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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

PUNCTUL
PE EUROPA

Via]a de dup@
criza euro letal@
Ziarul britanic „Financial Times”
aduce din nou în prim-plan prorocirile de dată recentă ale miliardarului de origine maghiară George Soros, unul dintre cei mai de
succes investitori din lume, cu o
vastă şi de temut carieră de broker şi analist. De data aceasta
diagnosticul pus de el este de-a
dreptul şocant: „Criza prin care
trece Europa este departe de a
Emil DAVID
se fi terminat; din contră, ea a
intrat acum într-o fază cu adevărat letală”.
Ca să înţelegem pe deplin resorturile intime ale acestui grav verdict, ar trebui cu siguranţă să oferim cititorilor noştri câteva repere ale evoluţiei concepţiei despre
economia mondială globalizată a miliardarului cu o
experienţă de peste 50 de ani în domeniu.
El a debutat şi s-a făcut cunoscut ca un as al speculaţiilor financiare de mare anvergură, ca un manager
genial al fondurilor de hedging (fond speculativ cu grad
înalt de risc).
continuare ^n pag. 3

Vedere din Londra

FINANCEMENT
DE L’ETAT
Pour accomplir ses missions,
l’état, doit collecter les fonds
nécessaires, il dispose de trois
possibilités:
1-les revenus de son patrimoine
2-l’emprunt
3-l’impôt

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Nu zice niciodată nu
se poate, ci începe cu
să vedem.”
Nicolae Iorga
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In memoriam

Gânduri cu }i f@r@ Florin Constantiniu

– avataruri ale vie]ii }i „mistere” ale mor]ii unui istoric –
„Pentru omul învăţat, pentru omul filozof,
pentru omul religios moartea puţin sperie”
Mihail Kogălniceanu

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti

„Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai mult rău
decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii.”
Florin Constantiniu
... Târziul dimineţii de Sâmbăta Învierii mi-a adus o veste rea: a murit academicianul istoric Florin Constantiniu. N-ajunge că bogăţia
naţională
a fost sifonată, transferată, aproape fără efecte şi reacDan POPESCU
ţie socială, în imensele averi ale unor potentaţi autohtoni şi nu doar,
politici şi economici, economici şi politici, ai acestui timp. Practic, fără merite în planul
economiei reale, dimpotrivă, eminamente distructivi, împătimiţi doar de avere, emfază,
lux şi fast. N-ajunge că ţara nu prea mai posedă aproape nimic din marele ei potenţial
de resurse, proprietatea naţională aflându-se, acum, în mare parte, în afara ţării.

Doctrina economic@ marxist@
- câteva coordonate -

stud. Alina-Ioana RADUI, Facultatea de {tiin]e Economice, ULBS
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Finalitatea practic@ a activit@]ii
de preg@tire profesional@
într-o societate democratic@
Conceptul central cu
care operează capitalismul
este conceptul de piaţă. Dar
instaurarea capitalismului
într-o ţară nu contribuie într-un mod decisiv ca ţara
respectivă să se înscrie pe
calea dezvoltării economice.
Trebuie să existe înainte de
toate un minim de reguli
master. Ileana-Sânziana şi un stat eficient şi lipsit
CIUNCAN, Univ. Bucure}ti de corupţie. Este cunoscut faptul că nu există democraţii perfecte, aşa
cum nu există un sistem politic care să nu includă deficienţe de funcţionare. Există însă democraţii în care instituţiile statului funcţionează mai
bine sau mai rău, unde justiţia se împarte echicontinuare ^n pag. 5
tabil într-o mai mică sau mai mare măsură.

continuare ^n pag. 4-5

Urm@torul num@r
al revistei va apare
^n data de

18 mai 2012
Pesimi}tii (I)
stud. Cristina FLOROIU, ULBS
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SIBIUL {I EXPOZI[IILE
de ART~
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Jean Charles
Leonard Sismonde
de Sismondi
(1773-1842)
Cel dintâi exponent
important al romantismului economic este
gânditorul social elveţian Jean Charles Leonard Sismonde de Sismondi (1773-1842). El
este autorul unei opere
întinse, din care menţionăm: Noi principii de
stud. Anamaria
economie politică sau
BUC{E, ULBS
despre bogăţie în raport
cu populaţia (1819) şi Studii de economie
politică (1838). La începuturile activităţii ştiinţifice, Sismondi a fost adeptul liberalismului clasic, care reprezenta, după propria sa apreciere,
gândirea economică ortodoxă în Europa apuseană a timpului.

1- LES REVENUS
DU
PATRIMOINE
DE L’ETAT.
prof.Robert LABBÉ,
Rennes

L’état dispose d’un territoire,
d’espaces naturels, d’un patrimoine foncier, immobilier,
industriel. Une bonne gestion de ces biens doit assurer des recettes qui peuvent être mobilisées pour faire
face aux besoins actuels ou futurs de l’état.
Cette volonté des gouvernants est ancienne, il suffit
de penser à Colbert qui décida la plantation de chênes
dans les forêts domaniales pour les futurs mâts des
bateaux devant assurer la suprématie de la marine
française, 2 à 3 siècles plus tard!

continuare ^n pag. 6

continuare ^n pag. 2

Vedere din Rennes

9 mai, zi de pace după al Doilea Război Mondial

Lausanne - Elveţia
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FINANCEMENT DE L’ETAT
Robert LABBÉ
urmare din pagina 1
A la fin de la 2ème guerre mondiale, les états européens confrontés
à la reconstruction se sont plus ou
moins largement investis dans l’activité économique. L’énergie (charbon,
électricité hydraulique et nucléaire),
les transports, les banques, l’armement en période de guerre froide,
les bâtiments et les travaux publics
ont fait l’objet d’une planification de
leur développement. Des entreprises
ont été étatisées soit par opportunité
(collaboration pendant la guerre) soit
parce qu’elles apparaissaient stratégiques. Si l’Europe de l’est a collectivisé totalement les unités de production à l’ouest, la part de l’état
pouvait atteindre 40% à 50% du
Produit Intérieur Brut dans certain
pays. Les collectionneurs de timbres
savent bien que dans les années 60,
de nombreux timbres ont immortalisé les grandes réussites technologiques mais aussi l’apparition de
nouveaux produits. Ce cycle de 25 à
30 ans de type Kondratiev a été
marqué par une forte expansion, le
plein emploi et des avancées
sociales significatives.
Puis progressivement, le néolibéralisme a gagné les gouvernants qui
ont souhaité voir l’état se désengager de l’économie par des transferts de pans entiers de l’économie
au secteur privé et se concentrer sur
des services publics de plus en plus
restreints.
Cette évolution a diminué d’autant les recettes de l’état, en France
en particulier sans qu’il restreigne en
conséquence son train de vie car il
continuait à voter des budgets en
déséquilibre années après années.
Pour faire face à la crise financière
actuelle, les ressources du patrimoine de l’état ne suffiront pas et
de loin.

2-L’EMPRUNT.
L’emprunt d’état est indolore voir
même invisible pour le citoyen car il
en bénéficiera immédiatement, par
les services de l’état mis à sa disposition, mais le remboursement et
donc l’effort financier du citoyen
sera différé dans le temps.
La durée de vie d’un ministre est
assez brève et il peut être conduit à
privilégier la satisfaction immédiate
du citoyen quitte à la financer à moyen ou long terme. Cette tendance
est d’autant plus grave que l’état
s’est très largement désengagé des
grands projets industriels ou de
recherches qui n’ont de rentabilité
qu’à moyen ou long terme.
Le recours à l’emprunt n’est justifié que si les générations futures
qui seront obligées de rembourser
bénéficieront aussi des projets ainsi
financés; ce qui implique que l’emprunt doit financer essentiellement
des projets d’investissements générateurs de produits ultérieurs. Tel ne
sera pas le cas si l’emprunt ne sert
qu’à assurer le train de vie de l’état,
les salaires des fonctionnaires ou le
paiement des intérêts de la dette.
Les prêteurs deviendront de plus en
plus exigeants, les services de l’état
seront de plus en plus restreints, le
citoyen de plus en plus inquiet, et
les agences de notation baisseront la
note des états dispendieux. La privatisation du patrimoine de l’état a
tari les ressources propres, l’emprunt des états endettés sera de
plus en plus cher si bien que le ci-

toyen deviendra plus en plus le contribuable et il devra accepter de voir
l’état se servir largement dans son
panier (en latin ficus d’où viennent
le fisc et la fiscalité)

3-L‘IMPOT
La troisième source de financement de l‘état est l‘impôt qui est à
la base de toute organisation collective et représente la contribution de
chacun des membres du groupe à la
vie commune. L‘impôt provient de
trois sources:
- le revenu
- la fortune ou la patrimoine
- la dépense ou la consommation
La perception par le citoyen de
ces trois prélèvements n‘est pas
identique même si au final, c‘est un
versement à l‘état.
L’impôt sur la fortune concerne
les plus riches…les autres, s’il est
douloureux pour certains, il est très
bien accepté par ceux qui n’y sont
pas assujettis Si l’impôt sur la fortune a une assiette restreinte puisqu’il ne s’applique en France qu’au
patrimoine supérieur à 800 000 euros,
le contribuable ne doit pas pour
autant oublier les taxes foncières le
bâti et le non bâti.
L’impôt sur la dépense est perçu
comme une composante plus ou
moins cachée du prix et s’il touche
tous les consommateurs, son caractère indirect le rend plus supportable. Bien entendu les libéraux purs
et durs favorisent cette fiscalité partant du sophisme que le contribuable
qui veut ne pas payer l’impôt sur la
dépense peut éviter de dépenser!
Hélas, le citoyen ayant des revenus
faibles devra malgré tout acquitter
l’impôt sur la dépense pour l’eau,
l’électricité, le logement, les dépenses alimentaires minimales et autres…
Mais ce contribuable involontaire protestera facilement auprès des sociétés distributrices d’eau, d’électricité, du syndic de son immeuble ou
de la grande distribution alors qu’entre 5,5% minimum à près de 20%
de sa dépense est imputable à l’état.
L’impôt sur le revenu devrait être
le fondement de la contribution collective car potentiellement il concerne l’ensemble des citoyens et que
sa perception, au sens propre et au

Paris: fost, actual şi viitor “Oraş al luminilor”

sens figuré est très fortement ressentie? Malheureusement, l’impôt
sur le revenu, sous la pression de
différents groupes sociaux, fait l’objet de réductions, de crédits d’impôts, d’exonérations multiples qui
finissent par le dénaturer et le rendre inéquitable.
De nombreuses professions ou
fonctions bénéficient de dispositions
particulières: ambassadeurs, journalistes, assistantes maternelles, artistes etc.…et même à une époque, les
dentellières ou les fabricants de pipes! Mais en période de crise, le législateur doit avoir à l’esprit le dicton
célèbre: «Trop d’impôt tue l’impôt».
Des impôts trop forts sur la dépense pénalisent les classes populaires et moyennes qui freinent leur
consommation, la croissance et…les
rentrées fiscales. Des impôts trop élevés sur les revenus peuvent inciter
les classes supérieures à s’expatrier
pour échapper à l’impôt, après tout,
Monaco propose un climat agréable!
Pour assurer de manière pérenne
et souveraine son financement, l’état
doit s’affranchir des contingences
des marchés financiers spéculatifs.
Le libéralisme économique a considérablement réduit les marges de
manœuvre des gouvernants et la première décision à prendre, c’est de réMuzeul “Louvre”, Paris

viser en profondeur la politique économique. L’ordre des mots a son importance, la politique doit primer sur
l’économique et agir en même temps
sur les trois sources de financement.
L’état doit d’abord valoriser au
mieux le patrimoine national: les espaces naturels, les forêts domaniales, les
richesses artistiques et immobilières
et en priorité absolue, les compétences, les savoir faire manuels, conceptuels et intellectuels et donc l’éducation et la formation générale, artistique et technique. L’état doit
définir des stratégies de développement pour la nation et retrouver les
vertus de la planification souple mais
incitative. L’état doit investir massivement dans la recherche fondamentale mais aussi appliquée et il ne
doit pas s’interdire d’être partenaire
financier des industries jugées stratégiques, par exemple dans les énergie renouvelables. Ces investissements
productifs nationaux voir européens
ne grèveront pas la balance des
paiements à court terme et assureront des ressources à moyen terme.
L’emprunt remboursé pendant plusieurs années doit sur la même période produire des gains collectifs au
moins égaux à la charge de remboursement. Cette règle de bonne gestion
admise, l’état doit aussi sélectionner
ses prêteurs. Pour éviter toute dérive
ultérieure, l’état doit privilégier les
prêteurs n’ayant pas de pratiques
spéculatives.
La première priorité, c’est de mobiliser l’épargne nationale ou européenne suivant et l’importance des
projets. L’épargne populaire se sentira concernée si elle connaît les projets et si elle obtient une rémunération un peu supérieure au livret A de
base, cette démarche aura aussi
pour effet d’associer le plus grand
nombre et de renforcer la cohésion
sociale. Bien entendu, seules les
banques de dépôt seront les intermédiaires à ce type d’emprunt et
elles pourront par ailleurs conforter
l’effort de l’épargne populaire.
La deuxième priorité, c’est de faire
évoluer les esprits et les règles de
gestion de la banque européenne
afin qu’elle impose des règles budgétaires strictes mais aussi des prêts
ayant vocation à générer une croissance à moyen ou long terme par
des investissements judicieux.

Enfin, l’impôt qui est la contrepartie de l’adhésion à une collectivité
doit respecter quelques principes
simples. Pour être admis de tous, il
doit être compréhensible par tous
sinon les soupçons sur des tricheries ou des avantages indus conduiront les contribuables à rédiger
des déclarations de revenus largement minorées. Ceci veut dire que
les réductions, les crédits d’impôts,
les exonérations doivent être supprimés ou pour le moins réduits dans
la plus grande transparence. Toutes
les rémunérations, toutes les recettes, tous les avantages en nature
doivent aussi être intégrés aux revenus. La progressivité de l’imposition doit aussi être renforcée car il
faut que les titulaires de hauts revenus n’oublient pas que c’est la
collectivité qui, en finançant en grande partie leur formation initiale et
permanente, leur a permis de progresser socialement, d’obtenir des
rémunération substantielles qui doivent les conduire à accepter une
juste redistribution générationnelle.
Les trois sources de financement
de l’état ont une dimension temporelle et impactent les citoyens de
manière différenciée.
L’emprunt permet de satisfaire des
besoins immédiats mais il engage
les citoyens actuels et futurs, il doit
financer des investissements ayant
des retombées positives pendant
toute la durée du remboursement.
L’impôt a une dimension annuelle,
il doit donc financer des charges de
court terme: fonctionnement, remboursement de la dette. Il peut aussi, au
nom d’une solidarité intergénérationnelle, financer des projets générant
des produits ou services futurs, encore
faut-il que la collectivité l’accepte.
Les revenus du patrimoine de l’état peuvent être utilisés pour financer des projets à court, moyen
ou long terme sans vouloir prôner
une collectivisation de tous les
moyens de production, le législateur
doit mettre en œuvre une politique
de maîtrise et de développement des
ressources du patrimoine de l’état,
en particulier dans des secteurs stratégiques ( énergie, transport) et les
dotations naturelles et culturelles.
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Via]a de dup@ criza euro letal@
Emil DAVID
urmare din pagina 1
A fost, prin urmare, la începuturi
un „haiduc” pe cont propriu, care va
rămâne în istorie drept cel care „a
spart banca centrală a Marii Britanii”,
fondatorul celui mai mare imperiu
financiar speculativ.
Cu trecerea vremii şi odată cu
consolidarea puterii sale financiare,
George Soros a devenit mai filozof şi
mai înţelept. Analizând seismul financiar declanşat în SUA, el a intuit că
omenirea se află în faţa „celei mai
grave crize financiare mondiale, din
1930 încoace”, avertizând cu realism
că industria financiară scăpată de
sub control va devasta pe termen
lung economia mondială. Cu alte
cuvinte, de la psihologia unui speculant de succes a trecut, paradoxal, la
filozofia unor aprecieri şi analize
lucide, recomandând, în condiţiile dramaticei crize actuale, reglementări
stricte ale pieţelor şi o protecţie
fermă împotriva riscurilor!
Din această perspectivă, Soros a
avansat în urmă cu doi ani un set
de propuneri detaliate menite să ac-

celereze revenirea din actuala recesiune, practic o emanaţie a lucrării
sale intitulată sugestiv „Criza creditelor din 2008 şi implicaţiile ei”.
Programul său de reformă cuprindea
patru elemente: 1. Utilizarea flexibilă
a stimulentelor fiscale, Soros considerând totuşi că nici un stimulent nu
poate face mai mult decât să tempereze scăderea activităţii economice,
dar cu cât se reiau mai repede fluxurile de numerar, cu atât va fi mai bine.
2. O revizuire a sistemului ipotecar
rezidenţial, cu accent pe obligaţia ca
iniţiatorul să îşi asume riscul pierderilor din credit. 3. Recapitalizarea
băncilor, cu precizarea că orice entitate care are puterea de a crea credite trebuie supusă unor reglementări,
iar organele de reglementare au datoria de a colabora pentru realizarea
unei treceri treptate spre o supraveghere reglementatoare transfrontalieră. 4.
Reforma sistemului financiar internaţional pornind de la îngrijorarea lui
Soros la gândul că haosul financiar
care a pornit din Statele Unite va
avea cel mai devastator efect asupra
economiilor emergente, ce abia au
început să se dezvolte.

În acest sens, Soros cerea un set
de acţiuni menite să faciliteze accesul ţărilor mărginaşe la pieţele de capital, inclusiv garanţii din partea ţărilor mai bogate pentru emisiile de
obligaţiuni ale ţărilor slab dezvoltate,
precum şi iniţiative internaţionale urgente în direcţia unificării reglementărilor, coordonării politicilor macroeconomice şi stabilizării fluctuaţiilor de
preţ ale mărfurilor.
Iată, descoperim un Soros care se
arată foarte interesat de reglementare,
el care a fost în tinereţe un veritabil
„pirat” al pieţelor financiare din orice
colţ de lume!
Timpul trece, oamenii se schimbă.
Acum, Soros se arată a fi, prin editorialul său din „Financial Times”, un
vestitor al apocalipsei economico –
financiare europene.
„Diferenţa dintre statele datornice
şi statele care le-au împrumutat continuă să se adâncească. Criza a intrat
într-o fază mai puţin volatilă, însă mai
letală [...]. Indiferent dacă euro va supravieţui sau nu, Europa se va confrunta cu o lungă perioadă de stagnare economică sau chiar mai rău”.
„Mai rău” înseamnă pentru George

Doctrina economic@ marxist@

Soros, luând ca punct de reper atitudinea reticentă, autoprotectoare a
Germaniei, inocularea în întreaga Comunitate Europeană a ideii şi alternativei ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, destrămarea zonei euro ar fi
chiar posibilă fără ca acest lucru să
provoace un dezastru economic global. Dimpotrivă, problemele economice complicate şi deficienţele majore
din structura uniunii monetare determină multe ţări membre ale zonei
euro să-şi îndrepte economiile către
naţionalism, considerându-se chiar că
acest rezultat ar fi unul favorabil. Sunt
destui cei care, în mod discret, doresc să reînvie gloria vechilor monede naţionale, văzând în ele nu atât aspectul strict monetarist, cât simbolul
suveranităţii şi independenţei.
Aşadar, opiniile lui Soros par să
anunţe o resurecţie a naţionalismului
într-o epocă a globalismului ce se
voia eternă. Va fi aceasta o soluţie
salvatoare la capătul unei crize euro
letale? Probabil că pentru unii DA,
pentru alţii NU. Pentru statele puternice, care au tot dus la remorcă
state emergente slabe şi corupte, cu
siguranţă DA. Pentru statele euro-

pene sărace care şi-au vândut pe
nimic resursele solului şi subsolului,
braţele de muncă şi inteligenţa creierelor, care au visat neputincioase la
fonduri europene fabuloase şi la admiterea în zona euro ca într-un Eden
pământean, cu certitudine NU. Dintre
două ipostaze, ambele surprinzătoare
pentru România viitoare – naţionalişti
şi săraci, naţionalişti şi bogaţi, România se va trezi cu siguranţă în cea
mai păguboasă cu putinţă. Scurta
istorie comunitară s-a derulat fără
folos pentru noi. Anii au trecut şi
odată cu ei am contabilizat doar
pierderile. Am pierdut pe drum până
şi generoasa idee a „naţionalismului
luminat” spre care, iată, pare să ne
îndemne acum însuşi miliardarul născut în Budapesta.
La est de Budapesta, românii se
arată surzi la sugestiile şi previziunile
lui Soros. Oare ce mă face să cred
că ele ar fi urmate cu sfinţenie doar
dacă ar veni pe vehiculul consacrat
chiar de întemeietorul său cu numele
de „fond filantropic” menit să-şi verse
cornul abundenţei printr-o reţea globală de fundaţii dedicate aşa-ziselor
societăţi deschise?

Vedere din Trier, oraşul în care s-a născut Marx.

- câteva coordonate -

stud. Alina-Ioana RADUI, Fac. de
{tiin]e Economice, ULBS
Perioada 1840-1880, în care se încadrează opera lui Marx, a reprezentat una din cele mai învolburate din
Europa. Monarhiile începuseră să aibă
un concurent în forma democraţiilor
iar oamenii începuseră să lupte împotriva statului pentru a-şi putea impune propriile idei. Economiile începuseră să funcţioneze tot mai eficient
şi industrializarea devenise un proces
de neoprit care spulbera vechile
relaţii feudale. Tradiţiile începuseră să
devină obsolete atât sub forma comportamentelor de producţie cât şi a
concepţiilor despre viaţă.
În acest context socio-economic,
se naşte Karl Heinrich Marx într-un
oraş de pe râul Mossele, în Prusia,
parte din actuala Germanie. El vedea
lumina zilei într-o familie din clasa de
mijloc, de origine evreiască, dar al cărui
tată s-a convertit la protestantism
pentru a-şi păstra slujba de avocat.
Filosofia marxistă pune în centrul vieţii sociale activitatea economică al primăriei.
Astfel, diferenţa între diversele
societăţi şi tipuri de societăţi e dată
de diferitele moduri în care oamenii
produc bunurile, iar evoluţia societăţii
este determinată de schimbările în
modul de producţie.
Modul de producţie este analizat
prin două componente: forţele de producţie şi relaţiile de producţie. Forţele
de producţie săvârşesc actul productiv şi se compun din forţa de muncă
şi din mijloacele de producţie. Relaţiile de producţie reprezintă relaţiile
ce se stabilesc în procesul de producţie. Marx formulează legea concordanţei dintre forţele de producţie şi
relaţiile de producţie. Primele evoluează mai repede, în timp ce relaţiile de producţie sunt mult mai încete
în transformări. De aici apare conflictul ca factor intermediar de explicare a

schimbării sociale, prin intermediul lui
realizându-se sincronizarea relaţiilor de
producţie cu forţele de producţie.
În modelul său istoric, Marx apreciază că în orice societate, oamenii
se pot diferenţia în funcţie de raporturile lor cu mijloacele de producţie.
Apar astfel cele două clase fundamentale, proprietarii şi ne-proprietarii.
Alături de aceste clase pot apărea şi
altele, dar acestea sunt periferice. Pentru a-şi argumenta şi întări modelul,
Marx construieşte o istorie a modurilor de producţie în care caută să-şi
utilizeze modelul. Astfel apare o societate imaginară, „comuna primitivă”, în
care nu exista proprietate asupra bunurilor de producţie. Cercetările antropologice nu au reuşit însă să descopere în prezent nici o societate care
să nu utilizeze proprietatea asupra mijloacelor de producţie şi nici nu a fost
adusă vreo dovadă că o astfel de societate ar fi existat vreodată.
Dar Marx avea nevoie de acest
construct fantezist pentru a ataca
proprietatea ca element esenţial al
oricărei forme de organizare a vieţii
sociale. Dacă ar fi existat vreodată
aşa, atunci o astfel de societate să
existe din nou. Proprietatea ar putea
apărea atunci ca un furt. Iar factorul
care ar fi condus la această schimbare ar fi fost inovaţia tehnologică,
adică dezvoltarea mijloacelor de producţie. Ea a condus la depăşirea satisfacerii nevoilor elementare, ceea ce a
permis apariţia unor bunuri care puteau fi trecute prin furt în proprietatea unor indivizi.
Deci societatea e vizualizată de
Marx ca fiind formată din două clase
cu interese opuse. O clasă de exploatatori şi una de exploataţi, care se
află în conflict fundamental. Iar sursa
răului o constituie proprietatea. Dar încercarea sa de a prezenta un model
credibil al societăţilor istorice ca fiind
formate în special din exploataţi şi
exploatatori eşuează de asemenea.
Sclavii şi proprietarii de sclavi nu
au reprezentat decât o parte redusă a
populaţiei în antichitate, insignifiantă
în majoritatea timpului şi societăţilor, cu
excepţia unor scurte perioade în Grecia şi Roma antică. În feudalism exista
o clasă suplimentară faţă de feudali
şi ţăranii liberi şi faţă de meseriaşi.
Dar şi clerul reprezenta o cate-

gorie socială importantă care rămâne
în afara explicaţiei marxiste, nefiind
nici nobili, nici aserviţi. Realitatea era
cu total diferită faţă de modul în care
simplul model marxist de sistematizare a istoriei încerca să o prezinte.
Cel mai mult se apropie de realitate
Marx în descrierea capitalismului, ca fiind
format din capitalişti şi din muncitori

Karl Marx

Filosofia economică marxistă
În domeniul economic Marx a ajuns
la o erudiţie remarcabilă. Preocupările
filosofice şi sociologice din perioada
tinereţii sunt înlocuite în cea de a
doua parte a vieţii de studiul ştiinţei
economice. Dovadă în acest sens stă
volumul patru al „Capitalului”, intitulat
„Teorii asupra plusvalorii”, în care face
o istorie critică a ştiinţei economice.
Gândirea economică a lui Marx s-a
construit pe baza ideilor şi conceptelor teoriei economice liberale clasice,
dar a fost fundamental influenţată de
lucrările socialiştilor utopici care îl precedaseră. El a încercat să prelucreze
aceste teorii pentru a putea să argumenteze pe baza lor prăbuşirea modelului capitalist de societate şi să dovedească validitatea unui nou model
de societate.
Ceea ce a identificat el ca fiind neajunsurile generale ale teoriilor economice ale predecesorilor săi au fost
exagerarea rolului deducţiei şi deci
abstractizarea inutilă la liberalii clasici şi cunoştinţele economice nesatisfăcătoare la socialiştii utopici. Pe de
altă parte, atacă şi concepţia romantică asupra istoriei care punea prea
mult accent pe rolul intenţiilor unor
persoane în determinarea cursului istoriei. Pentru Marx istoria e determinată de fapte obiective. În teoria marxistă oamenii sunt sclavii sistemului social de producţie. Fetişismul, dezumanizarea şi exploatarea sunt consecinţe
inevitabile ale diviziunii muncii şi dezvoltării proprietăţii private. Fetişismul
reprezintă procesul obiectivizării produsului muncii, ceea ce face ca acesta să-l domine pe om.
Dezumanizarea (alienarea) se referă la pierderea de către individ a controlului asupra utilizării propriei forţe
de muncă iar exploatarea conduce la
pierderea controlului muncitorului asupra produsului muncii sale.
Punctul de plecare al gândirii eco-

nomice marxiste este teoria valorii.
Marx consideră valoarea ca expresie
a cantităţii de muncă socială cuprinsă într-un produs. O perspectivă care
supraevalua munca manuală a proletarului. Teoria valorii muncă nu este
extrem de originală, ci valorifică contribuţiile economiştilor clasici. Dar Marx
vede dincolo de marfă oamenii şi
relaţiile dintre ei, relaţiile dintre clase.
Astfel între oameni ceea ce se schimbă este de fapt muncă cristalizată,
materializată în marfă.
Un alt concept fundamental este
capitalul. Capitalul este, în doctrina
marxistă, valoare acumulată. Originea
capitalului este plusvaloarea. Dar între plusvaloare şi capital există o legătură chiar mai strânsă. Capitalul ia
naştere şi se sporeşte pe baza plusvalorii dar şi plusvaloarea se formează pe baza capitalului.
Noţiunea de plusvaloare, reprezentând ceea ce rămâne în urma plăţii
muncii, a fost folosită şi de economiştii clasici sub denumiri ca rentă, profit, supravaloare etc, reprezentând formele concrete pe care le
putea lua plusvaloarea în sfera repartiţiei. Marx construieşte o întreagă
teorie a plusvalorii şi descoperă formele ei concrete, totul în cadrul procesului repartiţiei venitului naţional.
Pe scurt, această idee arată că muncitorii primesc sub formă de salariu
numai o parte din valoarea pe care
ei o creează, cealaltă parte fiind însuşită pe nedrept de capitalişti.
O altă distincţie importantă face
Marx între valoarea de întrebuinţare
şi cea de schimb. Din punctul de
vedere al valorilor de întrebuinţare,
mărfurile sunt diferite unele de altele
şi sunt deci incomparabile. Ceea ce
le diferenţiază este calitatea. Dar ca
să poată fi măsurate şi echivalate în

cadrul schimbului ele trebuie să aibă
numai deosebiri cantitative. Prin urmare,
în schimb valoarea de întrebuinţare ca
atare nu are o importanţă prea mare.
La nivelul macroeconomic Marx
realizează teoria reproducţiei capitalului şi schemele reproducţiei simple şi
lărgite.
Circulaţia capitalului cuprinde trei
etape. Prima e reprezentată de aprovizionarea cu mijloace de producţie,
printre care şi cumpărarea de forţă
de muncă. A doua etapă este cea de
producţie, când se consumă factorii
de producţie şi se obţin mărfuri de
o valoare mai mare decât cea a elementelor consumate. Iar a treia etapă
a circulaţiei capitalului o reprezintă vânzarea produselor obţinute. Undeva, în
acest proces de circulaţie al capitalului, acesta se multiplică. Schema reproducţiei simple a capitalului presupune ca rata plusvalorii să fie zero,
adică salariul muncitorului să cuprindă în el întreaga valoare realizată de
el în timpul producţiei.
Pe planul schimburilor internaţionale, Marx acreditează ca validă teoria inechităţii, argumentând că ţările
preponderent agrare, care exportau
mărfuri extensive în muncă, erau dezavantajate deoarece primeau mărfuri
pentru care s-a cheltuit mai puţină
muncă. Marx utilizează şi în această
problemă a relaţiilor internaţionale
schema jocului cu sumă nulă, unde
ceea ce câştigă cineva pierde celălalt,
singura interrelaţionare posibilă fiind
conflictul. Astfel antagonismele dintre
partenerii inegal dezvoltaţi sunt completate de lupta pentru împărţirea sferelor de influenţă dintre marile puteri.
Această tendinţă spre expansiune a
ţărilor capitaliste dezvoltate ar fi datorată tocmai contradicţiilor capitalismului la scară naţională.
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In memoriam

Gânduri cu }i f@r@ Florin Constantiniu

– avataruri ale vie]ii }i „mistere” ale mor]ii unui istoric –
„Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii”. Florin Constantiniu
Dan POPESCU
urmare din pagina 1
La cei dotaţi cu spiritul de a lua
mult mai pronunţat, decât al nostru,
noi, prin „nefericiţii” noştri decidenţi,
fiind dispuşi la orice fel de compromis dacă ei, decidenţii, au câte ceva
de câştigat, de câştigat în propriul
folos. N-ajunge că escroci veleitari,
semidocţi şi agramaţi înfumuraţi, nulităţi sâcâitoare, bâzâitoare agresează
demnităţi politice, economice, sociale, chiar academice, pe care vor
eternizare. Demnităţi aducătoare de
imense venituri pentru ei, venituri de
regulă subterane, dar ruinătoare pentru ţară şi populaţie. N-ajunge că
suntem îndatoraţi „în afară” cu circa
110 – 120 mld. euro, fără ca, în cea
mai mare măsură, aceşti bani să fi
contribuit cu ceva la relansarea producţiei, a industriei, a economiei, sumele urmând mai ales căile sinuoase
amintite - „sterile” pentru ţară, dar
profitabile pentru câţiva. Şi fără să
se încerce un răspuns, cât de cât
schiţat, la întrebarea: „Cum vom plăti,
cum vom putea oare rambursa aceste mari datorii?” N-ajunge că avem
o aşa-zisă „clasă politică” care s-a
încrâncenat şi se încrâncenează de
„putere”, de alte funcţii, din păcate
sursa ei cea mai sigură de imense
venituri şi privilegii. Oameni mulţi
care fără corupţie, fără un rău sistem relaţional nu ar fi reprezentat,
nu ar reprezenta, de fapt, nimic. Najunge că este criză în lume. Nu, najung toate acestea şi câte şi mai
câte. Iată, ne mor mai departe mari
valori naţionale al căror spirit se regăseşte în cele scrise mai sus. Valori
naţionale aflate încă, în pofida unor
dezagremente, decreptitudini fizice
specifice vârstei şi uzurii, în plină
putere de creaţie. Mai zilele trecute
s-a prăpădit, în amărăciunea sa în raport cu ceea ce este în ţară, marele
actor Ion Lucian. Iar acum, iată,
Florin Constantiniu. Triste momente...
...Florin Constantiniu a fost, este
şi va rămâne în eternitate o valoare
ştiinţifică remarcabilă. Născut în Bucureşti într-un an dinspre finalul marii
crize economice mondiale din 1929
– 1933, provenea dintr-o cunoscută
familie „burghezo – moşierească”, tatăl său fiind unul dintre prestigioşii
generali ai armatei române, cu trese
dobândite mai ales pe front şi nu la
„apelul bocancilor, de seară” cum
sunt făcuţi mai mulţi generali acum.
Provenea, dar, din acele familii în
cea mai mare parte constructive şi
generoase, dar atât de damnate şi
exterminate hotărât în vremea „socialismului” atât de sovietic al lui
Gheorghiu-Dej, damnate mai puţin,
mai temperat, cu unele recunoaşteri,
în vremea lui Ceauşescu şi efectiv
„înăbuşite” în tranziţia noastră penibilă, disputată, în parte, de ignoranţi,
inculţi, neamuri proaste în sens de
nesimţiţi, agramaţi, farisei. Desigur
că dacă nu ar fi fost Revoluţia din
decembrie 1989, Florin Constantiniu
nu ar fi ajuns niciodată cercetător
„original şi strălucit”, academician,
deşi potenţial era de mult astfel, dar
fără ca înainte să i se recunoască ca
atare meritele. Ar fi rămas, desigur,
o piesă, de bază totuşi, cu unele
recunoaşteri, la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga”. Şi ce imens de greu
i-a venit, cu origine socială „atât de
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nesănătoasă”, pentru măcar o astfel
de reuşită. Iar, afirmarea sa din ultimii 22 de ani, din păcate, nu a fost
şi nu este deloc o regulă care să
demonstreze însăşi afirmarea fără piedici esenţiale şi recunoaşterea de
jure şi de facto a valorilor în timpul
nostru. Mai ales pentru cei tineri, dar
nu numai pentru ei. Deseori, banii şi
puterea fac mai mult decât valoarea.
S-au afirmat şi se afirmă însă, artificial, desigur, pe planuri, cu precădere material financiare, instituţionale şi
chiar academice, mulţi dintre cei
care la Revoluţie şi în perioada imediat următoare nu ştiau cum să se
ascundă mai bine pentru a nu da
piept cu o mulţime prea sătulă de un
regim devenit tern, cenuşiu, carnavalesc şi dictatorial, nociv, imobil. Cu
o mulţime care, atunci, nu ştia că,
în bună măsură, mai ales din punct
de vedere economic, o aştepta şi o
aşteaptă clipe mult mai grele. Se referea, Florin Constantiniu, la o veritabilă tiranie drapată în hainele uzate
ale unei pseudodemocraţii...
... L-am cunoscut bine pe Florin
Constantiniu. Încă de prin 1993, lui,
mie şi lui Valeriu Râpeanu ni se propusese, la fiecare, săptămânal, câte
o pagină - o pagină şi jumătate de
revistă la „Curierul Naţional – Magazin”, în care Florin să abordeze probleme de istorie, eu pe cele de economie şi istorie economică, iar Valeriu Râpeanu pe cele de istorie literară şi critică literară. Am acceptat
oferta. Ne-am apucat cu sârg de
lucru şi vreme de peste 3 ani am
putut publica materiale ample, exprimate, desigur, într-un stil adecvat
revistei, chestiuni esenţiale pe care
le-am considerat demne de a fi semnalate. Valentin Păunescu conducea,
ca director general, „Curierul Naţional” şi „Curierul Naţional – Magazin”
şi nu se poate spune că experimentatul gazetar şi „făcător de gazete”
nu a desfăşurat, şi prin noi, o treabă bună, profitabilă. Eram cu toţii,
de cele mai multe ori, în bibliografiile universitare, citaţi în cărţi şi reviste, iar mulţi cititori afirmau că
urmăresc cu mult interes, cu multă
plăcere, studiile noastre...
... M-am văzut, dar, cu Florin
Constantiniu – pe care, până atunci,
nu-l cunoscusem personal, îl ştiam
doar din scrieri – în mai multe rânduri. De fapt, în acele zile de marţi
când, de regulă, trebuiau predate articolele iar eu, prin conjuncturi anume – deşi locuiam şi lucram la Sibiu
- fiind şi consilierul unui cunoscut
om de afaceri, mă aflam la Bucureşti. Ne întâlneam în biroul admirabilului redactor-şef al „Curierului Naţional – Magazin”, prietenul Răzvan
Bărbulescu, vecin de birou cu Răzvan fiind Ralu Filip, cel care va deveni, nu mult mai târziu, preşedintele
C.N.A., iar apoi se va sfârşi prematur
din viaţă. Mai veneau la „conclav”
Chirovici cel tânăr – tânăr faţă de
regretatul său unchi George Radu
Chirovici -, alţi colegi, iar şuetele,
mai degrabă discuţiile pe teme variate, erau deosebit de atrăgătoare. Cum
îi citeam atent articolele din revistă,
cât şi din ce vorbeam, pe lângă volumele pe care i le parcursesem anterior, am remarcat marea erudiţie, eleganţa, distincţia, marele rafinament care
îl caracterizau pe Florin Constantiniu.
Am aflat, tot astfel, că terminase, cu
11 ani înainte, acelaşi liceu ca şi mi-

Florin Constantiniu
ne, „Sf. Sava”, din Bucureşti, devenind, apoi, un eminent student al
Facultăţii de Istorie a Universităţii
bucureştene. Era, printre altele, medievist, şi îmi spunea că nu poţi
înţelege lumea contemporană, lumea
actuală, dacă „nu treci prin antichitate şi, mai ales, prin evul mediu, pe
urmă prin perioada modernă”. Pentru
economie, afirm eu, situaţia se prezintă similar: nu ai cum să înţelegi
timpul de acum şi să propui măsuri,
să previzionezi, fără să nu-i cunoşti
pe Aristotel, pe Platon, pe fraţii
Grachi, dacă nu cunoşti cât de cât
India şi China antică. Fără să nu-i
cunoşti pe Sfântul Augustin, pe
Erasmus din Roterdam şi Nicolaus
Olahus. Fără să nu ştii bine Mercantilismul şi Şcoala Fiziocrată, Şcoala Clasică, Socialiştii utopici, gândirea lui Marx, Marginaliştii sau Keynes.
Adică exact ceea ce şi în învăţământul de istorie şi în cel de economie
actualmente diminuează şi chiar intră
într-un sever con de umbră... Nu
este singura greşeală ce se face
acum. Despărţite atât de frapant de
graniţe mai mult sau mai puţin artificiale, ştiinţele, vrem, nu vrem, se
reunesc totuşi într-o viziune sistemică, complexă, pluridisciplinară despre trecut, prezent şi viitor. În fapt, unitate prin diversitate, dar şi prin detalii, şi invers, diversitate prin unitate.
Să revenim, însă. Am aflat, de
asemenea, că ne lega şi o anume
solidaritate de castă militară veritabilă. Şi bunicul meu dinspre mamă
fusese un prestigios general – artilerist – al armatei române. Şi care,
săracul de el, destinul a vrut aşa, a
murit tot de amărăciune pentru ce
era în ţară, atunci când securitatea
lui Dej venise să-l aresteze, act prefaţat de nu puţine perchiziţii, interogatorii şi ce se obişnuia atunci ca
„ingrediente” în astfel de cazuri. Am
devenit, cu Florin Constantiniu, buni
amici. Trebuie să spun că, spre finele lui 1996, din raţiuni deloc financiare, deoarece „mergea bine”, „Curierul Naţional – Magazin” şi-a întrerupt apariţiile, eu – ca şi Florin, ca
şi Râpeanu, în speţa lor – beneficiind, acum, de peste o sută de articole importante ale mele, pe care
trudisem să le realizez în maniera
modernă şi europeană necesară şi pe
care le-am folosit mai departe în
cărţile şi studiile mele. Un excelent
exerciţiu...
Relaţia noastră a continuat şi pe
urmă. Printre altele, mi-a recenzat, în

stilul său personal, inconfundabil, şi,
spre cinstea mea, foarte laudativ, un
volum al meu de „Istoria gândirii
economice”, carte cu elemente, analize şi consideraţii în premieră. La
invitaţia sa, în câteva rânduri, l-am
vizitat acasă, un modest apartament,
într-un bloc bucureştean de prin anii
'70, în zona, dacă îmi aduc bine
aminte, „Orizont”. Destul de în spatele „Şcolii de Război”, devenită, ulterior, Academia Militară şi unde şi părintele său şi bunicul meu fuseseră
apreciaţi profesori. Apartamentul, cu
totul altceva decât casa unui om înstărit din anii interbelici şi unde s-a
născut Florin Constantiniu, era de 2
camere pe un hol mic, locuia singur
în el (nu cred că avea familie, nu am
intrat niciodată în astfel de detalii),
însă înconjurat, în ambele odăi, şi
ele mititele, de mii şi mii de volume,
în rafturi înalte ataşate pereţilor - sau
puse într-o ordine doar de el ştiută,
până aproape de tavan, fără rafturi,
direct pe parchet. Se „iveau” pe ici
şi colo, totodată, zeci de reviste, fişe
de studiu, dosare, documente, fotografii de epocă, etc. Trădau rafinamentul său, alături de cărţi, fişe şi
reviste - cele câteva bibelouri vechi,
moştenire de familie, de foarte bună
calitate, câteva desene în peniţă,
acuarele, 2-3 desene în cărbune, 23 tablouri în ulei. Aceasta era în
primul rând - şi cred că a rămas –
averea unui academician român veritabil: cărţile sale, creaţia sa, „şcoala
sa”, bucuria profesionalismului său.
Făcea parte din stirpea – am avut
plăcerea să mă bucur de marea lor
prietenie şi preţuire, de o activitate în
comun – venerabilului cărturar Dan
Amedeu Lăzărescu, scriitorului rafinat şi patriot Ştefan Fay şi remarcabilului scriitor Vintilă Corbul - şi el
fecior de general -, etc., ale căror
locuinţe erau de „acelaşi tip”, semănau mult cu ceea ce avea Florin
Constantiniu. Din punct de vedere al
„nonşalanţei” confortului şi mulţimii
cărţilor, semănau chiar ca două picături de apă. Familii aristocratice,
burgheze, în general fără meschinării,
care au dat, nu de puţine ori, mult
mai mult ţării, semenilor lor, decât
au primit de la aceştia...
... Florin Constantiniu a lucrat
intens până în ultimele clipe ale vieţii
sale atât de pilduitoare pentru tinerii
studioşi şi prilej de indiferenţă şi
chiar dispreţ pentru găunoşii – cei
care sunt astfel – miliardari şi politicieni de astăzi... În ultimii ani, a „năs-

cut” o nouă, excepţională publicaţie,
„Istorie şi Civilizaţie”, pe care o „redacţiona” împreună cu alte nume
importante ale istoriei noastre, o istorie pe care o analiza „sincer”, fără
parti-pris-uri. Dar şi fără elucubraţiile
care etichetează negativ momente
reale dintre cele mai glorioase din
istoria neamului românesc – un neam
niciodată, măcar în sentimentele
sale, rupt de Europa şi de lume. În
fiecare număr scria editorialul, de
multe ori „războindu-se”, dar cu
fineţe, rafinat, fără injurii şi jigniri, cu
unii cercetători care susţineau puncte
de vedere eronate, chiar aberaţii. Şi
semna, tot în „Istorie şi Civilizaţie”,
carnetul de lectură prin care considera şi aprecia volumele tinerilor
cercetători istorici virtuoşi. Cu un
profesionalism şi încurajări deosebite.
Ultimul număr apărut, până acum, din
revistă, cel din aprilie, este şi el la
fel. Cercetătorul era, este mereu mai
dramatic dezamăgit de politicieni, de
oameni de afaceri, de o anume dezagregare instituţională în curs a ţării.
Nu ştiu dacă în numărul pe luna mai
va mai avea „ceva”. Oricum, numele său
este şi va rămâne înscris în Pantheonul
cercetării ştiinţifice româneşti. „Oratio
de hominis dignitate” („Discurs despre
demnitatea omului”), lucrare a vestitului Pico della Mirandola, cel care în
strălucitorul „Quatrocento” aduce un
minunat elogiu creaţiunii prin apărarea şi lauda libertăţii umane. Consideraţii privite drept utopice şi drept
nimicuri de către cei pe care cercetătorul Florin Constantiniu îi respingea,
pentru dânsul, însă, această carte,
astfel de consideraţii reprezentând un
mesaj admirabil...
... În Duminica Paştelui, distinsul
academician Iulian Văcărel, discutând
despre tragica veste, îmi spunea că
prin ani 1980 l-a auzit la Bruxelles pe
Florin Constantiniu confereţiind într-o
sală „plină ochi” de specialişti şi intelectuali, despre ceea ce a însemnat,
în plan european şi mondial, ieşirea
României, la 23 August 1944, din
războiul împotriva Puterilor Aliate. Vorbind liber, cu o gestică elegantă, într-o franceză impecabilă, cu o frazare
lucidă şi densă, fascina realmente
sala. A avut ropote de aplauze, cele
mai alese consideraţii din partea tuturor. Să mai vorbim despre „oratorii”
noştri de astăzi, interni şi internaţionali, la Parlamentul european? Ce să
mai vorbim... Acesta a fost statutul
intelectual al lui Florin Constantiniu.
continuare în pagina 5
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Finalitatea practic@ a activit@]ii de preg@tire
profesional@ într-o societate democratic@
master. Ileana-Sânziana CIUNCAN,
Universitatea Bucure}ti
urmare din pagina 1
Dar în ţara noastră, totul este relativ şi contextual şi ca nicăieri în altă
parte democraţia a avut o traiectorie
extrem de sinuoasă. În România postrevoluţionară nu s-a regăsit niciun
element din acea “cultură a economiei” care ar fi trebuit să ne arate
cum să ne ferim economia de binecunoscutele fatalităţi electorale şi politicianiste. Capitalismul nu poate fi considerat performant decât graţie limitărilor pe care puterile publice şi societatea civilă i le impun şi numai datorită corectivelor pe care aceste instanţe le aduc legilor mecanice ale pieţei.
Sistemul de învăţamânt din România – căci despre el voi vorbi în rândurile următoare - a cunoscut în
ultimii 20 de ani o schimbare continuă. Fiecare ministru a propus câte
o reformă – mai mult sau mai puţin
aplicabilă în realitate – dar cu siguranţă “victorioasă şi definitivă”. Reformele nu sunt apanajul unor legi sau
regulamente, ci sunt gândite de oameni. Teoretic în beneficiul oamenilor.
Intensificarea competiţiei economice
la nivel global va forţa economia să
devină mai dinamică, mai competitivă, mai performantă. În acest context
Educaţia, Cercetarea şi Inovarea – cei
trei piloni esenţiali ai societăţii bazată pe cunoaştere, reprezintă factori

determinanţi în procesul global de
dezvoltare socio-economică, iar rolul
universităţilor capătă o importanţă majoră. Aşadar, este necesar ca aceste
instituţii să adopte o viziune integrată, să fie din ce în ce mai deschise
către societate şi nevoile acesteia.
Învăţământul superior din România nu reuşeşte însă să răspundă
corespunzător cerinţelor de pe piaţa
forţei de muncă. Acest lucru se datorează şi faptului că o parte din
aceste instituţii sunt caracterizare de
conservatorism şi rezistenţă la schimbare, iar acest lucru va conduce la
un timp de răspuns mult prea mare
comparativ cu schimbările rapide
care se petrec în mediul economic.
Într-o societate cu evoluţie rapidă spre
cunoaştere, rolul educaţiei, al formării deprinderilor reprezintă reale provocări. Distribuţia numărului de studenţi pe specializări nu ţine însă cont
de realitatea pieţei forţei de muncă,
producându-se astfel o discrepanţă
majoră între rezultatele învăţării şi
cunoştinţele necesare în viaţa reală.
În urma cercetărilor efectuate s-a
constatat faptul că se pune prea mult
accent pe teorie, nu întotdeauna cea
care trebuie, iar partea practică este
insuficientă şi irelevantă. Rezultatele
învăţării trebuie să se concretizeze în
abilităţi şi competenţe atât profesionale cât şi personale. Multe dintre universităţile româneşti nu pun accent pe
dezvoltarea unor astfel de elemente

Universtatea Bucureşti
atât de necesare în crearea deprinderilor. În realitate, nu este necesar să
reproducem cunoştinţe acumulate, ci
să avem capacitatea de a le transpune
în practică. Învăţământul românesc pregăteşte absolvenţi care poate ştiu teorie
dar nu prea pot aplica nimic în practică.
De aceea, este absolut necesar ca
universităţile să devină sisteme cu o
viziune deschisă, integratoare, capabile să răspundă eficient provocărilor
societăţii bazate pe cunoaştere. Parteneriatele cu mediul extern pot ajuta

la integrarea profesională a absolvenţilor. Astfel, tranziţia acestora către
piaţa forţei de muncă ar trebui să se
producă treptat prin intermediul practicii sau al internshipurilor prin care
aceştia ar putea lua contact cu angajatorii, înţelegând astfel mecanismele
care reglează piaţa forţei de muncă.
Nu trebuie omis faptul că implicarea partenerilor externi în susţinerea procesului de învăţământ poate fi
privită şi din perspectiva beneficiilor
reciproce şi a responsabilităţii sociale.

Astfel, agenţii economici ar avea mult
de câştigat dacă ar include în strategia lor pe termen lung parteneriate
cu mediul universitar. În ansamblu,
un învăţământ de calitate va aduce
prosperitate întregii societăţi, iar orice
agent economic îşi va putea desfăşura activitatea într-un mediu cu mult
mai performant.
Aşadar, procesul educaţiei trebuie
regândit în contextul economiei cunoaşterii în care inovarea şi creaţia
vor avea un rol esenţial.

Gânduri cu }i f@r@ Florin Constantiniu

– avataruri ale vie]ii }i „mistere” ale mor]ii unui istoric –
urmare din pagina 4
Acesta este şi va rămâne statutul
omului – atât de modest în gesturile
sale, în pretenţiile sale lumeşti, cum
le stă bine celor excepţional înzestraţi
şi care au muncit din greu, marea
lor satisfacţie spirituală marginalizând
compensaţiile de tot felul – pe care
l-am pierdut, cu toţii, la 79 de ani,
în Sâmbăta de Înviere. Mai trebuie să
spun că academicianul Florin Constantiniu nu era bolnav în mod special,
oricum, nu mai bolnav decât putea fi
suferind un om la 79 de ani şi cu
gradul său de uzură. Cum arătam, a
lucrat până în ultimele clipe ale vieţii.
Dar avea, totuşi, o “boală gravă”: lehamitea să mai trăiască în acest regim al
nostru, el, regimul fiind foarte bolnav,
foarte nociv. Iată câteva rânduri dintrun interviu acordat de Florin Constantiniu ziarului „Cotidianul”, din 4 ianuarie 2011, interviu republicat zilele
trecute: „Guvernanţii noştri vădesc o
gândire rudimentară: să «taie», să re-

Ion Minulescu
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ducă salariile şi să sporească taxele.
Un mare plan de investiţii, de relansare a economiei nu există...
Politicienii postdecembrişti au făcut
românilor mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţi şi ruşii...
Ne îndreptăm spre o sărăcie intelectuală care va transforma România
într-un deşert cultural... Ce-mi doresc
în 2011? Să scap cât mai curând din
această lume de hoţie, ticăloşie şi
nevolnicie care este România de astăzi. Întrucât sunt prea bătrân pentru
a mai emigra, cum nu există la noi
clinici de eutanasiere voluntară, cum
procurarea Furadanului salvator este
oprită de lege, nu-mi rămâne decât
să-l rog pe Dumnezeu să mă ia la el
rapid şi uşor...”. Vrerea i s-a împlinit cu ceva peste un an mai târziu.
Era, totuşi, optimist: „Urez poporului
român... să se revitalizeze şi să fie
capabil să reînnoiască, în condiţiile
secolului XXI, performanţele strămoşilor din timpul lui Ştefan cel Mare,

Liviu Rebreanu

Mihai Viteazu şi al luptătorilor paşoptişti”. Din păcate, se poate spune şi
aşa, amărăciunea şi neputinţa perenizate au învins dorinţa de a lupta
mai departe împotriva celor care ne
influenţează viaţa în rău...
Cu siguranţă că momentul expierii
sale se află şi într-o relaţie de referinţă cu eternitatea sa ştiinţifică. Un
om, o viaţă de muncă, un istoric de
marcă, un larg şi respirativ spirit românesc şi european. Altfel decât la
mulţi dintre cei ce-l clamează toată
ziua şi fac exact invers. Vai de capul
lor, până la urmă, din ce străfunduri
păcătoase or fi apărut? Ţie, Florin
Constantiniu, „Noapte bună” ...
*
*

*

...Şi încă, în aceeaşi tonalitate.
Sunt două instituţii pe care le-am
vizitat recent. Chiar vizavi de Palatul
Cotroceni, pe B-dul Prof. dr. Gh.
Marinescu, prima clădire după castelul prinţului Nicolae (mă rog, fostul
castel al prinţului Nicolae), la nr.19,
un bloc, ca multe altele. Construit pe
la începutul anilor 1930, la etajul 2,
apartamentul 12, se află muzeul memorial „Ion Minulescu – Claudia Millian”. Aici a locuit, din 1934, cumpărând apartamentul cu credit de la
Casa Corpului Didactic, marele poet
împreună cu soţia sa, poeta simbolistă Claudia Millian Minulescu. A
murit în 1944, la 11 aprilie, în casă
rămânând să locuiască văduva sa şi
fiica, Mioara Minulescu, ea însăşi o
artistă talentată. În 1947, la iniţiativa
Claudiei Millian, apartamentul a devenit „Casa memorială Ion Minulescu –

Claudia Millian”, sub patronajul Muzeului Naţional al Literaturii Române
din Bucureşti. Suni jos la interfon,
urci cu liftul la etajul 2 şi, contra 3
lei, pătrunzi în sanctuarul lui Minulescu şi al soţiei sale, păstrat, cu
sfinţenie, aşa cum a fost, de către
fiica sa şi mai apoi de muzeografi.
Un apartament de 4 camere pe hol,
nimic fastuos în el, funcţional. Imens,
însă, ca mesaj. Cărţile, obiectele, bibelourile, medaliile, splendidele tablouri care au aparţinut familiei,
mobilierul, totul te introduce în universul în alb-negru, dar şi colorat al
autorului „Romanţelor pentru mai
târziu”. Nimic pletoric, nimic de prost
gust, modestie, nobleţe spirituală, sufletească, peste tot.
După reculegerea din apartamentul Minulescu, în aceeaşi casă, tot la
etajul 2, pe acelaşi palier, apartamentul 11, se află „Muzeul memorial Liviu
şi Fanny Rebreanu”, botezat astfel de
Puia Florica Rebreanu, fiica soţilor
Rebreanu, cea care a donat apartamentul său, - cel menţionat -, cu întregul său patrimoniu – biroul lui Rebreanu, obiectele personale, tablouri,
cărţi, mobilier, cele mai multe ale tatălui şi mamei sale şi aduse de fiică
aici –, în 1992, tot muzeului Naţional
al Literaturii Române din Bucureşti.
Plăteşti 2 lei, acum, şi păşeşti cu
sfioşenie într-un apartament - practic,
în oglindă cu cel al lui Minulescu –
ce poartă pe fiecare lucru şi în firide, pe fiecare peisaj, pe fiecare vas,
amprenta marelui romancier român,
vaşnic luptător pentru neamul său, ardelean perfect asimilat şi integrat în
„sud”, cu funcţii dintre cele mai înalte.
Ai mereu impresia că din ziduri se

ivesc aevea eroii din „Ion”, din „Pădurea spânzuraţilor”, din „Răscoala”,
dar şi din „Adam şi Eva”, „Gorila”,
„Ciuleandra”, „Amândoi”, „Jar”, dominaţi cu toţi de chipul şi profilul de
medalie romană ale lui Rebreanu. O
odaie din apartamentul Rebreanu este
dedicată lui Ion Pillat şi familiei, fiind
expuse obiecte, tablouri, alte mărturii.
O dimineaţă câştigată în care ce
vezi precum şi reflecţiile tale privind
mari oameni ai României şi Europei,
familiile lor, te îmbogăţesc şi te sensibilizează atât de frumos. O lume
care a fost? Ar fi tragic. O lume frumoasă care trebuie să existe, trebuie
să fie aşa şi nu altfel...
Şi mai este ceva, tot în ce priveşte respectul pe care autorităţile de
un tip sau altul l-au acordat şi îl
acordă unor mari personalităţi româneşti. Tot pe B-dul Gh. Marinescu,
aproape de colţul cu str. Ana Davilla,
a locuit câteva zeci de ani, până la
moarte, unul dintre cei mai mari
sculptori români: celebrul Oscar Han.
Vecinul meu. Copil fiind, am petrecut
multe ore în atelierul său. Are un loc
de frunte în arta românească, europeană, dar nici un fel de placă comemorativă pe casă. Nimic. Şi este mare păcat. Iar la câteva numere după muzeele
Ion Minulescu şi Puia Rebreanu, este
casa, un bloc cu trei etaje, în care a
locuit, într-un apartament, regretatul
regizor de film Mircea Veroiu, cu care
am copilărit şi am fost buni amici.
De altfel, a fost căsătorit cu o sibiancă, actriţa Elena Albu, din păcate şi
ea „regretată”. Nici o placă nici pe casa
lui Veroiu. Sunt biografii, trasee profesionale semnificative, veritabile pilde pentru cei tineri. Şi atunci?
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Jean Charles Leonard Sismonde de Sismondi (1773-1842)
stud. Anamaria BUC{E, Fac. de
{tiin]e Economice, ULBS
urmare din pagina 1
Ulterior, el a evoluat ca gânditor heterodox în raport cu aceasta,
exprimând puncte de vedere critice
la adresa ideilor atât ale lui A.Smith,
cât şi ale unor autori din generaţia
sa, cum erau J.B.Say şi T.R.Malthus.
Sismondi a manifestat preocupări privind obiectul şi metoda ştiinţei economice. Economia politică, nota el, ar
trebui să se ocupe în primul rând cu
problematica bunăstării oamenilor.
Înfăptuirea acesteia era împiedicată,
în optica sa, de proletarizarea şi pauperizarea unor categorii sociale, ca şi
de concurenţa acerbă dintre întreprinzători. Pentru soluţionarea sau, cel
puţin, atenuarea dezechilibrelor menţionate, el recomanda intervenţia constantă a statului în viaţa economică.
Sismondi contesta atât existenţa
legilor naturale, obiective, care ar
guverna viaţa economică şi socială,
cât şi capacitatea de analiză a procesului economic prin metodele abstractizării şi generalizării. Pentru înţelegerea dinamicii economice, aprecia el, economiştii ar trebui să studieze cadrul istoric al dezvoltării economiei de piaţă şi să adopte măsuri
adecvate situaţiei din fiecare ţară.
Pentru explicarea fenomenelor de criză şi dezechilibru din economia de
piaţă, Sismondi a elaborat o teorie a
pieţelor, opusă celei formulate de
J.B.Say. În opinia lui, în economia
de piaţă avea loc reducerea puterii
de cumpărare a micilor producători
şi a muncitorilor, datorată diminuării
pe termen lung a veniturilor acestora. În aceste condiţii, se manifesta
tendinţa de rămânere în urmă a cererii de mărfuri faţă de ofertă, ceea
ce genera crize de subconsum.
De aici, Sismondi desprindea
două concluzii:
1. dezvoltarea economiei de piaţă
putea avea loc numai în condiţiile
menţinerii unui sector economic
nonmarfar, care funcţiona ca supapă
de reechilibrare a raportului dintre
cerere şi ofertă;
2. pe măsura extinderii relaţiilor de
piaţă în întreaga economie, crizele de
subconsum urmau să se agraveze,

Jean Charles Leonard Sismonde de Sismondi
transformându-se într-o criză generalizată, care ar declanşa crahul automat al capitalismului.
Pentru preîntâmpinarea acestei
situaţii, el preconiza revenirea la forme de organizare economică istoriceşte depăşite, cum erau atelierele
meşteşugăreşti şi mica producţie
agricolă. Analiza întreprinsă de Sismondi ignora atât importanţa consumului productiv şi a acumulării de
capital pentru extinderea capacităţii
de absorbţie a pieţii, cât şi posibilităţile economiei de piaţă de adaptare
la diverse situaţii.
Meritul lui Sismondi nu constă
în analiza economică pe care a întreprins-o, deoarece explicaţiile sale
sunt – adeseori – superficiale şi simpliste, ci în sensibilizarea asupra unor
aspecte neglijate de clasici. Doctrina
lui degajă pesimism cu privire la progresul economic, reliefând faţa nevăzută, întunecată a unei societăţi care
apărea, până atunci, doar străluci-

Adam Smith

toare. Citindu-l, nu poţi observa doar
armonia de interese propovăduită de
clasici, ci realizezi şi mizeria, suferinţa, cauzate de dezvoltarea industrială (cel puţin în faza sa de început).
De acum încolo nu se mai poate trece, aşa de uşor, peste problemele crizelor, inegalităţii în repartizarea bogăţiei, şomajului ori înrăutăţirea generalizată a situaţiei clasei muncitoare.
Consecinţele sociale ale industrializării l-au făcut pe Sismondi să
propună o politică socială. El susţine
intervenţia statului în scopul limitării
consecinţelor negative şi corectării
abuzurilor decurgând din manifestarea liberei concurenţe. Până la el şi
în timpul vieţii sale, sistemul legislativ şi politica economică au favorizat
dezvoltarea comerţului, a producţiei,
concentrarea şi centralizarea capitalurilor. Asemenea atitudine a fost generată de faptul că guvernanţii au
pus semnul identităţii între „bogăţia comercială” şi „mărfuri”, favorizându-i

T. R. Malthus
pe comercianţi. De aceea, guvernanţii
au adoptat o legislaţie care urmărea
dezvoltarea activităţilor comerciale. În
locul unei asemenea legislaţii şi politici, care favorizează marele comerţ,
în dauna producţiei de bunuri, şi pe
marii comercianţi în defavoarea muncitorilor, Sismondi propune intervenţia statului pentru reglementarea vieţii sociale în interesul tuturor şi al
asigurării bunăstării fiecăruia. Scopul
gânditorului elveţian nu este acela de
a schimba societatea capitalistă, ci
de a înfăptui o mai mare justiţie socială. Ba mai mult, naţiunea se îmbogăţeşte când venitul tuturor cetăţenilor ei sporeşte şi nu când venitul
unora creşte, pe seama reducerii venitului altor compatrioţi. Sismondi
doreşte un progres lent, fără a leza
pe nimeni, fără a restrânge vreun venit, fără a micşora procentul dobânzii. Guvernul ar proceda mai bine,
moderând producţia, decât stimulând-o. El propunea savanţilor să-şi
Lausanne - Elveţia

întrerupă invenţiile.
Dar principalul scop al reformei
sale este de a restabili, pretutindeni,
unirea între
- muncă şi proprietate. Dar prin ce
mijloace? Adversar al socialismului
utopic, Sismondi propune un set de
reforme:
- acordarea dreptului de asociere
pentru muncitori;
- interzicerea muncii copiilor;
- limitarea duratei zilei de muncă;
- introducerea ajutoarelor sociale pentru muncitori;
- garantarea locului de muncă şi a
unor venituri decente;
- introducerea repausului săptămânal;
- protecţia şomerilor;
- instituirea ajutoarelor pentru boală,
bătrâneţe;
- încurajarea micii industrii şi a meseriaşilor independenţi etc.
În agricultură preconizează întoarcerea la proprietatea patriarhală
(multiplicarea proprietarilor); în industrie, reînvierea şi revigorarea meseriaşilor independenţi. Opera lui
Sismondi, deşi departe de a fi fost
foarte profundă, prezintă pentru istoria gândirii economice o semnificaţie
aparte. Ea pune, pentru prima dată,
sub semnul întrebării viziunea optimistă nelimitată a Şcolii clasice cu
privire la Ordinea naturală şi Armonia socială, atrăgând atenţia asupra
crizelor şi efectelor negative ale industrializării, influenţează doctrina socialismului utopic al secolului al XIXlea şi pregăteşte unele dintre elementele importante ale doctrinei marxiste.
Prin punerea la îndoială a caracterului perfect şi veşnic al instituţiilor
sociale (presupus de clasici) şi prin
relevarea necesităţii perfecţionării lor,
Sismondi va avea o mare influenţă
asupra Şcolii istorice germane. Prin
apelul la intervenţia statului în economie, el inaugurează şirul reacţiilor
împotriva liberalismului absolut, atitudine ce se va intensifica în secolul
al XIX-lea şi îşi va găsi expresia în
alte doctrine, precum şi în politicile
economice ale secolului al XX-lea.

Bibliografie:
Popescu Dan „Istoria gândirii
economice”, Editura Continent, 2001
Popescu Gheorghe, “Evoluţia gândirii economice” (Ediţia a III-a revăzută, adăugită şi actualizată), Editura
Academiei Române, 2004
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stud. Cristina FLOROIU, Fac. de
{tiin]e Economice, ULBS
Perioada cuprinsă între secolele XVIIXVIII a fost marcată de importante schimbări în planul gândirii economice. Astfel,
la mijlocul secolului al XVIII-lea, fiziocraţii iniţiază teoria unui “capitalism agrar”,
se spune că inspirat din experienţa engleză şi care nu exista la acea dată în
Franţa decât în mod excepţional.
Liberalismul este o doctrină politică şi economică care proclamă principiul libertăţii politice şi economice a
indivizilor şi se opune colectivismului,
socialismului, etatismului şi, în general,
tuturor ideilor politice care pun interesele societăţii, statului sau naţiunii înaintea individului. Individul şi libertăţile sale
constituie elementul central al întregii
doctrine liberale.
Reprezentanţii liberalismului economic au fost împărţit în două categorii:
optimiştii şi pesimiştii. Principalii reprezentanţi pesimişti ai acestei perioade
au fost David Ricardo şi Robert Thomas
Malthus.

Contribuţiile lui David Ricardo
la dezvoltarea gândirii economice
David Ricardo (1772-1823) se numără printre continuatorii cei mai de
seamă ai ideilor “Avuţiei naţiunilor” a
lui Adam Smith. A fost al treilea din
cei 17 copii a lui Abraham Israel Ricardo, evreu spaniol, iniţial agent de
schimb la Bursa din Amsterdam şi
stabilit ulterior, pe la 1760, în Anglia,
unde ocupă un loc fruntaş în activitatea bursei londoneze ca şi în viaţa
comunităţii evreilor spanioli de aici. La
11 ani tânărul este trimis de părinţi la
şcoala “Talmud Tora” de pe lângă sinagoga portugheză din Amsterdam spre
a-şi ridica instruirea. După doi ani Ricardo revine la Londra unde se lansează în lumea afacerilor. Stagiul şi-l
face în cadrul biroului de schimb al
tatălui său. De astfel, la 21 de ani, va
dobândi destulă experienţă şi prestigiu
spre a obţine de la băncile londoneze
creditele necesare deschiderii unui birou propriu. Simţind nevoia unei instruiri temeinice, Ricardo face primii
paşi în această direcţie, deoarece îl
preocupă mersul revoluţiei industriale
din Anglia timpului său. El consideră necesară cunoaşterea acesteia nu numai
sub aspect practic cât şi teoretic, precum şi implicaţiile ei asupra dezvoltării
ulterioare a societăţii engleze. Fără cunoştinţele temeinice în domeniul ştiinţelor naturii, mecanicii, chimiei, mineralogiei, fizicii şi economiei, era greu
de conceput pătrunderea în tainele revoluţiei industriale. Ricardo şi le va căpăta prin autoinstruire, după ce a acumulat o avere considerabilă, fiindu-i de
folos şi discuţiile îndelungate purtate cu
o serie de oameni instruiţi din cercurile
pe care le-a organizat şi subvenţionat.
În lucrarea sa “Despre principiie
economiei politice şi ale impunerii”,
Ricardo consideră că economia politica ar trebui să fie “o cercetare a legilor
care guvernează repartiţia produsului
industriei între clasele care contribuie
la formarea acestuia.”
În explicarea procesului de repartiţie, Ricardo a construit un model
care a demonstrat că, mai devreme
sau mai târziu, creşterea va ajunge la
un final din cauza deficitului de re-

surse naturale. Ricardo a acceptat
perspectiva malthusiană asupra populaţiei, potrivit căreia o ofertă nelimitată
de muncă ar duce, în viitor, la salariul
de subzistenţă. Pe masură ce populaţia creşte, trebuie asigurată mai multă
hrană, pentru a o susţine. Aceasta
presupune atât extinderea cultivării terenurilor mai puţin fertile, unde produsul marginal al muncii şi capitalului
este mai mic decat pe cele exploatate
în prezent, cât şi cultivarea intensivă a
acestora din urmă. Profitul era astfel
un reziduu, adică ceea ce rămânea
după plata rentei, care varia în funcţie
de fertilitatea solului, şi după plata
salariului de subzistenţă.
Lui Ricardo i se relevă mai puţin
clare şi convingătoare ideile predecesorilor săi faţă de venituri şi raporturile dintre ele şi, din această cauză,
consideră că principalul obiect de studiu al ştiinţei economice ar trebui să-l
constituie repartiţia venitului naţional.
El nu este un economist al repartiţiei
prin excelenţă, ci se poate spune că
studiul procesului repartiţiei l-a considerat esenţial pentru înţelegerea mecanismului vieţii economice şi deoarece îl considera mai puţin studiat şi
lămurit faţă de segmentele producţiei,
schimbului şi ale legilor care le guvernează. Un argument convingător este
şi acela că deşi plasează problematica
repartiţiei în centrul atenţiei ştiinţei
economice, primul capitol din lucrarea
sa se deschide cu analiza valorii, ale
cărui rădăcini îşi trag seva din procesul productiv. Repartiţia şi legile ei
sunt explicate greu, şi deduse în mare
parte din producţie şi schimb.
Ricardo distinge două categorii de
bunuri sau mărfuri ce fac obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă: bunuri rare,
al căror volum depinde de anumite
împrejurări excepţionale, imprimândule un caracter de monopol şi bunuri
reproductibile, adică acele bunuri al
căror volum poate fi sporit după voia
agenţilor economici, dar ţinând cont
de legile pieţei. Deoarece bunurile rare
sunt o excepţie, Ricardo nu se ocupă
amănunţit de preţul lor, chiar dacă surprinde raritatea ca element hotărâtor
în determinarea preţului acestora. El cercetează pe larg natura, mărimea şi dinamica preţurilor bunurilor reproductibile.
David Ricardo continuă să aprofundeze teoria valorii bazată pe muncă,
aducând în discuţie aspecte noi mult

David Ricardo
mai complexe şi, astfel, reuşeşte să
depăşească multe din amibiguităţile şi
inconsecvenţele lui Smith. “Valoarea,
scrie el, se deosebeşte în mod esenţial de bogăţie, deoarece valoarea nu
depinde de abundenţă, ci de dificultatea sau uşurinţa producţiei. Munca
unui milion de oameni în fabrici va
produce întotdeauna aceeaşi valoare,
dar nu va produce întotdeauna aceeaşi
bogăţie. Prin inventarea de maşini, prin
perfecţionarea îndemânării, printr-o mai
bună diviziune a muncii sau prin
descoperirea de noi pieţe unde schimburile pot fi făcute în condiţii avantajoase, un milion de oameni pot produce dublu sau triplu sumei bogăţiilor....iar prin aceasta nu vor adăuga
nimic la valoare, deoarece valoarea
fiecărui lucru creşte sau scade în raport cu uşurinţa sau cu dificultatea de
a-l produce, sau, cu alte cuvinte, în
raport cu cantitatea de muncă întrebuinţată pentru producţia sa”.
Din explicaţiile lui Ricardo rezultă
un punct de vedere clar: nu se poate
confunda valoarea cu bogăţia. Valoarea este privită ca un produs al munLondra secolului XIX
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cii, în timp ce bogăţia, este rezultatul
conlucrării omului cu natura şi cu mijloacele de producţie pe care le utilizează.
Spre deosebire de Smith, care
considera legea valorii determinată de
munca valabilă doar pentru stadiile
precapitaliste, “primitive” ale societăţii,
Ricardo arată că această lege este valabilă şi pentru economia “avansată”,
capitalistă.
În cadrul teoriei repartiţiei, Ricardo
porneşte cu analiza de la renta funciară. Astfel el va elabora o teorie originală asupra rentei, pornind de la analiza creşterii preţurilor produselor agricole, fenomen datorat atât volumului
sporit de muncă cerut de cultura
loturilor cu fertilitate scăzută, cât şi de
taxele vamale la importul de cereale în
Anglia, stipulate în “legea cerealelor”
(corn law) din 1815.
Spre deosebire de Adam Smith,
Ricardo susţine că renta funciară nu
este izvor al valorii, ci consecinţa faptului că valoarea, deci preţul produselor agricole, tind să înregistreze creşteri drept urmare a faptului că sunt
atrase în producţie terenuri mai puţin
fertile şi se cere relativ mai multă muncă.
Iată pe scurt conţinutul teoriei
ricardiene a rentei funciare: renta funciară reprezintă acea parte din produsul pământului care se plăteşte proprietarului funciar de către arendaş,
pentru folosirea forţelor originale şi
indestructibile ale solului. Ea nu trebuie confundată cu profitul şi nici cu
dobânda de capitaluri împrumutate.
Salariul este considerat “preţul natural al muncii”, prin care se înţelege
valoarea forţei de muncă determinată
de valoarea mijloacelor de subzistenţă
necesare producerii şi reproducerii ei.
Deoarece, afirmă clar Ricardo, “ca
toate celelalte contracte, salariile trebuie lăsate la concurenţa liberă şi
loială de pe piaţă şi nu trebuie niciodată să fie rezultate din amestecul legislaţiei”. Legea cererii şi ofertei este
cea care va funcţiona şi pentru factorul muncă, la fel ca pentru orice tip
de marfă. Prin urmare, economistul
englez distinge şi un “preţ de piaţă
al muncii”, categorie care ar reflecta,
potrivit concepţiei sale, preţul plătit în
mod real pentru muncă conform raportului dintre cerere şi ofertă. El va
surprinde salariul sub trei ipostaze:
salariul real, salariul nominal şi salariul
relativ, raportat la profit. Profitul apare
ca un scăzământ din valoarea creată

peste salariul muncitorului şi care
serveşte proprietarului de capital.
Impozitele sunt definite de Ricardo
ca acea parte din produsul pământului şi al muncii dintr-o ţară, ce este
pusă la dispoziţia guvernului şi sunt
plătite întotdeauna sau din capital sau
din venitul realizat de către ţara respectivă. În această accepţiune, capitalul apare ca sumă a tot ceea ce s-a
acumulat, iar venitul este suma veniturilor factorilor de producţie la nivelul ţării.
Teoria ricardiană a comerţului internaţional porneşte de la constatarea că
nu este nici necesar şi nici posibil ca
fiecare ţară să producă toate tipurile
de mărfuri de care are nevoie. Este
mai raţional, spune Ricardo, ca fiecare
ţară să se specializeze în producerea
anumitor mărfuri, pentru care dispune
de anumite avantaje, fie naturale, fie
dobândite.
Criteriul specializării trebuie să fie
“avantajul comparativ”, exprimat în unităţi de timp de muncă sau pe baza
legii valorii întemeiată pe munca cheltuită pentru producerea mărfurilor respective.
În comparaţie cu predecesorii şi
contemporanii săi, David Ricardo a
realizat progrese substanţiale în teoria
economică. El a îmbogăţit, incontestabil, instrumentarul analitic al ştiinţei
economice cu o serie de termeni cum
sunt: costul de producţie, explicat cu
ajutorul timpului de muncă necesar
pentru producerea mărfurilor; costul relativ sau comparativ de producţie raportat la costul altor mărfuri; avantajul relativ ca expresie a celui mai mare
avantaj absolut sau a celui mai mic
dezavantaj absolut.
Meritoriu este şi faptul că a intuit
complexitatea pieţei mondiale şi s-a
străduit să-i descopere trăsăturile, legăturile ei durabile, legile care-i guvernau mişcarea ca şi unele abateri ale
ei de la legile economice şi principiile
ştiinţifice. Ricardo recunoaşte că pe
piaţa mondială au loc adesea schimburi de mărfuri ce înglobează cantităţi
neechivalente de muncă, ceea ce nu
se întâmplă, de regulă, la nivelul pieţei
interne a unei ţări. Cu toate că nu a
reuşit să rezolve consecvent şi ştiinţific toate aspectele legate de originea,
conţinutul şi particularităţile comerţului
internaţional, totuşi aceste reflecţii merită a fi luate în considerare de către
specialiştii contemporani.
(va urma)
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SIBIUL {I EXPOZI[IILE de ART~ (I)
Câteva reflec]ii legate de statutul galeriilor sibiene.
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Sibiul nu se poate lăuda, în raport cu numărul de locuitori, că dispune de prea multe galerii pentru
arta contemporană, care să corespundă exigenţelor actuale, care să funcţioneze la standardele internaţionale.
La o populaţie de peste 150.000 de
locuitori, Sibiul dispune doar de patru
galerii, cu un spaţiu expoziţional relativ corespunzător ca suprafaţă utilă
de expunere. Este vorba de Galeria
de Artă Contemporană a Muzeului
Naţional „Brukenthal” situată pe strada Tribunei, Galeria de Artă Populară
Muzeului Culturii Tradiţionale „Astra”,
din Piaţa Mică, Galeria de Artă a U.A.P,
şi Galeria „ Artvo” (cu statut privat),
amândouă din Piaţa Mare.
În Occident, ca să nu mai vor-

besc de Statele Unite ale Americii,
am întâlnit localităţi cu populaţie de
câteva ori mai mică decât a Sibiului,
cu mult mai multe egalerii de artă. Spre
exemplu cei aproximativ 30.000 de
locuitori ai orăşelului Santa Monica
din California, puteau şă-şi putea „oxigeneze” sufletul şi mintea în peste
60 de galerii.
Iubitorulului de artă, colecţionarului, cumpărătorului ocazional, turistului i se oferea o imensă varietate de
artă. Putea să găsească lucrări ce vizau
spiritul artelor clasice şi moderne, de
la Renaştere şi până la arta abstractă, instalaţii şi performing art.
Ceea ce impresiona în aceast
tronson a artelor destinate privirii,
era felul în care proprietarii acestor
galerii ştiau să ofere artă şi servicii
pe gusturile publicului. Excelent funcţionau sistemele de publicitate şi de
comunicare vizuală, planificare şi de

Muzeul “Brukenthal”

atragere a vizitatorior prin discounturi, bonusuri, abonamente la tarife
reduse, gratuităţi etc...
O galerie de artă nu se rezumă
numai la spaţiul fizic de expunere,
este o instituţie cu un statut bine
conturat, cu o structură organizatorică şi un manifest cultural, estetic
inconfundabil.
Din practica internaţională, toate
galeriile de artă, care s-au impus în
conştiinţa marelui public de pe mapamond, au o politică de galerie proprie, care prin activitatea sa complexă
se înscrie şi se mulează pe necesităţiile şi cerinţele marelui public.
Pentru a cunoaşte aceste cerinţe,
personalul calificat al galeriilor consacrate se străduieşte să cerceteze
prin mijloacele moderne pe care experienţa şi tehnica actuală de investigaţie şi de sondare a opiniei publice
le pune la dispoziţie. Cu atât mai mult
cu cât procesul de creaţie s-a schimbat
de-a lungul istoriei artei şi literaturii.
Publicul mileniului trei, în raport cu
opera de artă, cu creatorul ei, şi-a
schimbat concepţiile de evaluare, structura şi statutul propriu. Acum, mai
mult ca niciodată datorită cvadridimensionalităţii artei, a sensurilor ei,
publicul s-a metamorfozat din martor,
în asociatul ei, s-a instituit ca paticipant la depăşirea condiţiei sale, pentru a trăi în timp.
A devenit cea de a patra dimensune
a artei, iar ca enunţ este metaforă în
plan atât expresiv şi cognitiv. Publicul este viaţa operei, iar valoarea ei
depinde în cea mai măsură de felul
în care aceasta înţelege ecuaţia aristotelică dintre mimesis şi catharsis, pe
care arta o conţine prin statutul ei.
Multele schimbări din artă, condiţionate de schimbările din societate,

Sibiu, Piaţa Mare, ea însăşi un muzeu.

galeriştii trebuie să le intuiască, să le
prevadă. S-au diversificat gusturile, pretenţiile pe care publicul le pune în faţa
artei. Plăcerea artisică este de natură
spontană, este legată de o anumită
intuiţie, liberă, dezinteresată dar este
necesară intervenţia conştiinţei, a simţului măsurii a unui spirit critic.
Galeristul care în majoritatea cazurilor este managerul instituţiei, ar
trebui să deţină un astfel de spirit.
Fiind un intermediar între creator şi
public nu poate rezolva de unul singur multitudinea de probleme pe care o ridică relaţia acestor două entităţi într-o permanentă interdependeţă
şi intercondiţionare.
Demersul său trebuie să fie susţinut de o echipă de critici de artă,
curatori de galerie, agenţi de publicitate, specialişti în comerţul cu arta, în
design de etalare, etc...În acest sens,

galeriile sibiene, nu au în organigrama lor o astfel de echipă.
Majoritatea locurilor unde se organizează expoziţii în Sibiu se rezumă
la nişte săli supraveghiate de câte o
persoană, mai mult sau mai puţin
instruită şi devotată artei. Exemplul
tipic pentru acest fel „instituţii” este
holul Primăriei Sibiu, care, oricât am
fi de indulgenţi şi binevoitori, nu
poate fi socotit o galerie.
Activităţile galeriilor de artă contemporană ale muzeelor Brukenthal şi Astra,
pot fi considerate la nivelul cerinţelor
actuale. Oricât de diversificate, sub aspectul domeniilor de artă, al genurilor, tehnicilor, al opţiunilor estetice
ar fi planurile expoziţionale ale acestor instituţii, ele nu pot să acopre
decât în parte necesităţiile de artă ale
publicului sibian, tot mai exigent şi
mai rafinat.
(va urma)
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