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România rămâne o
Ńară cu o pondere re -
dusă a veniturilor fis-
cale în PIB, de 31-32%,
în timp ce nivelul eva -
ziunii fiscale este unul
printre cele mai ridicate
dintre Ńările membre al
Uniunii Europene!

AutorităŃile pun ade-
sea în discuŃie subiectul
evaziunii fiscale, însă

aceasta continuă să rămână o necunoscută şi
o gravă piedică în calea creşterii veniturilor
bugetare.

Atunci când se gândesc politici şi strategii
fiscale este necesară “corelarea nivelului taxelor
cu nivelul de dezvoltare economică, iar eradi-
carea evaziunii fiscale ar trebui să fie o Ńintă
strategică a oricărui guvern”, o opinie pe care
o agreez făcută de Schwartz Dan, managing
partner RSM Scot. 

Evolu]ia economiei
subterane }i impactul

negativ asupra
resurselor fiscale
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„Este bine şi drept ca
alături de reprimarea
vinovăŃiei să se pună şi
răsplătirea meritului”. 

Spiru Haret
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Vă mai amintiŃi, desigur, care
a fost formula magică, cuvân-
tul–cheie care a decis soarta lui
Traian Băsescu după referendum:
CVORUM. Mai des utilizat cred
de jurişti, analişti, comentatori,
jurnalişti, laolaltă cu toŃi românii
de rând, chiar decât salvatorul „o
bere rece” în această nebună va -
ră fierbinte. Cvorum – adică prag,
adică barem, adică acea salva-
toare „jumătate plus unu” din

românii cu drept de vot. Evident, salvatoare pentru unii,
catastrofală pentru alŃii în bătălia politică ce s-a încins
ca la uşa cortului pe meleagurile mioritice.

Încă de la primele schimburi
comerciale dintre populaŃiile de
pe teritoriul actual al României
şi al Germaniei, care au avut
loc în evul mediu, putem să
constatăm un impact cu efect
favorabil al relaŃiilor economice
româno-germane în procesul de
dezvoltare economică a Ńărilor
româneşti.
RelaŃii comerciale dintre po -

pulaŃiile de pe teritoriul actual al
României şi cel al Germaniei au

început în timpul perioadei medievale ca urmare a colo-
nizării unor teritorii din Transilvania cu populaŃie vorbi-
toare de limbă germană din vestul Europei începând cu
secolul al 12-lea, la solicitarea regilor Ungariei. 

PUNCTUL
PE EUROPA

„Sir Sacheverell Sitwell (1897 – 1988) a fost un prodigios
poet, critic şi istoric de artă, memorialist şi autor de jurnale
de călătorie” – aşa începe prezentarea scriitorului englez la
volumul său „Călătorie în România”, traducere, cuvânt înain-
te şi note de Maria Berza, fotografii de A. Costa, Richard
Wyndham şi alŃii, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2011. Provenea
dintr-o familie aristocratică engleză, cu studii la Eton şi apoi
la Oxford, întrerupte din cauza izbucnirii primului război mon-
dial, când a plecat pe front. Întors de acolo, a alcătuit,
împreună cu cei doi fraŃi ai săi, ceea ce în cercurile intelec-
tuale engleze se numea „Triada Sitwell” sau „Cuibul de tigri”,
formulând judecăŃi deosebit de severe pentru cei care doreau

să treacă pragul saloanelor literare la modă în vremea aceea sau să fie invitaŃi să
apară în antologiile lor anuale de versuri „Wheels”. 

17 septembrie 1978. Semnarea Acordului de la Camp David.

Dan POPESCUEmil DAVID

Lecturi de var@
Migra]ia: bun@ pentru cvorum,
catastrofal@ pentru România
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Rela]iile economice
româno-germane 
}i impactul lor 
în dezvoltarea

economiei române}ti 
- din evul mediu pân@ în

anul 1989 -

Într-o primă fază,
evenimentele istorice
au favorizat interpre -
tarea keynesistă, în
Ma rea De presiune, a
fost ceea ce s-a con-
siderat a fi cel mai
grav colaps eco nomic
din istoria mo dernă.
Şo majul a înre gistrat
cote foarte înal te şi a
durat mai mult decât
oricine s-ar fi aşteptat

aşteptat. Gân direa contemporană a vremii a
devenit din ce în ce mai ostilă faŃă de capi -
talismul piaŃei libere, fiind considerat principalul vinovat pentru situaŃia de depre-
siune. În plus, economia nu părea a se auto-regla, aşa cum adepŃii pieŃelor libere
se aşteptau. Când Keynes s-a prezentat teoria privind cererea agregată deficitară
şi necesitatea de gestionării cererii prin mecanismul intevenŃiei statului pentru
stabilizarea eco nomiei, economiştii erau gata să asculte un nou şi mai plauzibil
model decât teorie ideală de "a nu face nimic" pentru pieŃele se autoreglează sin-
gure ale laissez-faire-ului.

Solilocvii de Duminic@
Culoarea III

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

drd. ec. Ilie BANU,
ULBS

asistent univ. drd.Alin OPREANA,ULBS
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Dumitru GhiaŃă - Iarnă la periferie

John Maynard Keynes

Bucureşti, Ministerul FinanŃelor

Wiegand Helmut
FLEISCHER

1937: „C@l@torie în România” 
de Sir Sacheverell Sitwell

Considera]ii critice asupra lui Keynes
în teoria economic@
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Aşa numita revoluŃie keynesistă,

condusă de Alvin Hansen, Harris
Seymour, Abba P. Lerner, şi Paul
Samuelson, printre alŃii, au suscitat
minŃile unei noi generaŃiide eco -
nomişti, din mai multe motive. În
primul rând, politicile lui Keynesau
fost privite, nu ca o ameninŃare la
adresa capitalismul de piaŃă liberă, ci
ca salvarea lui. Potrivitmarxismului,
care a o creştere a influenŃei în anii
1930, capitalismul a fost în mod
inerentinstabil şi urma să fie carac-
terizat de crize periodice şi depresiu-
ni. Keynes a afirmat că guvernul ar
putea extinde sau contracta cererea
agregată, ca şi condiŃii necesare pen-
tru a elimina efectului ciclului aparent
în capitalism fără a elimina capitalis-
mul în sine, iar o politică de tip lais-
sez-faire a libertăŃii economice ar
putea fi păstrată la un nivel micro-
economic. 

Deşi mai mulŃi economişti au
prezis situaŃii de recesiune după
război, aceasta nu s-a dezvoltat şi
ciclul de afaceri a apărut relativ sta-
bil în perioada postbelică, în com-
paraŃie cu anii 1930. Economiştii de
la Milton Friedman la Paul Samuel -
son au declarat că lumea occidentală
este "o dovadă a recesiunii", din cauza
asigurării federale a depozitelor ban-
care, dimensiunilor mari ale guvern,
şi înlocuirea sistemului monetar stan-
dar bazat pe aur cu un sistem mo -
netar care a permis creşterea inflaŃiei
monetare, fără nicio restricŃie.

Noile teorii, inclusiv monetarismul,
aşteptările raŃionale, şi economia ba -
zată pe ofertă, câştigat încetul cu
încetul, pe parcursului secolului tre-
cut, popularitate. Începând cu anii
1980, odată cu introducerea ofertei
agregate şi cu utilizarea curbelor
cererii agregate, gândirea keynesistă

a revenit în actualitate, susŃinând că
înainte de anii 1970, fluctuaŃiile ce -
rerii agregate au fost dominante. În
anii 1970, cu toate acestea, politicile
bazate oferta agregată dominau, şi re -
zultatul fiind apariŃia stagflaŃiei. Astfel,
Alan S. Blinder susŃine, "că inflaŃia şi
şomajul au crescut împreună în urma
şocurilor OPEC în 1973-74 şi în
1979-80 în contradicŃie cu curba lui
Phillips". 

Potrivit keynesiştilor, revoluŃia Rea-
gan nu a fost atât de mult o justifi-
care a economiei "ofertei" ci o con-
firmare a prescripŃiei lui Keynes pen-
tru existenŃa stării de recesiune. Re -
dresarea economică din anii 1980 a
coincis cu o politică fiscală expan-
sionistă care implică deficite mari şi
rate marginale de impozitare mai
mici, două recomandări fundamentale
ale politicilor făcute de keynesişti. 

1) Un motiv important pentru
care intervenŃionismul macroeconom-
ic s-a prevalat pentru o perioadă atât
de lungă este că apărătorii piaŃelor

libere s-au aventurat în mod repetat
în încercarea de a prezenta un con-
traatac coerent, inteligent, şi eficient
asupra gândirii keynesiste Reprezen -
tanŃii şcolii clasice, cum sunt Alfred
Marshall, A.C. Pigou, Dennis Robert -
son, şi alŃi membri, au utilizat prea
puŃine atacuri împotriva Keynes. Deşi
iniŃial comentarile la adresa Teoriei
Generale a lui Keynes a fost aproape
universal negative, economiştii în ma-
joritatea lor au acceptat teoria keyne-
sistă. 

2) În timpul anilor 1930, Hayek a
fost, conform spuselor John Hicks,
"principalul rival al noilor teorii ale lui
Keynes”. Cea mai faimoasă lucrarea
a lui Keynes a fost publicată abia în
1936, dar viziunea sa şi recoman -
dările privind încurajarea creşterii
cheltuielilor au fost deja propagate.
În Prices and Production, Hayek a
demonstrat că politicile inflaŃioniste
ale guvernului şi piaŃa liberă au fost
responsabile atât pentru boom-ul
economic şi pentru starea de depre-

siune ulterioară. Mai mult, el a sus -
Ńinut că inflaŃia reînnoită în timpul
depresiunii pur şi simplu făcut mai
mult rău. Potrivit lui Hayek, o politică
nonintervenŃionistă este cea mai ra -
pidă cale de a inversa o situaŃie de
recesiune economică.

3) Când mentorul lui Hayek, Lud -
wig von Mises, a ajuns în Statele Unite
din Europa la începutul anilor 1940,
el s-a fost confruntat direct, cu o
creştere a influenŃei gândirii keyne-
siste la marile universitati americane.
Din păcate, la fel ca Hayek, Mises a
calculat greşit impactul lui Keynes. El
nu a reuşit să anticipeze că ideile re -
voluŃionare ale "noii economii" – funcŃia
de consum, cerere, paradoxul econo -
misirii, capcana lichidităŃii şi echili-
brul cu şomaj - ar fi atât de com-
plet acceptat de către economişti. În
lucrarea din 1949, Human Action, Mises
a negat geniul creator al lui Keynes.

4) O serie de economişti conser-
vatori au acceptat versiunea Keynes
privind existenŃa depresiunii economi -

ce. Ludwig M. Lachmann, un lider în
cadrul Şcolii Austriece şi profesor
invititat pentru mult timp la New
York University, şi-a exprimat puncte
de vedere apropiate cu cele ale lui
G.L.S. Shackle, dintre care unele pot
fi considerate cvasi-keynesiste. De exem-
plu, Lachmann consideră că econo-
mia keynesistă se potriveşte unor
"situaŃii extreme", cum ar fi războiul
şi depresiunea profundă. „Se po -
trivesc circumstanŃele de război şi a
inflaŃiei de după război cu lipsa uni-
versală al forŃei de muncă şi a re -
surselor materiale la fel de mult cum
a făcut lumea la începutul anilor
1930 cu şomajul aproape universal şi
"exces de capacitate"

5) Economiştii austrieci, ca apără-
tori ai pieŃei libere şi critici ai inter-
venŃiei statului, au avut mari difi-
cultăŃi în a obŃine recunoaşterea aca-
demică, în timpul anilor 1950 şi 1960.
Cu toate acestea, şcoala din Chicago,
condusă de Milton Friedman, a re -
prezentat un alt brand al apărătorilor
piaŃei libere, care a avut succes mai
mare, deşi sa drumul spre recu -
noaşterea ideilor a fost adesea amâ-
nat şi deviat de obstacolele gândirii
keynesiste.

6) O altă şcoală "neoconserva-
toare" extrem de critică la adresa
teoriei keynesiste a cheltuielilor şi a
politicilor fiscale, este formată din
economiştii ofertei şi a fost condus
de Paul Craig Roberts, Jude Wanniski,
Martin Anderson şi Arthur B. Laffer.
Această şcoală a devenit proeminentă
în anii 1980 în timpul admi nistraŃiei
Reagan. Ei susŃin că econo miştii key-
nesişti în mod eronat susŃin faptul că
achiziŃiile guvernamentale stimulează
economiamai eficient de cât reduceri
de impozite. În plus, taxele ridicate
progresive pentru care pledeazăde
keynesiştii nu stimulează creşterea
economică, dar sunt un puternic fac-
tor de descurajare pentru a lucra şi
de a investi.
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În cadrul conferinŃei oraganizată

de Ziarul Financiar “Sistemul fiscal
trebuie gândit să aducă creştere eco-
nomică, nu numai bani la buget” s-au
evidenŃiat câteva cauze pentru nive-
lul mare al evaziunii fiscale, şi anume:
- legislaŃia privind evaziunea fiscală
este sumară şi lăsă loc interpretărilor
- nivelul evaziunii fiscale este direct
proporŃional cu gradul de birocraŃie
- corupŃia la nivelul autorităŃiilor fis-
cale, ANAF contruntându-se şi cu
probleme de personal insuficient şi slab
pregătit având în vedere gradul de
complexitate al unor situaŃii întâlnite
- interconectarea sistemelor informati -
ce, inclusiv cu casele de marcat
- lipsa de încredere în instituŃiile sta -
tului şi în capacitatea guvernelor de
a acŃiona eficient

În majoritatea studiilor este ac -
ceptată ideea că presiunea fiscală
mare şi contribuŃiile la asigurările so -
ciale de sănătate sunt principalele
cauze ale existenŃei economiei sub-
terane, economie care generează re -
duceri semnificative ale resurselor pu -
blice ale statului. În situaŃia în care
o Ńară are o pondere mică a econo -
miei subterane îşi poate permite să
reducă presiunea fiscală asupra eco -
nomiei oficiale, “la vedere”.

Având în vedere tabelul prezentat

mai sus observăm că, la nivelul anu-
lui 2012, România are o pondere a
economiei subterane cu 2.3p.p mai
mică decât Bulgaria , însă cu 11.2
p.p mai ridicată decât media UE27.
În comparaŃie cu Ńările care au ade-
rat la UE în 2004 observăm că toate
înregistrează nivele mai reduse decât
Ńara noastră în ceea ce priveşte pon-
derea economiei subterane în PIB.

Comisia Europeană a făcut o
serie de recomandări statelor mem-
bre pentru reducerea economiei sub-
terane. Într-o perioadă de consolida-
re fiscală, când multe Ńări trebuie să
reducă cheltuielile şi să majoreze ve -
niturile, amploarea fenomenului eco-

nomiei subterane este şi o problemă
de corectitudine. Astfel, nu este nor-
mal ca cei care sunt contribuabili
corecŃi să fie dezavantajaŃi prin noi
creşteri de impozite din cauza evazio-
niştilor. La finalul anului 2012, Co -
misia Europeană pregăteşte o iniŃia-
tivă referitoare şi la paradisurile fis-
cale în vederea încetinirii creşterii
acestui fenomen.

Impactul veniturilor nefiscalizate
asu pra resurselor publice 

şi structurii im pozitelor şi taxelor

Economia subterană scade pote-
nŃialul constituirii veniturilor publice.

Este dificil de estimat exact pierderea
suferită de veniturile publice datorită
economiei subterane sau veniturilor
„greu de taxat”. Terkper (2003) în lu -
crarea “Managing small and medium
- size taxpayers in developing econo-
mies” evidenŃiază că diminuarea veni-
turilor fiscale în Ńările în curs de dez-
voltare este mai mare decât în Ńările
dezvoltate şi se datorează sectoarelor
informale în care întreprinzătorii mici
şi mijlocii au tendinŃa să evadeze. Esti -
mările realizate reflectă pierderi im -
portante asupra veniturilor fiscale.

O altă abordare care estimează
pierderile suferite de bugetele state-
lor în curs de dezvoltare şi industria-
lizate este sintetizată în tabelul 2.

După cum observăm şi din tabe-
lul prezentat, veniturile necolectate la
buget sunt considerabil mai mari în
Ńările în curs de dezvoltare conside-
rând veniturile necolectate la o medie
de 25% din veniturile fiscale potenŃia-
le ale unei Ńări. Am considerat media
şi nu valoarea maximă datorită
premiselor studiului şi anume: con-
siderarea “veniturilor greu de taxat”
egale cu sumele rulate în economia

subterană şi considerarea ratelor de
taxare a acestor sume egală cu rate-
le de taxare prevăzute pentru venitu-
rile declarate.

Pierderile suferite de bugetul statu -
lui din cauza “veniturilor greu de taxat”
afectează structura sistemului fiscal.

Un alt punct de vedere, prezentat
de Consiliul Fiscal prin preşedintele aces-
tuia, referitor la faptul că România are
printre cele mai mici venituri bugeta-
re (venituri fiscale, inclusiv contribu-
Ńii la asigurările sociale) din UE este
că printre cauze se numără: “slaba
fiscalizare a unor zone economice
(cum ar fi agricultura, extracŃia resur -
selor naturale - redevenŃe), multitudi-
nea de excepŃii, impozitarea scăzută
a averii (în special a celei imobiliare) şi
evaziunea fiscală ridicată”. Sunt prin-
cipale explicaŃii în acest sens.

Considerăm prioritară reducerea
ponderii economiei subterane în PIB
mult mai accentuat decât s-a realizat
până acum în vederea alinierii la me -
dia UE27. În acest fel va scădea pre-
siunea asupra deficitelor bugetare, a
datoriei publice în condiŃiile menŃine-
rii impozitelor şi taxelor constante.

CERCETARE                           FINAN[E• VINERI • • •SEPTEMBRIE • • • •
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Dar nu semnificaŃia semantică a

termenului i-a nedumerit pe români
şi i-a băgat în ceaŃă pe europeni, ci
pur şi simplu concreteŃea, expri-
marea sa cifrică. Pentru că din clipa
aceea s-a declanşat nebunia: cât este
cvorumul în România, adică jumăta -
tea plus unu, pentru că mai departe
şi un şcolar nedotat ar fi ştiut să-Ńi
spună câŃi inşi numără de fapt popu -
laŃia României. Un şcolar mediocru,
da, dar politicienii noştri, ba! Şi aşa
ne-am trezit trimişi la cifrele recen-
sământului din... 2001, de parcă de
atunci românii ar fi încremenit în sta-
tistici. De parcă de atunci nu s-ar
mai fi născut şi nu ar mai fi murit
oameni în România. De parcă de
atunci românii noştri, striviŃi de o
tranziŃie bolnavă, nu ar fi conştienti-
zat că singura mare binefacere a
intrării noastre în UE a fost, în ter-
meni pretenŃioşi, „libera circulaŃie a
forŃei de muncă”, sau mai pe de-a
dreptul – migraŃia masivă de lucră-
tori cu braŃele şi cu mintea din Ńara
de baştină, către toate colŃurile lumii
în căutarea unui trai mai bun.

Mărturisec că eu însumi, nevoit
fiind să elaborez,în urmă cu câŃiva
ani, un studiu aprofundat cu privire
la migraŃia forŃei de muncă din Ro -
mânia europeană şi documentându-
mă în acest scop cu tomuri întregi
de studii de specialitate şi statistici
oficiale, am rămas şocat de lipsa de
coerenŃă şi rigoare ştiinŃifică din acest
domeniu. Cifrele se băteau cap în
cap şi ocupau o marjă de aproximare
incredibilă: de la 2 milioane, până la
5 milioane de români plecaŃi în cău -
tare de locuri de muncă! Confrun -
tând mai apoi relativitatea dimensiu-
nilor migraŃiei cu rigoarea datelor
furnizate de Banca NaŃională a Ro -
mâniei privind sumele în valută trimi -
se anual în Ńară de românii „externali -
zaŃi”, am înŃeles dedesubturile ma ne -
vrelor guvernanŃilor noştri. Cum e po-
sibil să ştii exact că în anul de vârf
2008 ai primit în Ńară 8,64 miliarde

de euro şi că în ultimul deceniu an -
gajaŃii români din străinătate au tri -
mis acasă, sub formă de remiteri, 53
de miliarde de euro, dar să nu te in -
tereseze numărul expeditorilor?

Evident, motivaŃia este de natură
politică şi electorală. Dă bine la ima -
gine să numeri mai curând banii
decât emigranŃii, pentru că, în a
doua ipostază, ai putea fi întrebat de
ce nu le asiguri tu, guvern şi Ńară,
locuri de muncă bine plătite şi de ce
te lauzi în deşert cu o rată a şoma-
jului sub media Uniunii Europene?

Şi aşa ajungem, la tema principală
a acestui editorial: gravele consecinŃe
economice şi sociale, pe plan intern,
ale migraŃiei necontrolate a forŃei de
muncă. Calculele au fost făcute de
către experŃii Companiei de Consul -
tan Ńă şi InvestigaŃii Financiare din
România şi se referă la un eşantion
de 2,5 milioane de români aflaŃi la
muncă în străinătate. Concluziile şi
cifrele sunt de-a dreptul halucinante.

Dacă doar aceşti 2,5 milioane de
români care lucrează în afara Ńării ar
fi angajaŃi în România pe un salariu
mediu net de 340 euro pe lună (cât

menŃionează în prezent statisticile
noastre oficiale), circa 20 de miliarde
de euro (!) ar putea intra, anual, în
consum şi în bugetul de stat. Mai
exact, din aceştia, cel puŃin 8,25 de
miliarde de euro s-ar colecta la bu -
getele de stat din contribuŃiile plătite
de angajat şi de angajator pentru să -
nătate, pensii, şomaj şi impozitele pe
salariu, iar restul s-ar vedea în con-
sum. S-ar rezolva astfel de la sine,
fără povara împrumuturilor externe,
problemele cele mai grave ale de -
ficitelor bugetare cu care se confrun-
tă Ńara noastră. Pentru că, să nu
uităm, una din cele mai grave defi-
cienŃe ale României o reprezintă nu -
mărul mic de salariaŃi comparativ cu
populaŃia aptă de muncă. Numărul
de salariaŃi a scăzut continuu, ajun -
gând în prezent la 4,3 milioane de
oameni, jumătate faŃă de cel din
urmă cu 20 de ani, cu o rată de
ocupare de 58 la sută (faŃă, de pildă,
de 70 la sută cât are Germania), în
vreme ce numărul pensionarilor a
ajuns la 5,38 milioane de oameni.
Adică, un salariat susŃine, din con-
tribuŃii şi impozite, 1,2 pensionari, şi

atunci nu este de mirare că deficitul
fondului de pensii a depăşit 3 mi -
liarde euro anul acesta şi continuă să
crească.

Iată cât ne costă pe noi, ca Ńară,
„privilegiul” de a deschide porŃile mi -
graŃiei forŃei de muncă româneşti, cel
mai adesea înalt calificată, asociat cu
neputinŃa guvernărilor post-decem-
briste de a fundamenta politici prin
care să îi aducă înapoi pe români
prin atragerea de noi investiŃii care
să creeze locuri de muncă.

Şi, din păcate, fenomenul conti -
nuă, scăpat total de sub cel mai ele-
mentar control statistic. Pentru că
orbecăim pe mai departe în cifre fan-
tasmagorice bune doar pentru a sta-
bili cvorumuri subiective, dar conve -
nabile pentru un politician sau altul.

Nici măcar recensământul de anul
trecut nu a făcut lumină în această
privinŃă. Institutul NaŃional de Sta -
tistică a născut greu, cu forcepsul,
după aproape un an de zile, nişte date
preliminare unii spun controversate.
După ce constată că depopularea Româ -
niei se manifestă puternic, în absolut
toate judeŃele Ńării, cu procente cuprinse

între 4 şi 22 la sută, INS ajunge la
concluzia penibilă că exact 910.425
de persoane sunt plecate din Ro -
mânia la muncă sau la studii de mai
mult de 12 luni! AlŃii, de prin Ńările
care şi-au deschis graniŃele angaja -
Ńilor români, au avut mijloace să ne
numere mai exact. Italia raportează
1,2 milioane de persoane venite din
România la muncă, iar Spania – 830 de
mii. Şi, mai mult decât atât, ne anunŃă
că numărul acestora a crescut de
peste zece ori în ultimii cinci ani.

La noi, doar o statistică e sigură
şi a fost publicată recent în „Ziarul
Financiar”: jumătate din cei 300 cei
mai mari angajatori din economia
românească au concediat 20.000 de
oameni de la începutul acestui an.
Aviz celor pe care i-ar bate gândul
să se întoarcă în România pentru a
contribui, ca angajaŃi, la redresarea
balanŃei bugetului de stat.

Şi, până la urmă, ce mai contează
câte milioane de români au ales şi
aleg să muncească în străină tate,
când în Ńară cvorumul electoral este
calculat la milimetru şi bătut pentru
veşnicie în cuie...

Emil DAVID

•• • •• • • • ••VINERI • • •SEPTEMBRIE • • • •

Migra]ia: bun@ pentru cvorum, catastrofal@ pentru România
Vedere din Madrid

Vedere din Paris
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urmare din pagina 1
Coloniştii germani au întemeiat

localităŃi, s-au ocupat de agricultură
şi creşterea animalelor, precum şi de di -
ferite meşteşuguri. Păstrând legătura
cu zonele de unde au venit, coloniştii
germani au pus bazele unui schimb
de mărfuri între localităŃile întemeia-
te în Transilvania şi vestul Europei.
Prin urmare, acest schimb de mărfuri
a fost primul factor benefic al re-
laŃiilor economice româno-germane în
dezvoltarea economiei româneşti.

În aprecierea rolului colonizării
germane în mediul românesc şi a
impactului acestui proces trebuie să
avem în vedere stadiul de dezvoltare
şi organizare atât al obştilor autohto-
ne, cât şi al teritoriilor de origine ale
coloniştilor, în mod deosebit al celor
două ducate lotharingiene de unde
au venit primele grupuri de colonişti
în Transilvania.1 Nägler specifică că
„în acest sens se au în vedere în pri-
mul rând structurile economice şi
formele lor, caracteristicile aşezărilor,
stadiul diviziunii şi al productivităŃii
muncii”.2 Venind dintr-o societate în
care stadiul de dezvoltare şi organi-
zare a fost mai avansat faŃă de teri-
toriile româneşti, coloniştii germani
au contribuit, prin implementarea
acestor cunoştinŃe pe teritoriile româ-
neşti, la progresul societăŃii şi eco-
nomiei româneşti.

În acest sens, dezvoltarea impe-
tuoasă a producŃiei meşteşugăreşti în
unele oraşe transilvănene a fost favo-
rizată şi de poziŃia lor geografică. Se
constată astfel că nu târgurile sau
reşedinŃele administrative din centrul
Transilvaniei au fost cele mai evolua-
te, ci oraşele aflate la trecătorile Car -
paŃilor. Astfel, Braşovul îşi datora pros -
peritatea poziŃiei sale din extremitatea
de sud-est a Transilvaniei, fiind legat
prin patru trecători montane cu Mol -
dova şi łara Românească (Oituz, Te -
leajen, Predeal şi Bran), Sibiul dispu-
nea de trecătoarea de la Turnu Roşu,
iar BistriŃa de pasul Rodnei.3 Aşe -
zarea oraşelor de către coloniştii ger-
mani în apropierea trecătorilor a faci-
litat comerŃul si a influenŃat în mod
favorabil procesul de dezvoltare eco-
nomică a teritoriilor româneşti în
urma schimburilor comerciale între
locuitorii celor două părŃi.

Pe parcurs însă, aceste relaŃii s-au
extins asupra tuturor teritoriilor ro -
mâ neşti şi au avut un efect benefic
în ceea ce priveşte aprovizionarea po-
pulaŃiei de pe teritoriul Ńării noastre,
dar şi dezvoltarea economică în an -
samblul ei. Schimburile de mărfuri s-
au extins, astfel încât au participat şi
celelalte grupuri etnice de pe terito-
riul Transilvaniei, dar şi din Moldova
şi łara Românească. 

Schimburile comerciale dintre cele
două părŃi au fost încurajate de regii
ungari, dar şi partea română. În acest
sens doresc să amintesc privilegiile
de care s-au bucurat coloniştii ger-
mani. Ca şi exemplu pentru privile-
giile comerciale indicăm pe cel oferit
de Mircea cel Bătrân, începând cu
anul 1413, comercianŃilor din Braşov
şi łara Bârsei. Din hrisov reiese că
este vorba despre confirmarea unor
„drepturi şi obişnuinŃe”. De aseme-
nea se reglementează aspecte vama-
le. Hrisovul stabileşte valoarea taxei
vamale pentru basmale scumpe din
Ypern, FranŃa, Löwen, Köln şi Polo -
nia. Pentru basmale simple şi cizme

nu se percepeau taxe vamale, în timp
ce pentru vin s-a stabilit o taxă.
Următoarele mărfuri ale meseriaşilor
transilvăneni puteau fi comercializate
în łara Românească fără a fi nece-
sară plata taxei vamale: fier, basma
gri, pânză, pânză fină, săbii, Ńepi, cu -
Ńite, arcuri, sfori, piei de oaie ş.a.
Pentru unele dintre aceste produse
se percepeau însă taxe vamale dacă
ele doar tranzitau łara Româ nească
în drumul lor către Balcani sau Ma -
rea Neagră. Din hrisov reiese că im -
portul din łara Românească consta
din peşte, cai, boi, porci, piei de oaie
şi vânat, brânză ş.a.4 Încu rajarea co-
merŃului dintre populaŃiile celor două
teritorii de către partea română este
o dovadă concludentă a avantajului
acestor schimburi pentru partea ro -
mână şi a impactului favorabil pentru
dezvoltarea economică a Ńărilor româ -
neşti, pentru că altfel nu ar fi fost în-
curajat de către domnitorii acestora. 

Se constată o fază incipientă de
specializare a muncii în sensul că
exista o complementaritate a produ-
selor realizate de meseriaşii germani
sau importate de comercianŃii ger-
mani din vestul Europei şi produsele
realizate şi exportate de către pro-
ducătorii din łara Românească.
Specia lizarea muncii a dus, pas cu
pas, la un progres tehnologic şi o
productivitatea superioară. 

Un loc primordial în procesul de
urbanizare a Transilvaniei revine co -
merŃului de tranzit, ca şi celui prac-
ticat cu Moldova şi Muntenia. Din
punct de vedere valoric se situează
cu mult deasupra negoŃului local, căci
Ńăranii români şi saşi deopotrivă îşi
confecŃionau singuri prin meşteri lo -
cali cele necesare gospodăriei lor. Nu -
mai anumite produse, cu un grad
tehnic mai ridicat, erau obŃinute de
la meşteşugarii oraşelor în schimbul
unor produse agricole excedentare,
valorificate pe piaŃă. O mare parte a
produselor meşteşugarilor din Tran -
silvania era achiziŃionată în zone mai
puŃin urbanizate sau în afara Ńării.
RelaŃiile de negoŃ ale oraşelor din
Transilvania cu Principatele româneşti
extracarpatice sunt în strânsă depen-
denŃă cu situaŃia internă şi cu relaŃii-
le politice externe ale acestor Prin -
cipate. NegoŃul putea să contribuie la

îmbunătăŃirea relaŃiilor politice ale Mol -
dovei şi łării Româneşti cu Ungaria
şi Transilvania, după cum relaŃiile po-
litice puteau influenŃa direct pe cele
economice.5

Profesorul Nägler scrie că „indi-
ferent de natura relaŃiilor la care ne
referim, foarte curând după coloniza-
rea saşilor, atât în Transilvania, cât şi
în afara ei, românii şi saşii au găsit
multe temeiuri de colaborare, chiar dacă,
dat fiind condiŃiile interne şi externe
din secolele XII-XIV, unele evenimen-
te politice şi stări sociale au tulburat
temporar colaborarea începută”.6

În direcŃia vest şi nordvest, co -
mercianŃii saşi au exportat mărfuri
din Orient, produse agricole din łara
Românească, Moldova şi Transilvania
sau produsele propriilor calfe în
Ungaria, Austria, Germania, ElveŃia şi
Italia. Ca şi rute comerciale au fost
folosite cu predilecŃie: o cale ducea pe
ruta BistriŃa şi Kosice în Polonia şi
Boemia, cealaltă cale pe ruta Oradea
la Ofen şi de aici se ramifica în dru-
mul către Viena, Regensburg, Nürn -
berg, Basel, drumul către Zara, VeneŃia
şi către alte oraşe italiene. Pe drumul

de întoarcere, comercianŃii aduceau
basma germană şi italiană, stofă de
mătase, voaluri, diferite produse meşte-
şugăreşti, pergament şi altele. Produ -
sele de mare valoare le vindeau către
înalŃi demnitari bisericeşti şi nobilime,
cetăŃenilor bogaŃi din oraşele maghia-
re şi transilvănene, domnitorilor şi bo -
ierilor din Moldova şi łara Românească.
Saşii s-au aflat şi printre furnizorii
curŃii regale.7 În acest fel, comer-
cianŃii transilvăneni au fost printre
furnizorii de mărfuri care erau insu-
ficiente sau lipseau în totalitate în
teritoriile româneşti şi au contribuit la
dez voltarea economică a acestora.

Din mai multe scrieri referitoare
la schimburile comerciale ale Transil -
vaniei cu łara Românească şi Mol -
dova reiese că şi produse aduse din
vestul Europei, dintre care pe noi ne
interesează în mod deosebit cele aduse
de pe teritoriul Germaniei, au fost co -
mercializate, începând cu secolele 13-
14 de negustorii saşi în łara Româ -
nească şi Moldova. 

În secolele 14-15 s-a trecut de
la troc la schimburi comerciale cu
echivalent în bani, iar comerŃul din

zonele limitrofe ale oraşelor înteme-
iate de coloniştii germani a fost inclus
în circuitul european al mărfurilor.8

Pe lângă schimbul de mărfuri a
existat şi un schimb din punct de
vedere al pregătirii profesionale. Con -
form tradiŃiei, calfele din breslele tran -
silvănene obişnuiau să plece într-un
itinerar în centrul şi vestul Europei
pentru a învăŃa cele mai noi tehnici
meşteşugăreşti de la meşteri price-
puŃi şi pentru a face dovadă pricepe-
rii lor. Cu această ocazie stabileau
contacte cu meşterii şi comercianŃii
din centrul şi vestul Europei care se
valorificau ulterior şi prin schimburi
comerciale. Pe de altă parte şi calfe
germane ajungeau în Transilvania şi
o parte dintre acestea s-au stabilit
aici pe termen lung.9 Stabilirea unor
calfe germane în Transilvania a fost
încurajată de faptul că aici au găsit
o populaŃie vorbitoare de limbă ger-
mană, organizarea localităŃilor şi a
breslelor corespundea în mare
măsură cu cea de pe teritoriul
Germaniei, iar obiceiurile erau foarte
asemănătoare. Sigur că acele calfe
germane stabilite în Transilvania au
păstrat le gături sociale, dar şi comer-
ciale, cu populaŃia din Ńara de prove-
nienŃă. Prin urmare şi aceste calfe au
jucat un rol favorabil în dezvoltarea
economică a Transilvaniei şi în faci-
litarea schimburilor comerciale româ-
no-germane.   

Transilvania a fost mai avansată
decât Moldova şi Muntenia din punct
de vedere urban, pentru că tocmai
saşii au favorizat până la un moment
dat acest proces, aducând cu ei o
experienŃă bogată de tip occidental.
Ei nu s-au rezumat la cunoştinŃele
tehnice dobândite până la venirea lor
aici, ci prin numeroasele călătorii efec -
tuate în Europa centrală şi occiden-
tală, fie cu scopuri negustoreşti, fie
ca viitori meseriaşi (calfe călătoare),
ei şi-au însuşit în bună parte inovaŃii-
le aplicate într-un oraş sau altul,
inclusiv noutăŃile ce Ńin de domeniul
organizării sociale.10 Prin urmare, re -
la Ńiile româno-germane nu s-au oprit
doar la cele comerciale, ci au existat
şi au avut efecte benefice şi în alte
domenii cum ar fi cele urbanistice,
sociale, culturale etc.

De la sfârşitul secolului al XIV-
lea până la mijlocul secolului al XVI-

Wiegand Helmut FLEISCHER

Rela]iile economice româno-germane }i impactul   lor în dezvoltarea economiei române}ti (I)
- din evul mediu    pân@ în anul 1989 - 

Sibiul în jurul anului 1650

Petrecere a sibienilor în Pădurea Dumbrava, dedicată boierului Samuel von Brukenthal,care tocmai fusese numit comisar imperial, decembrie 1769 (după Răzvan Pop).
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lea, relaŃiile economice dintre români
şi saşi au avut, în bună parte, alte
caracteristici decât în perioada prece-
dentă sau în cea care i-a urmat. În -
ceputul acestei perioade a fost mar-
cat, pe de-o parte, de deplina afirma-
re a Ńărilor româneşti extracarpatice,
constituite în state independente, pe
de altă parte, de afirmarea pe deplin
a oraşelor respectiv a producŃiei de
breaslă săseşti în Transilvania. Sfâr -
şitul acestei perioade este marcat de
dezmembrarea regatului ungar şi for-
marea principatului Transilvaniei, în
condiŃiile în care regimul otoman se
întăreşte la nordul Dunării de Jos, în
secolul al XVI-lea Imperiul otoman
atingând perioada sa de maximă în -
florire şi de expansiune teritorială.
RelaŃiile economice în perioada men-
Ńionată, nu numai cele dintre români
şi saşi, poartă cu desăvârşire carac-
teristicile perioadei de înflorire a
orânduirii feudale. Această apreciere
se referă atât la nivelul şi funcŃiona-
litatea economiei româneşti, cât şi la
aportul saşilor la dezvoltarea genera-
lă a economiei în Ńările române. Aces-
te relaŃii au fost desigur stânjenite,
diminuate, iar ocazional chiar şi între-
rupte în dezvoltarea lor firească dato-
rită permanentelor intervenŃii străine,
în mod deosebit a celor otomane, dar
şi datorită adversităŃii dintre Imperiul
habsburgic şi cel otoman, care, în
parte, s-au desfăşurat pe teritoriul
locuit de români şi saşi. În perioada
tratată, mai ales exploatarea externă
de către Imperiul otoman a fost aceea
care a lăsat urme mai grave, cu
deosebire însă în principatele extra-
carpatice. Nu este însă mai puŃin
adevărat, că tocmai şi în ciuda opre-
siunii externe otomane, pe plan eco-
nomic românii s-au văzut nevoiŃi să
colaboreze mai strâns cu saşii, toc-
mai pentru a-şi îmbunătăŃi situaŃia eco-
nomică ameninŃată de stag nare....
Studiind însă categoriile mărfurilor
schimbate între Transilvania şi Ńările
extracarpatice se constată că din Tran -
silvania se exportau dincolo de Car -
paŃi cu precădere produse ale me-
seriaşilor, în timp ce din Moldova şi
łara Românească se aduc în Transil -
vania mai ales mărfuri rezultate din
agricultură şi din creşterea vitelor.11

În perioada secolelor 16-18 exis-
tă mai multe izvoare care atestă schim -
burile comerciale între locuitorii teri-
toriului actual al României şi cel al
Germaniei. În mare parte şi în ambe-
le sensuri aceste schimburi au fost
realizate prin intermediul comercian-
Ńilor saşi.

În ceea ce priveşte relaŃiile româ-
no-săseşti, cele mai însemnate, dato-
rită rolului lor complementar, au fost
legăturile economice dintre Principa -
tele extracarpatice şi saşii din Transil-
vania, adică schimburile comerciale
tradiŃionale, atestate documentar deja
în a doua jumătate a veacului al XIV-
lea. Dacă până în secolul al XVI-lea
comerŃul dintre Transilvania şi Mol -
dova şi łara Românească a fost cu
precădere în mâinile negustorilor tran-
silvăneni, care cutreierau cu mărfuri-
le lor – îndeosebi produse ale meşte -
şugarilor – Moldova şi łara Româ -
nească, saşii spre exemplu având şi
propriile factorii comerciale în princi-
palele oraşe (în Muntenia: Câmpulung,
Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeş,
Târgovişte, în Moldova: Baia, Suceava,
Iaşi etc.), începând cu secolul al
XVII-lea schimbul de mărfuri a fost
tot mai mult dominat de negustorii

de la est şi sud de munŃi care au
sosit acum cu precădere în Tran -
silvania, lor aparŃinându-le de acum
înainte iniŃiativa. Dintre aceştia numai
o parte au fost neguŃători români,
alături de ei fiind evrei, armeni, greci,
macedo-români, bulgari, adică un
conglomerat de negustori individuali
sau asociaŃi, pe care istoricii i-au
numit balcano-levantini.12

Regimul de dominaŃie otoman a
fost o piedică importantă în calea
relaŃiilor româno-săseşti pe plan eco-
nomic. În timp ce nobilimea (boieri-
mea) şi o parte a orăşenilor au putut
să-şi intensifice schimburile de măr-
furi, marea majoritate a locuitorilor a
fost supusă dublei exploatări, interne
şi externe, Ńăranii fiind obligaŃi să pre -
dea o parte a produselor lor direct
ca rentă feudală sau ca parte a impo-
zitelor datorate puterii, valorificându-
se şi surplusul de obicei pe piaŃa lo -
cală. În aceste condiŃii, străinii au pu -
tut să-şi realizeze mai lesne venituri
apreciabile cu mărfuri locale sau cu cele
aduse din Orient sau Occident.13

Transilvania secolului al XVII-lea
se caracterizează printr-o adâncire con -
tinuă a contradicŃiilor sociale pe fon-
dul unei evoluŃii economice mai lente
ca în veacurile anterioare şi în con-
junctura externă nefavorabilă, cu inter-
venŃii repetate ale otomanilor şi Habs -
burgilor, angajaŃi în lupta lor pentru
supremaŃie în Europa centrală şi răsă-
riteană. În linii mari, soarta Moldovei,
Transilvaniei şi łării Româneşti a fost
aceeaşi, existând deseori şi unele deo-
sebiri, determinate de evoluŃia ante-
rioară ca şi de unele cauze izvorâte
din tradiŃia constituŃională.14

În epoca principatului, relaŃiile ro -
mâno-săseşti au evoluat pe făgaşul
tradiŃional. Pe primul plan s-au situat
desigur relaŃiile economice, existând
însă numeroase similitudini şi interese
comune pe plan social şi politic.15

Urmează în secolul al 18-lea sta-
bilirea altor grupuri de colonişti ger-
mani în Banat (şvabi) şi nordul Tran -
silvaniei (şvabi sătmăreni). Majorita -
tea dintre ei au venit din sudul
actualului teritoriu al Germaniei. Şi ei
au contribuit la progresul economic
din Ńara noastră şi au întreŃinut rela-
Ńii comerciale strânse cu Ńara de ori-
gine. La fel ca şi saşii, şvabii au
adus un plus din punct de vedere al

organizării urbanistice, dar şi în ceea
ce priveşte avansul tehnologic şi au
adus un aport însemnat în procesul
de dezvoltare a economiei româneşti.

În perioada dintre începutul se -
colului al 18-lea şi până în anul 1867,
Transilvania a fost parte a imperiului
austro-ungar. Absolutismul austriac a
promovat mercantismului. Conform
acestei teorii economice, statul a luat
măsuri de promovare a economiei
raŃionale pentru a menŃine în acest
fel venituri mai mari. Mercantilismul
a pus preŃ pe dezvoltarea manufac-
turilor, îmbunătăŃirea producŃiei agri-
cole şi pe comerŃul exterior. Această
teorie economcă a fost primită cu
reticenŃă în Transilvania datorită fap-
tului că cetăŃenii din această zonă se
bucurau în unele domenii de poziŃia
de monopol care ar fi fost periclita-
tă de mercantilism. Acesta a produs
impulsuri economice în Transilvania,
dar efectele au fost minore.16 FaŃă de
vestul Europei, progresul economic
în Transilvania a fost mult mai redus,
fapt datorat trecerii foarte lente de
la breslele învechite la ma nu facturile
moderne. 

Profesorul universitar Nägler scrie
despre relaŃiile economice româno-

săseşti în prima jumătate a secolului
al XIX-lea că „dat fiind o seamă de
schimbări economice şi structurale în
Moldova şi łara Românească, expor-
tul săsesc este şi el în continuu re -
gres. Aceasta este valabil mai ales după
încheierea păcii de la Adrianopol,
când se sparge monopolul comerŃu-
lui turcesc, de acum înainte produ-
sele meşteşugarilor saşi fiind concu-
rate cu succes de cele ale fabricilor
moderne, sosite pe drumurile naviga-
bile din Europa occidentală şi centra-
lă (Anglia, Austria ş.a.). La acestea se
adaugă şi tot felul de restricŃii impu-
se temporar sau pe timp mai înde-
lungat de către Austria şi Turcia, care
şi-au putut apăra interesele „mari”
faŃă de cele „mici” ale provinciilor
dobândite prin cuceriri. În condiŃiile
expuse sumar mai sus, este evident
că linia CarpaŃilor devine acuma o
barieră economică, socială şi politică.
Dacă relaŃiile saşilor cu Moldova şi
łara Românească sunt în scădere, în
schimb cele cu românii din Transil -
vania, în general şi, în mod deosebit
cu cei din zonele unde cele două
populaŃii coabitau sunt permanente.
În domeniul relaŃiilor de producŃie,
atât în Transilvania, cât şi în celelalte
două Ńări româneşti de peste CarpaŃi
persistă cele învechite, deosebirile
fiind minime.17

Prin urmare, în perioada în care
Transilvania a aparŃinut de imperiul
austro-ungar s-a produs un decalaj
nefavorabil în ceea ce priveşte dez-
voltarea economică a Transilvaniei în
raport cu dezvoltarea din vestul Europei.
EvoluŃia mai lentă a progresului eco-
nomic în Transilvania a avut ca ur -
mare o influenŃă mai redusă asupra
dezvoltării economiei româneşti şi un
progres mai redus în provinciile româneşti. 

În perioada 1867-1944 asistăm
la îmbunătăŃiri ale situaŃiei economice
în Transilvania. Perioada mecanizării
a început în Transilvania prin intro-
ducerea transportului feroviar. Pe de-o
parte, acesta a accelerat finalul micii
industrii depăşite prin importurile ief-
tine de produse industriale cu ajuto-
rul transportului feroviar, ceea ce, pe
de altă parte, a convins întreprinză-
torii locali să construiască fabrici. 

Principala frână în calea dezvol-
tării industriale a fost aplicarea, până
în deceniul 9 al secolului XIX, a poli-
ticii economice a „liberului schimb”,

nepotrivită atunci în condiŃiile în care
industria românească era slab dezvol -
tată iar maşinismul abia îşi făcuse
apariŃia. Această politică, repudiată, la
timpul potrivit, de înseşi Ńările dezvol -
tate ale lumii, favoriza, evident, Ńările
exportatoare de producŃie industrială
şi avea efecte nimicitoare pentru bruma
de industrie românească.18

Industrializarea s-a realizat pe două
căi: fie prin unificarea mai multor me-
seriaşi sub forma unor cooperative sau
prin transformarea unor întreprinderi
familiale în fabrici. În locul micilor
meşteşugării apar fabrici după mode-
lul celor din vestul Europei, care duc la
o creştere substanŃială a productivităŃii
şi o scădere a preŃurilor mărfurilor. 
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urmare din pagina 1
Sitwell-i erau şi promotori de

artă de bună calitate aducând în
Anglia celebrele balete ruseşti ale lui
Diaghilev, stânjenite la St. Petersburg
de revoluŃia rusească, dar au şi orga-
nizat binevenite expoziŃii de artă, prin-
tre care o expoziŃie de artă modernă
franceză...

Acest om, Sir Sacheverell Sitwell,
în lunga sa viaŃă, nu şi-a dezminŃit
nicio clipă condiŃia sa de veritabil
aristocrat englez. Desigur, în sensul
cel mai bun al cuvântului. Nu s-a de -
robat de tranşee şi – cum spuneam
– a luptat cu arma în mână în pri-
mul război mondial, dar a şi călăto-
rit prin mai toată Europa „cu nonşa-
lanŃa unui englez veritabil”, cum arată
Maria Berza. Tot distinsa doamnă
Berza, traducătoarea şi îngrijitoarea
volumului lui Sitwell, ne spune că
„dintr-o lungă serie de călători en -
glezi prin Ńările române, însumând
aventurieri şi mercenari, urmaŃi de
trecători, turişti, diplomaŃi şi oameni
de arme, jurnalişti, fotografi, roman-
tici, scriitori, gentlemeni şi călători
de lux, Sitwell face faŃă indubitabil
ultimelor două categorii”... Şi tot în
carte se arată că „în 1937, Sa -
cheverell Sitwell a fost invitat de
familia de vechi boieri Callimachi să
ne viziteze Ńara. Rod al unui aranja-
ment privat, călătoria unui cetăŃean
britanic atât de cultivat şi de pătrun-
zător s-a dovedit mai fructuoasă de -
cât orice acŃiune de propagandă cul-
turală pusă la cale de vreun minister
de resort. Peste nici un an, Sitwell a
publicat la Londra volumul ”Rou -
manian Journey”, splendid tipărit şi
legat, îmbogăŃit cu forografii alb-
negru de o frumuseŃe extraordinară,

pe care ediŃia de faŃă – în speŃă car-
tea „Călătorie în România”, apărută
şi ea în admirabile condiŃii grafice,
n.n. – le recuperează în bună parte.

... Desigur, nu trebuie să ne
aşteptăm ca în această lucrare auto-
rul, cu precădere literat, dar şi socio-
log, să întreprindă pretenŃioase şi
preŃioase analize economice, să exa-
mineze nivelul, stadiul nostru de dez-
voltare de atunci, în alb negru şi
nuanŃe, şansele pentru perspectivă,
complicaŃiile politice interne şi inter-
naŃionale şi posibilul lor impact asu-
pra evoluŃiei ulterioare a României.
Nici nu avea cum acest aristocrat
englez de marcă să întreprindă o
asemenea analiză, nu posedase tim-
pul necesar, nu avea lecturile nece-
sare, perspectiva trebuincioasă, nu
avea cunoştinŃele de pornire nici din
domeniul nostru naŃional şi, poate,
nici din cel european sau universal.
A făcut însă ce a putut, a redat ce
l-a impresionat şi sensibilizat la pri -
ma vedere, cu pondere şi echilibru,
oferindu-ne nouă, cu precădere prin
secvenŃe, un foarte bun documentar,
nealterat şi nealterabil, asupra situa-
Ńiei economico – sociale a României,
realizat dinamic, în viteză, călătoria
sa fiind scurtă. Pentru cercetătorul de
astăzi de economie, de istorie econo-
mică, cam acesta este „fructul dulce,
bun” al volumului. 

De fapt, Sitwell, fără să meargă
în profunzime, în detalii, nu a căzut
nici în capcana supraidealizării, mai
mult sau mai puŃin dintr-o „perspec-
tivă prea româno – centristă”, şi nici
în capcana criticismului, mai ales so -
cial, văzând negru şi cenuşiu chiar şi
acolo unde, de multe ori, asemenea
„culori” nu erau foarte corecte. Ce
face el? Redă, aşa cum îi apare unui
călător străin, cult şi lucid, şi la prima

vedere, România, „la acea vreme la
cea mai mare întindere teritorială a
sa şi în consecinŃă, la cea mai diver-
să înfăŃişare culturală şi etnografică”.
Regatul îi pare „prosper şi tolerant”,
deşi, dacă ar fi consultat cât de cât
viaŃa politică deja tumultoasă atunci
a României, ar fi văzut că lucrurile
nu stăteau chiar aşa. Deasemenea,
Ńara îi pare deopotrivă „modernă şi
tradiŃională”, deşi şi din acest punct
de vedere ar fi încă de spus, de
exemplu în ce măsură „tradiŃionalul”
era un veritabil „tradiŃional” şi nu îna -
poiere economică. Îi pare lui Sitwell
că „toŃi locuitorii Ńării trăiesc în liniş-
te şi pace”, când, de fapt, camarila
regală, cu efecte atât de negative
pentru Ńară începuse să se dezvolte,
iar afacerile murdare, şi ele cu efec-
te sociale atât de rele, veneau aproa-
pe una după alta...

Oricum, ceea ce degaja esenŃial
volumul lui Sir Sacheverell Sitwell,
cu cele ce arată şi chiar cu cele ce

nu arată, este, cum scria doamna
Maria Berza, „emoŃia sfâşietoare pen-
tru cititor de a descopei, prin ochii
unui călător străin, un paradis pier-
dut pentru totdeauna”. Fireşte, în pei-
saj zarzavagiul cu cojoc sau cuşmă,
cu iŃari şi opinci în plin centrul Ca -
pitalei sau al unor mari oraşe româ-
neşti, era, poate, mai mult decât pito-
resc. Dar efortul lui în căldurile de
vară şi ploile de toamnă, poate în fri-
gul iernii, cărând şi asudând din greu
cobiliŃele nu era deloc „paradis”, cel
puŃin pentru el. UliŃele cu pământ
erau şi ele pitoreşti, însă când ploua,
noroiul şi praful se vădeau deloc ast-
fel, etc. łiganii, căldărari, ursari, lin-
gurari, spoitori, ş.a. erau deasemenea
pitoreşti, dar trăiau cu greu şi destul
de primitiv; aveau speranŃa de viaŃă
undeva spre 40 de ani şi chiar mai
puŃin. Era pitoresc pentru cine îi vedea,
dar pentru subiecŃii ca atare nu era
deloc aşa... Totuşi, acea Românie
interbelică şi nu englezul ne-o spune,

ci ma rele sociolog Dimitrie Gusti, avea
o clasă de mijloc, nu atât din per-
spectiva profesiunilor, cât a venituri-
lor, destul de „solidă”. O clasă din
care astăzi din păcate, în condiŃiile
pauperizării atât de severe a Ńării, nu
a mai rămas aproape nimic. 

Oricum, zilele, cu ceea ce au
avut şi au ele nu se întorc nicioda-
tă, rămâi mai ales cu evocarea lor.
Şi este firesc să se reŃină nostalgic,
în mai mare măsură, ceea ce a avut
bun şi pitoresc România interbelică.
Ceea ce, tot în mare măsură, cu
greu mai putem regăsi astăzi, având
în vedere şi ceea ce are bun, şi ceea
ce are rău timpul nostru foarte zbu-
ciumat... Aşadar, o carte care merită
parcursă, un autor cu har, cult, inte-
ligent şi sensibil, foarte „à l’anglaise”.
O îngrijitoare, doamna Maria Berza,
de excepŃie, o lectură plăcută, agrea-
bilă, incitantă chiar, dar având, totuşi,
nu puŃine con strucŃii ce solicită inter-
pretări şi atenŃie...
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1937: „C@l@torie în România” de Sir Sacheverell Sitwell



... O excepŃională carte docu-
ment. Un jurnal scris zi de zi, deose-
bit de fidel realităŃii, evocând fapte şi
detalii, articole de ziar, cărŃi dar şi
declaraŃii româneşti, germane, spuse
şi declaraŃii internaŃionale. Este repe-
titiv in redarea unor relaŃii, procese,
acestea aşa erau, diferind de la o zi
la alta prin dimensiuni, dar oferă,
astfel, finalmemte o veritabilă viziune
cumulativă asupra amplorii şi profun-
zimii ocupaŃiei germane. Mai mult
decât atât, autorul, profesorul Virgiliu
N. Drăghiceanu (1879 – 1964), isto-
ric şi sociolog, secretar al Comisiei
Monumentelor Istorice şi membru
corespondent al Academiei Române,
vădeşte har literar, scriind despre
lucruri, în sine seci, cu simŃire, cu
multă simŃire românească şi euro-
peană, cu dăruire, cu pasiune. Având
parcă în sânge meşteşugul, harul
cuvintelor potrivite, care place, sensi-
bilizează, impresionează, pasionează.

Prin publicarea acestei lucrări,
ediŃie îngrijită şi prefaŃată de cerce-
tătorul şi editorul I. Oprişan, care,
prin travaliul său merită întreaga pre-
Ńuire a cititorilor, Editura Saeculum
Vizual (Bucureşti, 2012) a realizat un
act însemnat, oferind cititorilor cum
s-au desfăşurat, cum au decurs pen-
tru bucureşteni şi români cele 707
zile atât de tensionate, de dramatice,
zile de umiliri şi penurii, „sub cultu-
ra pumnului german”. A ocupaŃiei
germane punând în lumină o verita-
bilă strategie şi un aparat minuŃios
conceput şi desfăşurat, realizat ca
atare, de a tâlhării, de a spolia, de a
umili, de a descompune şi de a distru -
ge fiorul naŃional, elementul autoh -
ton, substanŃa materială şi spirituală
a Ńării. În plus, o propagandă abun-
dentă, foarte harnică astfel.Trist timp,
triste zile. Este limpede că nu din
astfel de politici şi atitudini, ci dim-
potrivă, s-a zămislit spiritul european
de astăzi, mă rog, cel care ar trebui
să se vădească astăzi...

Să mai amintim un fapt, care şi
acesta este important pentru ediŃie şi
îngrijitorul şi prefaŃatorul ediŃiei, I.

Oprişan. Anume că acest jurnal al lui
Virgiliu Drăghiceanu a fost publicat,
pentru prima oară, la Bucureşti, după
reînceperea apariŃiei „Neamului româ-
nesc”, prestigioasa publicaŃie a mare-
lui Nicolae Iorga – care şi el a scris
în acelaşi cadru, mult despre ocupa-
Ńie, după cum şi Constantin KiriŃescu,
deasemenea, printre alŃii câŃiva, dea -
semenea, autorul însemnărilor de faŃă,
etc. – din 29 ianuarie 1919 până în
7 august 1919. Au fost 143 de epi-
soade sub titlul „672 de zile supt
cultura pumnului german”. Un an mai
târziu, cu un scurt preambul de mul -
Ńumire adre sat de Nicolae Iorga auto-
rului pentru bunăvoinŃa acestuia de
a-l fi inserat prima dată în „Neamul
Românesc”, „Jurnalul” lui Virgiliu N.
Drăghiceanu vede lumina tiparului la
Editura Car tea Românească, Bucureşti,
1920, cu titlul cu care a apărut şi
actualul vo lum, respectiv „707 zile
subt cultura pumnului german”. Di -
ferenŃa de zile a apărut de la recalcu -
larea, în 1920, a perioadei de ocupa-
Ńie germană. Dar ce ne spune acest
volum despre ja ful, multidimen sional
şi greu comparabil, la care a fost su -
pusă populaŃia românească, România,

sub ocupaŃia germană în vremea pri-
mului război mondial?

Iată, „23 noiembrie/6 decembrie
1916. Miercuri. Azi trebuie să intre.
PoliŃia, toată pe Calea Victoriei ca la
sărbători... Îi văd venind încununaŃi
cu crizanteme. Scrâşnim din dinŃi în
neputinŃa noastră de a răspunde la
insultă... Palatul e ocupat milităreşte.
Câte două gărzi se postează la fieca-
re uşă de intrare. Bucătăriile de cam-
panie se instalează în curtea palatu-
lui. Lumea imensă iudeo-germană,
cocotele internaŃionale ale varieteuri-
lor, internaŃii din IalomiŃa (cu toŃii, în
Bucureşti peste 50.000) aclamă şi
defilează prin spaŃiul de soldaŃi ce au
înconjurat palatul de la o poartă la
alta...”. „Pumnul”, „cultura pumnului
ger man” încep să se manifeste. „Îm -
pilarea, batjocorirea cu sadism, fără
nici o urmă de umanism a popula-
Ńiei, şi mai ales stoarcerea sistemati-
că, necruŃătoare, cu lăcomie şi gra -
bă, sub ameninŃarea morŃii, a bogă-
Ńiilor Ńării, de la cele ascunse vederii
– petrol, minereuri, cărbune – până
la cele aflate în jurul caselor şi pe
câmp (recolte, fructe, animale, pă -
sări), în păduri (lemn, vânat, ciu-

perci), în ape (peşte), inclusiv deş-
euri de orice fel (fier vechi, scânduri
utilizate, mobile, monede vechi, vase
din orice metal), inclusiv oase şi păr-
Ńile chitinoase ale copitelor” ş.a. devin
fapte, procese, dinamici, involuŃii coti-
diene. Virgiliu N. Drăghiceanu scrie
cu detaşare aparentă de întâmplările
evocate, dar le oglindeşte cu toată
rigurozitatea şi intensitatea şi, totoda-
tă, ca făcând parte dintr-o anume
cultură şi filozofie. Avem astfel, cum
relevă autorul, oglinda în detalii „a celei
mai cumplite jefuiri şi opresări a Ńării,
săvârşite în întreaga existenŃă (de
până atunci, n.n.) a poporului român,
de-a lungul celor peste 2000 de ani
de persistenŃă pe aceste locuri”.
„Faptul ar putea părea, incredibil, cu
atât mai mult cu cât cuceritorii, ger-
manii mai ales, au fost şi sunt con-
sideraŃi (pe drept, n.n.) unul dintre po-
poarele cele mai civilizate ale lumii,
cu numeroşi străluciŃi reprezentanŃi
în panteonul culturii universale”. De
fapt, cred că nu este bine să spu-
nem germanii, ci armata, sistemul de
război şi ocupaŃia teutonică ale ace-
lor vremuri sunt cele care trebuie
încriminate. Poporul german în sine

a avut şi el de tras grave şi la fel
de imense ponoase după primul răz-
boi mondial şi, chiar mult mai mari,
după al doilea...

... Atunci, din începutul de iarnă
1916 încoace, în Bucureşti şi nu
doar, „sute de mii de convoiuri de
care, furgoane, căruŃe au trecut zi şi
noapte mai bine de două luni”. Au
trecut şi apoi, aproape în acelaşi ritm
şi din ce în ce „mai umflate”. Nu voi
reda cifre, ele sunt foarte numeroase
în carte. A fost „jaful iniŃial”. I-a
urmat, excelent proiectat, „jaful orga-
nizat”, cu un stat major al rechiziŃio-
nărilor şi confiscărilor, cu numeroşi
specialişti aduşi din Germania. S-au
„dus” în Germania imense cantităŃi
de grâne, lignit, cherestea, etc. Şi a
mai fost un tip de jaf: profanarea
lucrurilor sfinte şi furtul pieselor de
valoare istorică. Pe urmă „batjocori-
rea oamenilor şi a femeilor”. Adău -
găm pachetele „bogate” cu alimente
trimise de soldaŃi şi ofiŃeri în Ger -
mania, animalele vii trimise acolo,
pierderile înregistrate cu marca de
ocupaŃie germană, etc., etc. Spunea
poporul: „Cât or sta hoŃii pe noi,/ Nu
mai vezi la jug doi boi/ Nici în obor
zece oi/ Plâng copii pe bordei/ Că n-
au lapte-n putinei”. În fapt, sute de
mii de români morŃi de mizerie, de
boli, de lipsuri... Iar dacă vom anali-
za, aşa cum reiese din carte, cele
prevăzute în preliminarile (iniŃial de
armistiŃiu) de la Buftea şi de către
„Pacea de la Bucureşti”, cu înrobirea
Ńării, a economiei, a oamenilor, până
prin 1950 şi mai bine, avem în faŃă
o veritabilă frescă a ceea ce au în -
semnat cele „707 zile subt cultura
pumnului german” şi ceea ce ar fi
putut să însemne şi altele...

Volumul se încheie simplu, dar
semnificativ. „5/18 noembrie 1918.
Împilatorul de ieri, acum foarte jenat
ca prizonier, e pus la muncile nece-
sare în ironiile micilor copii, care
strigă «Kamarad... marmelade!». Sol -
daŃii francezi apar izolaŃi la Bucureşti.
Au aceeaşi făptură cu a noastră:
expansivi, degajaŃi, liberi... Mai erau,
deci, pe faŃa pământului oameni ca
şi noi, cei care crezusem şi nu mai
credeam că Universul întreg trebuie
să fie plin de automate ritmice de
felul celor cu care am convieŃuit cum
am convieŃuit 707 zile!” Armata
română revine iar lucrurile au mers
pe făgaşul cunoscut... Oricum, o carte
ce trebuie parcursă, cu mult folos
pentru elevi şi mai ales studenŃii
economişti, dar şi cu mult folos pen-
tru cei de toate vârstele...
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Luptele de la Mărăşeşti

Bucureşti noiembrie/decembrie 1916. Trupele inamice ocupă Bucureştiul.

Dan POPESCU

Bucure}ti, 23 noiembrie/6 decembrie 1916 – 5/18 noiembrie 1918:
„707 zile sub cultura pumnului german”, de Virgiliu N. Dr@ghiceanu



Cu toate că în Sibiu, pictura cu -
noaşte încă din secolul 16 o serioasă
dezvoltare, mărturie stau monumen -
tele de artă religioasă, nu putem vor -
bi de o şcoală de pictură sibiană,
comparativ cu cele de la Bucureşti,
Cluj, Iaşi, Timişoara sau Baia Mare.
Până după cel al II-lea Război Mon -
dial pictura sibiană a fost dominată
de un anume spirit german, săsesc,
un realism de nuanŃă naturalistă care,
cu toate realizările notabile de la acea
vreme, nu se ridică, bunăoară, la
nivelul picturii româneşti interbelice.

Pictori sibieni originari au fost re -
lativ puŃini. Amintim aici pe Nicolae
Brana, Petre Avrigeanu, Simion Florea,
Eugen Tăutu şi Stoica Niculae. Sibiul,
prin personalitatea sa culturală, a atras
numeroşi artişti care s-au stabilit aici
temporar sau definitiv şi care au de -
terminat prin vocaŃia lor pentru cu -
loa re, un salt calitativ a picturii sibie -

ne, de la realismul academist de va -
loare locală la o pictură modernă de
nivel european.

Am început seria solilocvilor des -
pre culoare, încercând să fac o de -
limitare între pictorii sibieni care fo -
losesc resursele afective culorii cu
prioritate, lăsând pe plan se cund ex -
presivităŃile desenului. 

Printre primii artişti care se
pot încadra în această catego -
rie se află pictoriŃa Rheea Silvia
Radu. Originară din localitatea
Uioara, judeŃul Alba, născută în
anul 1900. S-a format la Aca -
demia de Arte Frumoase din
Bucu reşti, pe care a absolvit-o
în 1926. A fost considerată
prin tre elevii şi discipolii de ex -
cepŃie ai lui Camil Ressu şi
Ipolit Strâmbu. De la marele
Ressu a învăŃat desen iar Ipolit
Strâmbu printr-o acută intuiŃie,
a depistat simŃul cromatic de ex-
cepŃie al tinerei studente. De bu -
tează, în 1930, expoziŃional ală -
turi de maestrul Ipolit Strâm bu
la celebra sală de expoziŃii
„Mozart” din Bucureşti. 

Datorită calităŃilor artistice ale pic -
turii sale, obŃine din partea Statului
Român, o bursă în FranŃa, între
1932-1934, unde studiază şi se per-
fecŃionează în atelierele de la Grande
Chaumière sub îndrumarea celebrului
profesor şi pictor Othon Friesz. Un
moment important în formarea artis-
tei a fost contactul cu pictura ita liană
între 1938-1940. Între 1941 şi 1947
participă la Saloanele da Artă din
Bucureşti. 

După 1947 pictoriŃa se stabileşte
la Sibiu unde va rămâne până la sfâr -
şitul vieŃii sale( 1987). Aportul pic-
turii sale la evoluŃia picturii sibienie,
este foarte important. Referitor la
acest aport, criticul de artă Rodica
Irimie-Pascu evidenŃiază în albumul
antologic „Forme şi Culori” apărut sub
auspiciile revistei „Transilvania” în 1983:

„ CreaŃia artistei aduce în pictura
sibiană elemente de concepŃie mai
noi, afirmate în pictura europeană în
primele decenii ale secolului, (20 n.a.)
cum ar fi cele de natură post impre-
sionistă, asimilate într-o manieră per-

sonală” Tot acelaşi exeget, referitor
la preocupările în domeniul coloristic
spune: Alături de cromatică, investită
şi cu funcŃie construcivă în economia
ansamblului compoziŃional, lumina tra-
tată după principile plein-air-irsmului,
animă pânzele acestei perioade”.

Un pictor, devenit Sibian, în 1951,
când s-a transferat de la Societatea
de gaz metan Mediaş, la Teatrul de
stat Sibiu, ca scenograf, este Nicolae
Barcan în prezent decanul de vîrstă
al pictorilor sibieni (89 de ani) Ori -
ginar din TG. Ocna, Nicolae Barcan
face parte din familia artiştilor Dumitru
GhiaŃă, Ion łuculescu sau Marcel Chir -
noagă, neomologaŃi prin studii supe-
rioare de artă, dar care prin talent,

autoeducaŃie şi autoexigenŃă s-au ridi-
cat la un înalt grad de profesionalism.

Pictorul Nicolae Barcan, este un
exemplu de artist care, de mai bine
de 50 de ani, are ca  scop final uni-
tatea perfectă dintre concepŃie, viziune
şi limbaj. El de mult a părăsit anec-
doticul, reprezentarea interpretativă a
motivului, în favorea structurării com-
poziŃionale sintetice a imaginii. El ur -
măreşte, în primul rând, obŃinerea  prin
raŃiune a unor armonii cromatice
perfect echilibrate.

Este un colorist de un mare rafina -
ment, gamele sale cromatice sunt ar-
monizate printr-o ştiinŃă componistică
strict personală. El se apropie în anu-
mite lucrări de condiŃia muzicii.
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