schimburilor economice.
„Desigur, mai arată profesorul Lau -
rent Vissière, Jacques Coeur nu a in -
ventat furtul de bani publici, deturna -

rea banului public, însă în doar câŃi-
va ani a depăşit toate bornele în
domeniu”. Un om deosebit de inte -
ligent, din păcate pe negativ.

Mai mult, Jacques Coeur ştia să
întreŃină şi chiar să dezvolte sensibi -
lităŃile care trebuie. Se apropiase de
frumoasa Agnès Sorel, favorita re -

gelui, căreia îi dădea bani pentru satis -
facerea capriciilor sale. A finanŃat,
totodată, în mare parte, războiul re -
gelui cu englezii, şi, făcea bisericilor,
cu ostentaŃie, mari donaŃii de bani.
Îşi fortifica astfel poziŃia, inexpug -
nabilă, credea el, astfel încât nimeni
să nu-i poată imputa puncŃiile dure

în fondurile publice, furturile masive,
în propriul folos, din aceşti bani. Nu
era singurul hoŃ în acest sens, dar,
se afirmă, era cel mai mare în epoca
sa. Va naşte imense invidii celor din
preajma sa şi a regelui: „de ce el şi
nu eu?” 

continuare îm pagina 5
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Cu atât mai mult cu cât Jacques

Coeur terminase de construit la
Bourges un splendid hotel – palat
care depăşea în magni ficenŃă cele
mai frumoase rezidenŃe regale. Rege -
le Carol al VII-lea, ce nu iubea deloc
capetele care îl depăşeau în splen-
doarea sa augustă şi căruia începuse
să-i displacă însăşi aroganŃa fostului
negustor de blănuri, îl privea pe
Jacques Coeur cu o invidie şi o sus-
piciune ce îşi făceau loc tot mai
mult în gândurile şi gesturile sale.

... Totul a culminat cu moartea
neprevăzută, bruscă, subită a fru-
moasei favorite Agnès Sorel. Moarte
de care o doamnă de la Curte,
Jeanne de Vandôme, de Montague,
probabil geloasă şi ea sau dorind să
intre în graŃiile regale, l-a acuzat
chiar pe Jacques Coeur. Pe Coeur
care, se pare, nu se vădise deloc in -
diferent frumoasei Agnès Sorel, „lu -

crând în completarea regelui”, cum
scrie Guy Breton în deosebita sa lu -
crare „Histoire d'amour dans l'Histo -
ire de France”. De ce s-o omoare,
însă, neextistând motive astfel, avea
mai puŃină importanŃă. Regele, deci,
invidios şi gelos, deopotrivă, a ordo-
nat o anchetă secretă asupra acti -
vităŃilor lui Jacques Coeur. Iar rapor-
tul primit a fost cu adevărat aca-
blant. Ca urmare, la 31 iulie 1451,
atunci când Curtea se afla la Castelul
de la Taillenbourg, regele va decreta
triumfător arestarea omului său şi
punerea sub sechestru a întregii sale
averi...

... Procesul ce a avut loc, prac-
tic, în bună măsură, după bunul plac
al regelui, l-a absolvit doar de una
din acuzaŃii: otrăvirea lui Agnès So -
rel. Nu existau nici un fel de probe.
AcuzaŃiile de delapidare au rămas. În
consecinŃă, după mai multe petrac-
tări, unii judecători dorind chiar condam-
narea sa la moarte, Jacques Coeur
va primi, odată cu trecerea în filonul
regelui a unei bune părŃi din averea

sa imobilă, „doar” două enorme
amenzi, de 300 mii şi 100 mii ecu,
dar şi aşezarea sa într-o umilitoare

situa Ńie de penitenŃă. Respectiv, apa -
riŃia sa într-o Ńinută săracă, demon-
strându-i decăderea, cu capul des -

coperit, deci fără pălărie, dar şi fără
centură, în genunchi, Ńinând în mâi -
nile împreunate în semn de căinŃă, o
torŃă de ceară, aprinsă. Solicitând
iertare lui Dumnezeu şi reparând, ast -
fel, în mod simbolic, onoarea regelui,
reprezentat „în scenă” de către Ma-
rele Cancelar al FranŃei. Jacques Coeur
se va su pune întocmai, dar imensa
amendă neputând s-o plătească în -
trucât ma rea sa avere consta cu
precădere în bunuri capital care deja
fuseseră confiscate, el va fi aruncat
în puş cărie. Va suporta greu regimul
de detenŃie. Va evada de aici şi îşi
va afla refugiu pe lângă Papa de la
Roma, mai ales în virtutea daniilor
pe care, odată, le făcuse bisericii.
Era o rupere prea forŃată a străluci-
tului său destin iniŃial, astfel că
Jacques Coeur nu o va putea admite
şi se va sfârşi din viaŃă descurajat,
sărac şi în uitare, în 1456. Cu doar
câŃiva ani înainte se afla în vârful
splendid şi de opulenŃă al pira -
midei...

(va urma)

În acest articol o să prezentăm
câteva aprecieri referitoare la sus-
tenabili tatea economiei globale pentru
ca ul terior să putem vorbi despre
sustenabilitatea sistemelor economice
şi în speŃă a funcŃionării optime a
sistemului fiscal. 

România nu poate fi izolată de
evenimentele ce se petrec la nivel
global sau european, chiar dacă mul -
Ńi analişti apreciază că Ńara noastră
nu a avut aşa mult de suferit pentru
că a existat un grad relative redus
de dezvoltare, iar produsele de credi -
tare exotice nu au fost încă suficient
promovate şi în consecinŃă consuma -
te. Adevărul este că România este
dependentă de situaŃia din regiune,
iar ieşirea din criză şi înregistrarea
creşterii economice pe termen mediu
nu se poate realiza decât în momen-
tul în care şi Ńările cu care avem re -
laŃii de parteneriat înregistrează rezul-
tate pozitive.

Vorbind despre sustenabilitatea
economiei globale trebuie să reamin -
tim că aceasta este dependentă de
mai mulŃi factori dintre care compo-
nenta mediului are prim rol fără de
care nu putem vorbi despre sustena -
bilitatea sistemelor economice, resur-
sei financiare şi a sistemului fiscal.
În cadrul componentei mediu amin -
tim factori cantitativi, precum tend-
inŃa de epuizare a resurselor naturale
de energie, de materii prime şi de
hrană, sau consumarea celor regene -
rabile mai repede decât capacitatea
acestora de regenerare, dar şi factori
calitativi cum ar fi deteriorarea fizică
şi poluarea factorilor de mediu (apă,
aer, sol).

Exemple de studii care demon-
strează încă o dată cu acurateŃe peri-

colele pe care factorii de decizie tre-
buie să le aibă tot timpul în vedere,
dar şi populaŃia pentru a reacŃiona
dacă deciziile decidenŃilor nu Ńin sea -
ma de aceste pericole iminente, sunt
prezentate în lucrarea lui Lester
Brown - Salvarea unei planete sub
presiune şi a unei civilizaŃii în impas.
Lester Brown a definit conceptual de
dezvoltare durabilă din punct de ve -
dere ambiental astfel: “O societate
durabilă este cea care îşi modelează
sistemul economic şi social astfel în -
cât resursele naturale şi sistemele de
suport ale vieŃii să fie menŃinute”(…)
“Componentele esenŃiale ale unei stra-
tegii pentru o dezvoltare durabilă in -
clud stabilizarea populaŃiei, reducerea
dependenŃei de petrol, dezvoltarea re-
surselor de energii regenerabile, con-
servarea solului, protejarea sisteme -
lor biologice ale pământului, recicla -
rea materialelor”. 

Încă din anul 2001 se pun bazele
unui concept de care auzim astăzi
foarte des şi anume “Eco-economia”
care militează pentru realizarea unei
disclipline Eco-economice unde eco -
nomiştii şi ecologiştii să coopereze
pentru a putea creea o economie
sustenabilă din punct de vedere al
mediului. 

Noi suntem de părere că acesta
este doar un prim pas care trebuie
realizat şi anume cooperarea eco -
nomiştilor nu doar cu ecologiştii, dar
şi cu matematicieni, istorici, fizicieni,
teologi, jurişti, medici, în proiecte de
cercetare , iar apoi în ştiinŃe care vor
fi predate studenŃilor pentru a putea
întradevăr să realizăm firme, produse
şi servicii sustenabile.1 Aceste firme
trebuie să vină în sprijinul clienŃilor
fără însă a oferi produse care nu iau
în considerare externalităŃile, mai ales
cele negative pe care le generează. 

Un prim pas care trebuie realizat
este cooperarea economiştilor nu doar
cu ecologiştii, dar şi cu matemati-
cienii, istoricii, fizicienii, teologii, ju -
riştii, medicii, în echipe de cercetare
mixte, iar apoi realizate ştiinŃe noi
aplicative care vor fi predate stu-
denŃilor pentru a putea întradevăr să
realizăm firme, produse şi servicii
sustenabile. Aceste firme trebuie să

vină în sprijinul clienŃilor fără însă a
oferi produse care nu iau în conside -
rare externalităŃile, mai ales negative pe
care le generează. Din punctul de ve -
dere al autorilor într-un interval mediu
de 5-10 ani nu vom mai putea avea
în cadrul facultăŃilor discipline pur eco-
nomice fără a avea în programă şi
cursuri din alte domenii de activitate
pentru ca societatea să evolueze. 

Lucrarea la care facem referire
intitulată planul B 2.0 atrage atenŃia
asupra faptului că modelul actual de
economie este nesustenabil din punct
de vedere ambiental. În plus, putem
adăuga având în spate experienŃa
celor aproape 4 ani de criză că
modul economic actual care a pre-
supus acumularea de deficite mari,
datorii publice mari nu este suste -
nabil nici din punct de vedere eco-
nomic. Problema este că decidenŃii
se concentrează pe ieşirea din criza
economică şi nu mai au în vedere
atât de mult cât ar fi necesar cele-
lalte aspecte privitoare la mediul am -
biental, la schimbările climatice tot
mai accentuate, la consumul resur -
selor regenerabile într-un ritm mai
mare decât capacitatea acestora de
refacere, la creşterea populaŃiei într-
un ritm mai mare decât cresc re -
sursele de hrană etc. Or, în aceată
situaŃie ne putem trezi că în câtiva
ani rezolvăm problema crizei econo -
mice şi vom fi confruntaŃi cu o altă
criză poate şi mai mare decât criza
economică.

Concluzia lui Lester Brown este
că modelul economic occidental (în
special modelul American) după care
tind tot mai multe state şi se dez-
voltă economia mondială este neex-
trapolabil, nu doar pentru Ńări pre-
cum China, India, pentru aproximativ
3 miliarde de locuitori din alte Ńări în
curs de dezvoltare, dar devine prac-
tic nesustenabil, inclusiv pentru SUA
şi celelalte Ńări industrializate.2 Astfel,
conŃinutul modelului economic global
devine cea mai mare provocare pen-
tru secolul XXI. Prin studiul Planul B
realizat de Lester Brown se sugerează
câteva soluŃii pentru punerea de
accord a modelului cu noile realităŃi
şi cu sfidările dezvoltării durabile la

nivel global, şi anume:
1. Promovarea unui “buget pen-

tru refacerea/redresarea planetei”, în
paralel cu “bugetul pentru eradicarea
sărăciei” pe planetă. Şi aici autorii
adaugă şi faptul că ar fi normal ca
la primul buget în care se urmăreşte
refacerea solurilor, a pădurilor şi con -
servarea biodiversităŃii să contribuie
într-o măsură mai mare statele dez-
voltate şi puternic industrializate
deoarece ele au şi contribuit mai
mult la deteriorarea acestora. Tot aici
subliniem încă o dată importanŃa
respectării protocolului de la Kyoto,
însă trebuie acŃionat pe toate pla-
nurile şi nu doar în privinŃa schim-
bărilor climatice, ca urmare a dega-
jării în atmosferă a unor cantităŃi tot
mai mari de “gaze cu efect de seră”.

2. Dezvoltarea de noi tehnologii
pentru protecŃia mediului, econo mi -
sirea resurselor, accelerarea procesu-
lui de reciclare a materialelor;

3. Orientarea la scară generală pe
asigurarea tranziŃiei de la economia
bazată pe resurse fosile de energie
(cărbune, petrol şi gaze) spre re -

surse regenerabile (vânt, energia so -
lară, geotermală, hidroenergie, bioe -
nergie şi hidrogen). Aici adăugăm ne -
cesitatea subvenŃionării acestor activi -
tăŃi într-o măsură substanŃială care să
crească investiŃiile în aceste domenii
importante pentru mediul ambiant;

4. Încurajarea, prin politici publice
adecvate, trecerii de la economia ri -
sipei de resurse spre economia baza-
tă pe reutilizarea şi reciclarea resurselor;

5. Diversificarea mijloacelor de
transport, promovând o maximă mo -
bilitate. În acest sens România are o
infrastructură rutieră care poate fi
mult optimizată, o infrastructură fero -
viară care este aproape de punctul
roşu de avarie, iar o infrastructură
aeriană puŃin dezvoltată.
Note de subsol:
1- a se face diferenŃa între durabil şi
sustenabil (o instituŃie este susten-
abilă, iar aspectele legate de mediu
le numim durabile);
2- Brown Lester R. - Planul B 2.0
Salvarea unei planete sub presiune şi
a unei civilizaŃii în impas, Ed. Teh -
nică, Bucureşti 2006, p. V-VII
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urmare din pagina 1
Ca şi Hicks, Friedman a consi -

derat avuŃia ca pe o restricŃie de
buget şi potenŃial înlocuibilă cu de -
pozite cash în balanŃa de hârtii mon-
etare a individului astfel încât locul
unei singure variabile a dobânzii din
ecuaŃia lui Keynes a preferinŃei pen-
tru lichiditate, a fost luat de o listă
de variabile relative ale venitului. 

Keynes a arătat că politica mon-
etară este relativ ineficientă în sti -
mularea activităŃii economice, iar
Friedman a sugerat că atâta timp cât
banii sunt substituibili, nu numai cu
acŃiuni, ci şi cu o gamă largă de
mărfuri şi servicii, modificările can-
tităŃii de bani se vor resfrânge
asupra pieŃei mărfurilor consumato-
rilor şi producătorilor adăugând efec-
tul direct al cheltuielilor la efectul
indirect al instituŃiilor. Cât timp legă-
turile dintre bani şi cheltuieli sunt
numeroase, modificarea monetară
poate influenŃa preŃurile şi veniturile
nominale.

În ceea ce priveşte rolul statului
în economie M. Friedman recomandă
drept acŃiune imediată neintervenŃia
statului în economie. Totuşi, rolul sta -
tului în economie nu trebuie să fie
redus la zero, mai ales Ńinând cont
de faptul că statul este instituŃia so -
cială care reprezintă în orice moment
un potenŃial catalizator.

Postulatul lui Friedman potrivit
căruia expansiunea economică nu se
poate obŃine decât fără intervenŃia
statului, este valabil numai după ce
s–au introdus deja toate condiŃiile de
echilibru general stabil, când fon-
durile de capital necesare expansiu-
nii vin numai din economiile libere,
nu din monetizarea de credit a băn-
cilor private, care produce inflaŃie.

Trebuie Ńinut cont de faptul că
rolul Statului în economie nu se re -
duce la alegerea între intervenŃia gu -
vernului şi repudierea oricărei inter-
venŃii guvernamentale – aşa cum re -
comandă Friedman – ci, mai degra -

bă, realizarea distincŃiei clare între
(a) intervenŃia necesară şi benefică
din punct de vedere social în acord
cu legea echilibrului general stabil şi
(b) intervenŃia arbitrară într–un sis-
tem în dezechilibru care aduce mai
multă pagubă decât câştig într–o
economie naŃională. SoluŃia dată de
Friedman este privatizarea completă,
fără a se da niciun detaliu cum se
poate întreprinde o astfel de operaŃie
complexă fără a produce pierderi
unei economii. (Marinescu, 2003)

Teoria economică propusă de
Friedman are câteva puncte care pot
avea, în anumite situaŃii, consecinŃe
greu de prevăzut: 
• fiind în favoarea monedei de hâr-
tie şi de credit, „antinumerar”, mo -
delul lui de gândire pus în practică,
poate conduce de multe ori la insta-
bilitate economică şi financiară;
• punând accentul principal pe libe -
rtatea economică fără nici o limită,
şi lăsând la o parte celălalt mare
ideal al justiŃiei sociale, în practică,
modelul lui poate conduce la con-
tradicŃii economice, la inechităŃi so -
ciale caracterizate prin „sărăcie în mij-
locul belşugului”;
• negând aplicarea legii de echilibru
general şi stabil elaborată de Walras
se aşează la graniŃa dintre ştiinŃa
pură, aşa cum a fost concepută de
clasici, şi ideologia modernă.

Pentru monetarişti impulsurile bu -
getare sau fiscale pot influenŃa veni -
turile, dar numai pe termen scurt.
Cheltuielile guvernamentale finanŃate
prin împrumuturi publice sau impo -
zite vor conduce la suprimarea unui
volum aproximativ egal de cheltuieli
private, atât pentru consum cât şi
pentru investiŃii, astfel încât în cele
din urmă producŃia, ocuparea mâinii
de lucru şi venitului global nu vor
suferi modificări esenŃiale. Astfel, pu -
tem spune că reŃetele fiscale nu par
a avea niciun efect asupra produsu-
lui naŃional brut. Aceste teze, au avut
desigur şi mai au încă numeroşi
adversari, în special cum spuneam
din partea autorilor de orientare

neokeynesistă, cum sunt de exemplu
F. Modigliani şi A. Ando, care în
lucrarea Impact of Fiscal Actions
Aggregate Income and the Moneta -
rist Controversy: Theory and Eviden -
ce, din 1976, demonstrează că politi -
ca bugetară exercită prin natura lu -
crurilor, un efect pozitiv asupra pro-
dusului naŃional brut.

Cu toată preferinŃa lor pentru
pentru politica monetară, economiştii
monetarişti nu-şi fac iluzia că ea ar
putea fixa rata şomajului la un alt
nivel decât, poate, pentru perioade
foarte scurte de timp, deoarece rata
nominală a dobânzii depinde de cea
reală, prea puŃin afectată de feno -
mene monetare şi de rata anticipată
a inflaŃiei. Dacă pe termen scurt o
politică monetară expansionistă face
să scadă ratele dobânzii, iar o
politică deflaŃionistă face ca ele să
crească, pe termen lung rezultatul va
fi invers.

Aceeaşi distincŃie între efectele pe
termen scurt şi lung ale politicii
monetare este valabilă şi în privinŃa
şomajului.

În ceea ce priveşte moneda şi
politica monetară, acestea pot fi cau -
za declanşării sau amplificării crizelor
economice, de tot felul, cum s-a
întâmplat în anii 1929-1933 (când
masa monetară a fost redusă masiv)
sau fenomenul contrar (creşteri spec -
taculoase ale masei monetare). O
politică monetară asigură economiei
un mediu propice de dezvoltare, ca -
racterizat printr-un nivel general sta-
bil al preŃurilor stabil şi determină o
situaŃie de echilibru stabil cu o alo-
care eficientă a resurselor.

Se poate observa cum în Ńări ca
S.U.A. sau Marea Britanie şi mai
puŃin în FranŃa sau Italia, moneda şi
politica monetară au ocupat de-a
lungul timpului locul principal în op -
Ńiunile de politică economică. De
asemenea, se poate spune în acest
sens că monetariştii şi nonmoneta -
riştii, plecând de la acelaşi model
teoretic, pot ajunge la concluzii
diferite deoarece se interesează de
orizonturi de timp diferite: monetar-
iştii sunt în principal interesaŃi de
rezultatele pe termen mediu; non-
monetariştii de cele pe termen scurt.

În ciuda afirmaŃiei lui Milton
Friedman, după care diferenŃele din-
tre monetarişti şi keynesişti ar fi
doar de natură empirică, esenŃialul

dezbaterilor dintre cele două orientări
se regăseşte în modelul de economie
utilizat: schematic, monetariştii sunt
walrasieni, pentru ei economia cu -
noaşte numai dezechilibre temporare,
ei cred în acŃiunea pozitivă a „mâinii
invizibile” a lui Adam Smith, pe când
keynesiştii dimpotrivă.
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Într-o economie de piaŃă, în care
rolul primordial îl are concurenŃa, ur -
mărindu-se în permanenŃă obŃinerea
de profit, investiŃiile reprezintă un
element cheie. În condiŃiile actuale
de instabilitate economică, este cu
atât mai important ca aceste inves -
tiŃii să se regăsească într-o proporŃie
cât mai cuprinzătoare în economie,
pentru a stimula dezvoltarea. Dar se gă-
sesc ele în economia din România?  

Prezentul articol îşi propune să
facă un rezumat al ultimilor 9 ani,
conform datelor preluate de pe site-
ul Băncii NaŃionale a României, care
împreună cu Institutul NaŃional de
Statistică, au realizat începând cu
2003, în fiecare an, o cercetare
privind nivelul investiŃiilor străine în
România.

Pentru a putea vorbi despre in -
vestiŃie, trebuie să vedem, mai întâi,
ce este aceasta, nicio definiŃie nefi-
ind exhaustivă în acest sens. Astfel,
prin investiŃie se înŃelege „utilizarea
capitalului pentru: achiziŃionarea de
active corporale şi necorporale, în le -
gătură cu crearea unei noi unităŃi,
sau extinderea uneia existente, diver-
sificarea, sau schimbarea producŃiei
unei unităŃi, iniŃierea unor proiecte

de cercetare-dezvoltare şi inovare,
crearea de noi locuri de muncă
şi/sau formarea profesională a anga-
jaŃilor, iniŃierea unor proiecte legate
de valorificarea resurselor de energie
regenerabilă, protecŃia mediului şi
dezvoltarea durabilă.” i

O clasificare a investiŃiilor, şi de
fapt şi cea care ne interesează, este
cea din punct de vedere al cadrului
naŃional şi al suportului legislativ
specific, în funcŃie de care investiŃi-
ile se împart în autohtone (private
sau de stat), mixte şi străine. La
rândul lor, investiŃiile străine se îm -
part după relaŃiile care se stabilesc
între investitor şi resursele pentru
investiŃii în:

InvestiŃii străine directe, caz în
care investitorul trebuie să deŃină cel
puŃin 10% din capitalul social sub-
scris vărsat al companiei în care in -
vesteşte, scopul lui fiind acela de a
obŃine controlul acesteia. Aceste in -
vestiŃii pot fi greenfield ( înfiinŃarea
unei întreprinderi de la zero), fuziuni
şi achiziŃii (preluarea integrală sau
parŃială de către investitorul străin de
întreprinderi de la persoane juridice

rezidente) şi dezvoltarea de firme
(deŃineri de capital străin în între-
prinderi existente).

InvestiŃii străine de portofoliu, caz
în care investitorul poate deŃine ma -
xim 10% din acŃiunile companiei din
Ńara în care investeşte, şi nu exercită
niciun control asupra activităŃii
firmei, având doar o influenŃă limi-
tată asupra gestiunii. Aceste investiŃii
presupun achiziŃionarea de pe piaŃa
financiară a unor valori mobiliare
(acŃiuni şi obligaŃiuni). 

În condiŃiile de globalizare prin
care se caracterizează economia mon-
dială astăzi, creşterea economică
poate fi susŃinută doar dacă Ńările
dispun de un volum mare de resurse
economice pe care să le utilizeze
pentru a produce bunuri şi servicii
competitive. Dacă Ńările nu dispun de
astfel de disponibilităŃi pe piaŃa in -
ternă, fondurile pot fi atrase de la
investitorii străini, care în plus de
capital, aduc cu ei şi tehnologia de
ultimă generaŃie şi know-how-ul, ast-

fel încât managementul companiilor
pe care le înfiinŃează, sau în a căror
capital investesc, să fie unul eficient.

EficienŃa economică a investiŃiilor
exprimă raportul între volumul şi
structura efortului investiŃional şi mă-
rimea efectelor economice şi sociale
obŃinute în urma desfăşurării acestu-
ia, Ńinându-se seama şi de influenŃa
factorului timp. Efectele cantitative
ale investiŃiilor străine directe asupra
Ńărilor gazdă se referă la aspecte ca:
mărirea angajării forŃei de muncă,
transferul de tehnologie şi deschi -
derea de noi pieŃe pentru exportatori,
pe când cele calitative au legătură cu
un nivel mai ridicat al salariului,
securitatea muncii şi nivelul de cali-
ficare a personalului.

De asemenea, efectele investiŃiilor
diferă în funcŃie de forma pe care
acestea o îmbracă. În cazul unei in -
vestiŃii greenfield, dezvoltarea se da -
torează creării unei noi capacităŃi de
producŃie, locurilor de muncă supli-
mentare, apariŃiei unui nou consuma-
tor şi plătitor de taxe. În cazul par-
ticipării la capital, efectele pozitive
apar în situaŃia eficientizării activităŃii

agentului economic şi creşterii com-
petitivităŃii acestuia, permiŃând supra -
vieŃuirea pe termen lung a între-
prinderii privatizate. Totodată, dacă
investitorul produce prioritar pentru
export sau în cazul producŃiei desti-
nate pieŃei interne care substituie
importurile, se pot observa efecte
pozitive asupra balanŃei comerciale.

În continuare, am prezentat un
grafic privind evoluŃia fluxurilor in -
vestiŃiilor străine directe în întreaga
perioadă 2003-2011, acestea pornind
de la o valoare de 1,946 miliarde de
euro, ca să ajungă în 2011 la …
1,917 miliarde de euro! Remarcăm
că anul 2007, anul de debut al crizei
financiare în lume, aduce scăderi
pentru Ńara noastră însă nu foarte
importante, această reducere a nive -
lului investiŃiilor fiind urmată de creş-
tere în 2008, care echivalează cu cel
mai ridicat nivel al investiŃiilor pen-
tru piaŃa românească, respectiv de
9,496 de miliarde de euro. După acest
moment, efectele crizei se fac resim -
Ńite şi în România, nivelul lor dimi -
nuându-se vizibil până în prezent.

InvestiŃiile străine directe s-au lo -
calizat per ansamblul perioadei cu
precădere în industria prelucrătoare,
aproximativ 35% din totalul ISD-
urilor, iar în cadrul acesteia, cele mai
bine reprezentate ramuri au fost pre-
lucrarea ŃiŃeiului, produsele chimice,
masele plastice, metalurgia, industria
mijloacelor de transport, industria ali -
mentară, cimentul şi ceramica. Alte
activităŃi care au atras importante
investiŃii străine directe au fost inter-
medierile financiare şi asigurările cu
17%, comerŃul- 11% din total, poşta
şi telecomunicaŃiile cu 10%, construc-
Ńii şi tranzacŃii imobiliare cu 10%.

Din punct de vedere teritorial, se
observă orientarea investiŃiilor străine
directe, cu precădere, spre regiunea
de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care a
atras mai mult de jumătate din to -
talul investiŃiilor. Alte regiuni de dez-
voltare beneficiare de astfel de in -
vestiŃii au fost Regiunea Centru, ur -
mată de Regiunea Sud-Est. Se obser -
vă că Regiunea Nord-Est este cea
mai puŃin atractivă pentru investitorii
străini, aici înregistrându-se numai
1,3% din investiŃia străină directă.

În ceea ce priveşte structura capi -
talului după Ńara de provenienŃă,
primele 5 Ńări clasate după ponderea
deŃinută în soldul investiŃiilor străine
directe, pentru perioada 2003-2010
sunt Olanda cu 18%, Austria cu
17%, Germania cu 12%, FranŃa cu
9% şi Grecia cu 6%. 

Având la dispoziŃie atât nivelul
investiŃiilor străine directe, cât şi al
produsului intern brut, am calculat
ponderea ISD în PIB, pentru a vedea
cât de mult contribuie acestea la
bunăstarea Ńării. Se poate observa că
după declanşarea crizei, ponderea
investiŃiilor străine directe în pro-
dusul intern brut a scăzut simŃitor,
de la un maxim de 45,12%  în

2006, la doar 6,35% în 2011.
Dacă urmărim comparativ evolu -

Ńia PIB-ului şi a ISD-urilor pentru
Ńara noastră, vom observa că inves -
tiŃiile străine directe nu au însoŃit
creşterea economică. Deşi pentru
începutul perioadei analizate, trendul
a fost unul similar, ulterior tendinŃele
s-au modificat. InvestiŃiile au înregis-
trat diminuări ale volumului în 2007,
ca urmare a declanşării crizei la nivel
mondial, efect ce nu a avut repercu-
siuni asupra produsului intern brut,
care a continuat să crească în acea
perioadă. Apoi, în 2009, când criza
îşi face prezenŃa şi în Ńara noastră,
se înregistrează diminuări ale volu-
mului pentru ambii indicatori. După
acest moment, trendurile urmează
cursuri diferite: unul ascendent pen-
tru PIB, care în 2011 creşte de 2,5
ori faŃă de 2003, şi unul descendent
pentru ISD-uri, care în 2011 au nivel

mai scăzut decât în 2003. Nivelul
PIB-ului era în 2003 de 49357 mi -
lioane lei, pentru ca în prezent să
atingă 129559 milioane lei.

Dacă facem legătura între cele
două grafice, remarcăm că ponderea
investiŃiilor străine directe în total
produs intern brut este relativ mică,
motiv pentru care nici nu determină
modificări foarte mari. În plus, nici
investiŃiile care se realizează nu au
repercusiuni importante, deoarece nu
se îndreaptă spre înalta tehnologie
sau spre cercetare-dezvoltare, dome -
nii care cu siguranŃă că ar aduce
plus-valoare.

Economiştii de la Banca Mondială
afirmă că „investiŃiile străine directe
realizate în sectoare mature din
economia românească nu au deter-
minat un salt al productivităŃii şi nici
nu au făcut din România un jucător
inovativ pe piaŃa europeană, pro-
ducând cea mai mică valoare adău-
gată din Europa”.i

Cu siguranŃă că printr-o atragere
superioară de investiŃii şi utilizare
raŃională a acestora în domenii pre-
cum tehnologia şi cercetarea, efec -
tele ar fi mult mai vizibile, lucru ce
ar duce la o dezvoltare durabilă pen-
tru viitor. Pentru România, investiŃi-
ile străine directe sunt importante
din cauza lipsei capitalului autohton,
fiind nevoie de astfel de fonduri pen-
tru a avea o creştere economică
sustenabilă. Este nevoie ca economia
românească să atragă un număr cât
mai mare de investitorii. 

Nivelul de bani străini atraşi de
fiecare stat de pe glob depinde în
primul rând de contextul economic
global şi în al doilea rând de atrac-
tivitatea Ńării respective. Cum în
prima privinŃă lucrurile nu de depind
de voinŃa noastră, putem interveni cu
măsuri în cea de-a doua. Trebuie să
ne adresăm întrebarea: „De ce ar opta
investitorii străini pentru a-şi plasa

disponibilităŃile în Ńara noastră?”
Poate că răspunsul ne va oferi şi
măsurile ce se necesită a fi luate
pentru a stimula investiŃiile. 

Trebuie să sădim încredere în
mediul de afaceri românesc, astfel
încât investitorii care sunt deja pre -
zenŃi pe piaŃă să-şi continue activi-
tatea începută, iar cei noi să-şi îndrep -
te atenŃia spre Ńara noastră. Adrian
Vasilescu, consilier BNR, afirmă că
„România are o stabilitate a preŃu -
rilor şi o stabilitate financiară, lucruri
rar întâlnite în acelaşi timp, în acelaşi
stat, în această perioadă, Ńara noas-
tră având doar criza economică, nu şi
cea financiară”ii. Totuşi, desele schim -
bări de legislaŃie în materie fiscală
nu sunt un semn de stabilitate…

Şi dacă la acestea adăugăm in -
stabilitatea climatului politic, o infra-
structură slab dezvoltată şi birocraŃia
existentă, iată cum se pierde toată

atractivitatea noastră!
Este necesar ca punctele slabe să

le transformăm în puncte tari, şi
acest lucru este posibil prin valorifi-
carea oportunităŃilor pe care le are
România. Acestea sunt dimensiunea
pieŃei, cu potenŃial de creştere pe
termen mediu şi lung, poziŃia geo -
grafică favorabilă ce facilitează ex -
porturile, resursele naturale ce pot fi
exploatate, dar şi o forŃă de muncă
bine calificată, elemente care îmbi-
nate cu măsuri de relaxare fiscală
pot atrage mai multe investiŃii. De
aceste investiŃii este nevoie acum, cu
atât mai mult cu cât posibilitatea
reintrării în recesiune este iminentă,
în condiŃiile în care creşterea eco-
nomică din 2011 s-a bazat pe un an
agricol bun, nefiind însoŃită de in -
vestiŃii solide. Prognozele pentru
2012 creionează un tablou ce riscă
să devină gri dacă economia nu este
sprijinită de ISD-uri.
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O bună parte dintre artiştii plas-
tici sibieni tineri, care s-au apropiat
de fi liala U.A.P. Sibiu, sunt cadre
didactice la Liceul de Arte din Sibiu,
instituŃie de învăŃământ artistic de

marcă în Ro mânia contemporană.
Istoria acesteia din 1965, când s-a
semnat actul ei de înfiinŃare, a avut
momente de maximă înflorire, dar şi
de regretabile discontinuităŃi. 

În timp, datorită politicii „ştiinŃi-
fice” a partidului comunist, învăŃă -
mântul uma nist în general şi cel
aristic în special a fost drastic redus
în favoarea celui tehnic şi politic.
Astfel secŃia de artă plastică a
Liceului de Arte din Sibiu, care după

ce şi-a construit
o persona litate
distinctă în în -
văŃământul ar -
tistic liceal din
România, s-a
desfiinŃat, fără
nici un temei
educa Ń i on a l ,
având ultima
promoŃie în
1981. După 1990
s-a reînodat fi -
rul exisenŃei sale.

De la aceas -
tă dată, proce -
sul in struc tiv-
educativ a fost
adaptat la ce -
rinŃele moder -
ne ale cuceri -
rilor pedago gi -
ei pe plan mon-
dial, dar judi -
cios corela te
cu elemente de-
finitorii ale spi -
ritului învă Ńă -
mântului ro mâ -
nesc artistic
clasic.

Profesorii
şco lii, artişti
plastici con sa -
craŃi, ca de pil -

dă, Ioan Chişu, Con stantin Ilea, soŃii
Costea, Vasile Solhanu, Mircea Popa,
cu experienŃă în meseria de dascăli
pentru artă, au eliminat, cu mare dis -
cernă mânt, elementele depăşite ale
reminiscelor din pedagogia comunistă.
Stu diul culorilor la pictură era predat
după celebrul tratat al lui Johannes
Itten, unul din fondatorii Şcolii de la
Bauhaus. În cartea sa „Arta culorilor”
Johannes Itten (1888-1967) pictor
expresionist elveŃian, designer profe-
sor şi scriitor, a introdus în croma-
tologie, pe lângă teoria şi metodolo-
gia combinaŃiilor de culoare, şi legea
contrastelor. Astfel elevii, sub supra -
vegherea strictă a profesorilor amin -
tiŃi, au avut posibilitatea să aplice în
lucrările lor probleme de juxtapu -
nerea culorilor, de legea contrastului
simultan, a complementarelor, a ra -
porturilor cald-rece, obŃinând armonii
perfecte, controlate ştiinŃific. Profe -
sori din generaŃia următoare precum,
Florin Fota, Eugen Dornescu, Marius
David au consolidat preceptele di -
dacticii moderne, potrivit cărora ele-
vii trebuie să înveŃe să gândească în
artă, nu să se rezume la imitarea
unor reŃete ale unor reprezentanŃi ai
artei de avangardă, oricât de liberă
ar părea aceasta.

Actualii profesori de la secŃia de
plastică continuă în mod creator ex -
perienŃele înaintaşilor, care au con-
struit o şcoală liceală sibană de artă,
robustă, recunoscută pe plan naŃional.

Se observă, în această perioadă,
o direcŃionare a interesului elevilor
dar şi al profesorilor spre grafică,
spre o pictură în care desenul este
pe primul plan, iar culoarea este
subordonată acestuia. Profesorii care
cultivă o astfel de opŃiune, sunt cei
care în arta lor demonstrează că
îndrăgesc desenul, că au o pregătire
aparte în acest sens. 

În salonul
de iarnă al Fi -
lialei U.A.P.
Si biu, deschis
în această pe -
rioadă, se re -
marcă câŃiva
tineri graficie -
ni, care prin
lucrările de ex-
cepŃie pe care
le expun, ne
oferă, prin
înalta forŃă de
expresie a lim-
bajului plas-
tic, imagini de
o puternică
forŃă ideatică.

Ne îndrep -
tăŃesc credin -
Ńa că, vo caŃia
pentru desen
a românilor, de -
monstrată de
operele mari -
lor maeş tri ai
artei precum
Nicolae Gri go-
rescu, Camil
Ressu, Cor -
neliu Baba,
Jean Alexan -
dru Steriadi şi
alŃii, nu este
pe cale de dis -
pariŃie, ba din contra, se află pe mâi -
ni bune. Se remarcă cu deosebire,
lucrările lui Andrei Szabo, Tiberiu So-
fian, Alice Andreea Iliescu, Anca Giura
şi Mar cela Froman Sandu. 

Lucrările de grafică ale lui Andrei
Szabo şi Tiberiu Sofian, copleşesc
prin viziunile de bună factură neo-
suprarealistă dar mai ales prin plas-
ticitatea şi expresivitatea desenului.
Dacă la Andrei Szabo desenul capătă

semnificaŃii expresioniste, la Tiberiu
Sofian imaginile se impun printr-un
desen sculptural de o mare vigoare
plastică.

Deşi acesta din urmă este foarte
tânăr (născut în 14 iunie 1981) pal-
maresul său expoziŃional depăşeşte
pe ale celor din generaŃia sa. A ex -
pus în Bucureşti, Cluj Napoca, Bra -
şov, Sibiu, BistriŃa-Năsăud, Odorheiul
Secuiesc etc.
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24 februarie 1987. Echipa de fotbal “Steaua Bucureşti” cucereşte“Supercupa Europei”, caştigând la Monte-Carlo meciul cu Dinamo-Kiev.

Tiberiu Sofian lucrare din expoziŃia “BAD ART FANTASY”

Tiberiu Sofian lucrare din expoziŃia “BAD ART FANTASY”


