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Serviciile reprezintă,
la momentul actual, un
sector de bază al eco -
nomiei româneşti. Con -
form datelor statistice
cele mai recente, acest
sector relevă o pon dere
în PIB de peste 50%.
Considerând eco nomia
României alcătui tă din
sectoarele primar, res -
pec tiv agricultură, secun-
dar, respectiv indus trie

şi construcŃii şi terŃiar, respectiv sectorul ser-
viciilor, se observă importanŃa deosebit de
mare pe care acestea au ajuns să o aibă în
economia noastră. PrezenŃa şi influenŃa secto -
rului serviciilor au devenit, în ultimii 20 de ani,
o realitate pregnantă a economiei noastre. 
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„RaŃiunea este ceea
ce îngrozeşte cel mai
tare pe nebuni”. 

Anatole France
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O ştire sosită săptămâna tre-
cută pe canalele supraaglomerate
ale mass-media internaŃională a
trecut aproape neobservată în pei-
sajul economico-financiar româ-
nesc. Câteva dintre cele mai mari
bănci americane sunt investigate
pentru spălare de bani în scopul
finanŃării unor activităŃi teroriste!

Întâmplător sau nu, privind ca-
lendarul, am constatat că el indi-
ca data de 15 septembrie. Adică,

exact patru ani de la debutul oficial al crizei financiare
mondiale, marcat dramatic de prăbuşirea în faliment a
băncii americane Lehman Brothers, a patra bancă de
investiŃii din SUA, care se mândrea cu o istorie de 158
de ani.

Încă la sfârşitul secolului XIX-
lea, tendinŃele expansioniste s-au
mani festat puternic în Germania,
care a ajuns la ospăŃul imperia-
list prea târziu, când toate locu-
rile erau ocupate. Datorită pro -
greselor neobişnuit de ra pide pe
calea dezvoltării capitaliste, cer -
curile monopoliste germane au
păşit la pregătirea unei reîmpăr-
Ńiri a lumii pe calea armelor,
desfăşurând totodată şi o acŃiu-
ne intensă de expansiune eco-

nomică în numeroase Ńări ale lumii. Una dintre direcŃii-
le importante ale politicii lor de expansioniste a fost
sud-estul Europei, spre care şi-au aŃintit ochii militari-
ştii germani încă de pe timpurile lui Bismarck. 

PUNCTUL
PE EUROPA

„Nu există generoşi decât printre cei săraci”
Honoré de Balzac   

Într-o lume atât de furtunoasă cum este cea de astăzi, o lume
în care peste 6 miliarde de oameni, în speŃă cea mai mare parte
a populaŃiei mondiale, de fapt partea covârşitoare, trăieşte sub
un prag – şi aşa foarte redus – al sărăciei, şi doar câteva sute
de milioane de oameni – practic, puŃine – pot vădi trăsăturile
unui trai cât de cât de clasă medie potrivit unor standarde
normale, cei cu adevărat bogaŃi material fiind, se pare, doar
câteva zeci de milioane, dar ei deŃinând partea cea mai mare,
ho tărâtoare, de 70–80%, a bogăŃiei lumii, în această lume, deci

„socialul”, acest domeniu, acest terminal al economiei, nu a avut şi nu are cum să
nu ocupe un loc la fel de important precum dezvoltarea. 

22 septembrie 1984, moment de conciliere franco-german. Întâlnirea lui Francois Mitterand şi Helmut Kohl, la Verdun, locul celei maisângeroase bătălii dintre francezi şi germani în primul război mondial.

Dan POPESCUEmil DAVID

B@ncile – eterna
poveste
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Rela]iile economice
româno-germane 
}i impactul lor 
în dezvoltarea

economiei române}ti 
- din evul mediu pân@ în

anul 1989 - (II)

asist. univ. drd.Lucian AlexandruDANCIU, ULBS

Putem spune ca
pro blema centrală a
ştiinŃei economice este
dată de întrebarea:
cum se împacă acŃiu-
nile unei multitudini de
fiinŃe umane autonome?
În ceea ce priveşte
acest aspect se poate
afirma că unul dintre
răspunsuri este planul,
iar celălalt piaŃa. Dacă
analizăm primul răs -

puns, s-a putut observa de-a lungul timpului
că sistemele bazate pe planificarea centrali -
zată şi imperativă nu au dat roade, fiind ineficiente în ceea ce priveşte obŃinerea
unui anumit grad de bunăstare. Astfel, în lupta dintre plan şi piaŃă rezultatul a
fost că o creştere economică sustenabilă se poate obŃine doar în cadrul sistemu-
lui care gravitează în jurul pieŃei prin aplicarea unei politici de “laissez-faire” care
să lase libertatea agenŃilor economici să ia deciziile şi să adopte cele mai bune
strategii în concepŃia lor care să le maximizeze rezultatele. 

Solilocvii de Duminic@
Culoarea IV

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

asistent univ. drd.Alin OPREANA,ULBS

continuare ^n pag. 7

Berlin 

Liviu Ciungan - Natură statică

Washington, Capitoliul

Paris, secolul XVIII. FiziocraŃii
(francezi), cei ce au gândit primii

“laissez-faire”-ul.

Emanciparea femeii - o problemă 
şi religioasă şi laică

Wiegand Helmut
FLEISCHER

Socialul }i dezvoltarea
– câteva considera]ii –

Teoria economic@ între „laissez-faire”
}i interven]ia statului

Serviciile – element
cheie în dezvoltarea
economiei române}ti

contemporane
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To tuşi, pentru a înŃelege dez-

voltarea specifică a sectorului servici-
ilor, şi, mai departe, a comerŃului in -
ternaŃional cu acestea, se vădeşte ne -
cesară o scurtă rememorare a eveni-
mentelor istorico-economice care au
condus la modelarea economiei şi so -
cietăŃii româneşti, de la germenii ser-
viciilor, determinaŃi istoric, la pe rioa -
da, aşa cum a fost ea, a eco nomiei
din intervalul 1948–1989 şi, ulterior,
venind în prezent, analizând factorii
care influenŃează piaŃa serviciilor aşa
cum se prezintă la momentul actual. 

Despre germenii serviciilor în eco -
nomia românească, nu se poate
vorbi decât sporadic înainte de anii
ce au urmat revoluŃiei din 1989, da -
torită anumitor particularităŃi politice
care şi-au lăsat profund amprenta
asupra economicului în Ńara noastră.
Din punct de vedere istoric, despre
pătrunderea serviciilor în economia
autohtonă se poate vorbi după mo -
mentele determinate ale păcilor de la
Kuciuk Kainargi, din 1774 şi Adria -
nopole, 1829. Deşi aceste tratate de
pace au survenit ca urmare a unor
conflicte ruso-turce, ambele câştigate
de Rusia, ele au o influenŃă covârşi-
toare asupra viitorului stat România,
deoarece au permis liberalizarea co -
merŃului pe Marea Neagră, din per-
spectiva comerŃului cu bunuri, dar şi
pătrunderea capitalurilor străine în
łările Române, fapt ce va conduce la
dezvoltarea fără precedent a eco -
nomie autohtone, scăpată de sub ”ju -
gul otoman”. Capitalurile străine pă -
trund întro primă fază în România
prin intermediul sistemului bancar,
dominat, cu precădere  de investitori
austrieci sau prusaci. 

Statul român, nou creat prin Uni -
rea din 1859, se dovedeşte adeseori
neexperimentat în relaŃia cu marile
trusturi financiare şi industriale din

vest, ceea ce cauzează deseori pier -
deri considerabile din punct de ve -
dere financiar. Rămâne, însă, notabi -
lă dorinŃa deosebită de dezvoltare,
marcată prin creşterea infrastructurii
şi dezvoltarea centrelor urbane. Se pun
bazele dezvoltării economiei autohtone.

Totuşi, România va rămâne pre-
ponderent un stat agrar, dominat de
o agricultură desfăşurată relativ haotic,
demnă doar de subzistenŃă şi de asi -
gurarea unui strict necesar. În ciuda
unor oameni de afaceri de prestigiu,
precum Mihail Kogălniceanu, a apor-
tului acestora la dezvoltarea economi -
că, industria rămâne eminamente se -
cundară. Cât despre servicii, exclu -
zându-le pe cele din sectorul bancar,
nu prea existau alte categorii, dato -
rită atât perioadei istorice, cât şi lip-
sei cererii pentru consumul de ser-
vicii, aşa cum ele existau atunci. 

Din păcate, evenimentele istorice
au influenŃat nefavorabil dezvoltarea
economiei româneşti. Aşadar, în ciuda
unor măsuri reale adoptate de guver-
nele naŃionale în întervalul 1895–1906,
Primul şi ulterior, cel de-al Doilea
Război Mondial vor afecta în modul
cel mai grav posibilităŃile de dezvol -
tare ale României. Conflictul armat
este duşmanul cel mai aprig al dez-
voltării economice. Aşadar, în urma
acestor războaie, România va avea
infrastructura distrusă, căile ferate şi
drumurile fiind distruse în mare
parte, fabricile rechiziŃionate de către
cuceritorii germani, fapt ce ne va ”în -
napoia” din punct de vedere econo -
mic şi va face dezvoltarea şi reve -
nirea mult mai dificilă. 

Instalarea regimului comunist, în
perioada 1948–1950 şi mai apoi, prin
fenome nele teribile de colectivizare şi
na Ńionalizare, va constitui prima etapă
în instalarea regimului care va con-
duce România timp de aproape 40
de ani. În acest răstimp, aşa după
cum vom vedea, serviciile vor avea
un rol mai mult decât auxiliar, accen-
tul fiind pus, de către guvernarea

partidului unic, pe dezvoltarea, ade-
sea, fără un plan de creştere susten-
abilă, a agriculturii şi a industriei. 

Aşadar, putem vorbi despre o dez-
voltare în adevăratul sens al cuvân-
tului, de o dezvoltare a sectorului
serviciilor de abia după perioada
1989 – 1990, când România începe
lungul drum al tranziŃiei de la o
economie etatizată, controlată excesiv
de la ”centru”, la o economie de pia -
Ńă, funcŃională, statut pe care îl va
dobândi de o manieră oficială la 1
ianuarie 2007, odată cu aderarea la
Uniunea Europeană.

ConsideraŃii generale asupra
mutaŃiilor din economia

românească şi sectorul serviciilor
în intervalul 1970 – 2010

Înainte de a realiza analiza con-
cretă a serviciilor, ca sector compo-
nent al economiei naŃionale, este ne -
cesară o analiză sumară a întregii eco-
nomii, pentru a înŃelege, într-un con-

text macroeconomic amplu, atât din
punct de vedere al informaŃiilor dis -
po nibile, cât şi al intervalului de timp
utilizat în analiză, respectiv perioada
1970–2010, locul serviciilor în eco -
nomia autohtonă, dar mai ales evo -
luŃia acestora de la sector auxiliar
pentru dezvoltarea economică, de o
importanŃă scăzută, la principalul ”mo-
tor” de dezvoltare în ceea ce priveşte
valoarea adăugată în economie.
Intervalul 1970 – 2010 a fost con-
siderat suficient de extins pentru a
releva principalele tendinŃe. 

Ideea principală pe care această
analiză o va releva este aceea con-
form căreia, sectorul serviciilor a do -
bândit o importanŃă din ce în ce mai
mare pentru România, evoluŃie deter-
minată atât de cauze exogene, cât şi
de cauze endogene Ńării noastre. 

Începând din anul 1970 şi până în
prezent, economia românească a fost
marcată de multe schimbări, de o
perioadă de tranziŃie continuă. Aceste
schimbări s-au manifestat pe două
direcŃii majore: 

Modificări intensive, respectiv dez-
voltarea productivităŃii, şi, cu anumite
menŃiuni, şi a calităŃii produselor ofe -
rite, în domeniul bunurilor, dar şi în
domeniul serviciilor.

Modificări extensive, respectiv mo -
dificări care au Ńinut de dezvoltarea
capacităŃilor de producŃie, structura
acesteia schimbandu-se semnificativ
in ultimii 40 de ani.

Analizând datele statistice disponi-
bile, reies câteva concluzii interesan -
te. Astfel, în perioada comunistă, se
observă că industria a fost sectorul
de bază în economie, fiind urmată la
mare distanŃă de agricultură şi ser-
vicii. Pornind de la anul 1970, con-
siderat de referinŃă, industria avea o
pondere de peste 50%, respectiv
51,8%, în timp ce agricultura avea o
pondere de doar 16,9%. Rezultă că
serviciile, care pe baza graficului de
mai sus se compun din:

- ConstrucŃii,
- ComerŃ, 
- Transporturi şi comunicaŃii şi
- Alte activităŃi,
deŃineau o pondere de doar 31,3%.
Majoritatea dintre aceste servicii

erau însă cele de bază, prestate popu -
laŃiei, respectiv furnizarea de utilităŃi,
aşadar, în realitate, procentul este
deci mai redus.  

În anul 1989, aşa după cum se
observă şi în figura de mai sus, in -
dustria deŃinea o pondere în total
PIB de 49,1%, procent cu care Ro -
mânia se situa pe locul 6 la nivel

mondial, dupa Irak (82%), Botswana
(56,3%), Kuwait (52,1%), Bulgaria
(51,6%) si Oman (49,2%).

Dacă ar fi să ne raportăm la sta -
tele din centrul şi sud estul Europei,
în acelaşi an, în Iugoslavia industria
avea o pondere de 45,6%, în Polonia
ponderea era de 42,8%, în Ungaria
şi Cehoslovacia de 31%, iar în U.R.S.S.
de 30%. 

La momentul prezent, România se
situează cu o pondere de cca 25%,
procent care o situează la jumătatea
clasamentului. 

Aşa după cum se observă,
în accepŃiunea statistică clasică, ser-
viciile sunt compuse, ca elemente de
structură, din construcŃii, comerŃ, tran-
sporturi şi comunicaŃii. 

ConstrucŃiile reprezintă un sector
economic cu creşteri masive în ulti -
mii ani, însă destul de controversat.
Acest lucru se datorează tocmai creş -
terii sale explozive din anii premergă-
tori crizei economico-financiare globa -
le, dar totodată şi recesiunii puterni -
ce în ceea ce priveşte perioada de tur-
bulenŃe economice. Trebuie remarcat
însă că, în perioada comunistă, con -
stucŃiile au atins, ca sector, vârful în
fatidicul an 1977, an în care pon-
derea acestui sector în PIB a fost de
9,6%, procent care s-a aflat în creş -
tere semnificativă faŃă de anul prece-
dent, când ponderea a fost de doar
6,3%, conform graficului. În perioa-
da imediat următoare RevoluŃiei, cel
mai bun an pentru construcŃii a fost
anul 2008, ponderea acestui sector
în PIB ajungând la 12%. Efectul de
bumerang a venit însă în anul 2009.
Acest fapt se datorează tocmai pon-
derii foarte ridicate a sectorului con-
strucŃiilor în PIB, iar, odată cu prăbu-
şirea acestuia, o bună parte din veni -
turi a fost pierdută. De asemenea,
2008 a fost anul de vârf deoarece
majoritatea proiectelor au fost finali -
zate atunci, perioadă urmată imediat
de către criză.

În ceea ce priveşte agricultura, în
perioada de analiză 1970-2009, pon-
derea agriculturii în total PIB a scăzut
semnificativ, aşa cum se observă şi
în grafic. Aceasta este în prezent la
sub 7 % din total PIB, ceea ce face
din sectorul primar unul defavorizat.
Per ansamblu însă, având în vedere
că în structura în cadrul Produsului
Intern Brut în statele dezvoltate se
regăsesc dominante serviciile, putem
afirma că România se înscrie pe tren -
dul ascendent al sectorului terŃiar, cu
ponderea cea mai ridicată în acest
sector. 

asist. univ. drd. Lucian AlexandruDANCIU, ULBS

Serviciile – element cheie în dezvoltarea 
economiei române}ti contemporane
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Nu putem să nu ne amintim că

scufundarea uneia din „navele ami-
ral” ale finanŃelor de pe Wall Street
a provocat un val seismic inimagina -
bil. Pentru că nimeni în acel fatidic
moment nu-şi putea închipui dimen-
siunile dezastrului. Într-adevăr, Leh -
man Brothers avea să fie bulgărele
care a declanşat avalanşa celei mai
mari crize economice de după Marea
Depresie din anii '30. Secerând de pe
harta economică a Americii 175 de
bănci şi prăbuşind în ritm ameŃitor
acŃiunile a zeci de mii de companii
listate la bursele lumii. De atunci
însăşi faŃa lumii s-a schimbat. Pre -
tutindeni, starea dominantă a devenit
panica, pierderea încrederii în insti-
tuŃiile financiare, îngheŃarea creditării
la toate nivelurile.

Şi iată că astăzi, în America, băn-
cile, aceste „biserici ale banului” cum
le-a numit cineva, cad iarăşi în păcat
şi erezie, se joacă cu focul, dovedin-
du-se incapabile să iasă prin propri-
ile forŃe din criza de credibilitate în
sistemul financiar – bancar mondial.

Dincoace de Ocean, în bătrâna Eu-
ropă bântuită acum de o criză a da -
toriilor fără precedent, se constată că
sectorul bancar, sufocat de povara
împrumuturilor neperformante, nu reu -
şeşte să-şi îndeplinească rolul eco-
nomic cuvenit. Adică, să folosească
bani europeni pentru creştere econo -
mică, ştiut fiind că fără buna func -
Ńionare a băncilor, economia de piaŃă
riscă dezagregarea. Şi se caută cu
disperare soluŃii. Evident, altele decât
cele vehiculate recent de agenŃia
Bloomberg potrivit căreia cea mai
simplă cale de ieşire din criza de
bani ar fi „retragerea creditorilor ves-
tici din Europa de Est”. Ar fi încă o
probă de cinism construită pe prin-
cipiul „scapă cine poate”, dar nu ar
fi singura tentativă de acest fel la
vreme de criză profundă şi genera -
lizată. Pentru că, să ne reamintim, la
începuturile tranziŃiei noastre, ni s-a
inoculat ideea că fără participarea la

capitalul băncilor româneşti a unor
bănci ori concerne străine renumite,
care să aducă un management per-
formant şi capital pentru finanŃarea
economiei şi populaŃiei, nu avem
cum să devenim puternici şi compe -
titivi. Şi aşa i s-a dat verde capitalu-
lui străin. Şi aşa s-a ajuns ca aproa -
pe 90 la sută din piaŃa bankingului
românesc să fie ocupată de bănci
din zona euro, iar acest nou sistem
bancar să devină, după spusele
unora „nucleul dur al reformei şi liga
din avangarda tranziŃiei”.

Ce-i drept, România nu a câştigat
mare lucru de pe urma băncilor pe
care le-a vândut. Şi nici nu a consa-
crat vreun model de succes al aface -
rilor băncilor mari pe piaŃa locală.
Dacă tragem astăzi linie sub toată
această masivă reformă bancară, con -
statăm doar că mai mult de 3,5 mili -
oane de români au credite la bănci,

rata creditelor neperformante se apro-
pie de 20 la sută, fiind una din cele
mai mari din regiune, iar pe plan ex -
tern suntem datori vânduŃi. Bomboa -
na de pe colivă ar mai fi acum pu -
nerea în aplicare a iniŃiativei agenŃiei
Bloomberg: retragerea finanŃării străine.

Pe de altă parte, nu ştim în ce
măsură ne va fi de folos şi vom fi
implicaŃi şi în proiectul Uniunii Ban -
care a zonei euro aflat acum pe masa
de lucru a miniştrilor de finanŃe din
UE. Potrivit acestuia, în cadrul Băncii
Centrale Europene ar urma să fie
înfiinŃată o Autoritate Bancară Euro -
peană cu rol de supraveghere a băn-
cilor din zona euro. Această agenŃie
este văzută ca un prim pas necesar
pentru ca băncile din UE care sunt
în dificultate să poată fi sprijinite di -
rect dintr-un Fond de Salvare European,
şi nu prin intermediul guvernelor.

Deşi termenul de punere în apli-

care a proiectului este 1 ianuarie 2013,
nu sunt clarificate nici până în pre -
zent condiŃiile oferite Ńărilor noneuro
care vor să intre în această uniune
bancară.

România, consacrând modelul ele-
vului desciplinat şi ascultător, s-a gră-
bit să-şi anunŃe, prin vocea preşedin -
telui Traian Băsescu, opŃiunea fermă
de a face parte din Uniunea Bancară
Europeană, deşi nimeni nu ne-a ce -
rut-o şi chiar dacă nu facem parte
din zona euro.

Ce rol putem însă juca în struc-
turile de decizie ale acesteia în con -
diŃiile în care supravegherea se ba -
zează exclusiv pe Banca Centrală
Europeană la care noi nu vom deveni
membri decât după ce vom adera la
zona euro? Cum va funcŃiona un sis-
tem de supraveghere a băncilor de
pe teritoriul României de către o in -
stituŃie în administrarea căreia nu

avem niciun drept de vot?
Unele Ńări din Uniunea Europeană,

spre deosebire de noi, exprimă îngri-
jorări şi consideră deja inacceptabile
aceste restricŃii impuse statelor din
afara zonei euro. Şi, să nu uităm,
toate cele 27 de guverne ale Ńărilor
membre UE au drept de veto în
implementarea acestui proiect de uni-
une bancară.

Vom avea cu adevărat un sistem
bancar mai sănătos în Europa? Ră -
mâne de văzut dacă acest nou plan
anticriză al politicienilor europeni se
va dovedi o strategie câştigătoare de
luptă directă a zonei euro şi a tutu -
ror statelor membre ale ComunităŃii,
cu criza datoriilor suverane.

României, cu un sistem bancar ce
aparŃine practic în totalitate capitalu-
lui străin, nu-i rămâne decât rolul de
„chibiŃ” în acest joc cu miză uriaşă
şi proporŃii continentale.

Emil DAVID
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B@ncile – eterna poveste

Banca falimentară Lehman Brothers, un detaliu cu semnificaŃii dramatice şi pentru viitor.

BRUXELLES
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Faimoasa lozincă Drang nach

Osten cuprindea de pe atunci ca pe
o parte componentă şi Drang nach
Süd-Osten, exprimând tendinŃa de aca-
parare a regiunilor bogate în materii
prime şi importante din punct de ve -
dere strategic ale sud-estului european.
Aceste cercuri militariste plănuiau crea-
rea unui adevărat imperiu colonial în
Europa, transformarea Ńărilor din aceas -
tă parte a lumii în feude a iuncherilor
şi in dustriaşilor germani. Printre Ńările
Euro pei de sud-est deosebit de ade-
menitoare pentru imperialiştii germani
a fost România, atât datorită impor-
tantelor sale resurse naturale petro-
liere, cât şi ca piaŃă de desfacere şi
de in vestiŃii de capital avantajoase,
precum şi datorită faptului că dispu-
nea de forŃa de muncă ieftină.19

La începutul secolului 20 şi până
la începerea primului război mondial
se creează noi condiŃii pentru dezvol-
tarea industriei. Se va înregistra o
răspândire mai accentuată a maşinis-
mului, un ritm mai intens de creştere
a producŃiei şi amplificarea măsurilor
de politică economică protecŃionistă. 

Monopolurile germane au pătruns
în România în condiŃiile unei ascuŃite
lupte de concurenŃă cu monopoliştii
din alte Ńări. Astfel, la începutul seco-
lului al XX-lea, „Deutsche Bank” şi
alte bănci berlineze, care controlau o
mare parte din industria petrolieră a
României, au intrat în conflict cu
„Standard Oil”. Lupta dintre monopo-
lurile germane şi americane s-a ter-
minat prin încheierea unei convenŃii,
dictată de „Standard Oil”.20

Industria din Transilvania va cu -
noaşte în perioada 1900 şi 1914 o
puternică dezvoltare în condiŃiile poli-
ticii protecŃioniste practicată pe întreg
teritoriu austro-ungar. În 1890, o lege
protecŃionistă va asigura fabricanŃilor
o serie de avantaje care vor fi consi -
derabil amplificate după 1900. Astfel:
legea din 1907 va privilegia produce-
rea fabricatelor care nu se fabricase -
ră până atunci sau care fuseseră rea -
lizate în cantităŃi mai mici faŃă de ne -
cesităŃi. Întreprinzătorii erau astfel invi-
taŃi profitabil, cu avantaje, să creeze
fabrici noi în domenii noi sau să le
dezvolte pe cele existente.21

Economia României avea în preaj -
ma primului război mondial un carac-
ter precumpănitor agrar, cu o indus-
trie pe primele trepte de dezvoltare a
producŃiei maşiniste şi, practic, reite-
ra aceleaşi trăsături ca la sfârşitul
secolului XIX. Sub numeroase aspec-
te însă, paşii înainte de drumul dez-
voltării industriei s-au făcut în bună
măsură, în aceşti 14 ani de sub Re -
gele Carol I, domnie care, în general
(cu excepŃia ConvenŃiei cu Austro-
Ungaria) a favorizat întreprinzătorii ro -
mâni, le-a creat înlesniri pentru afir-
mare. Între 1901-1914, ca expresie
generală a dezvoltării, produsul social
al Ńării va creşte într-un ritm, anual,
de 7,5%, iar venitul naŃional de 5,6%.
Se extinde maşinismul, se introduc ho -
tărât tehnici industriale ale timpului.
Industria României va purta, totuşi,
puternic, pecetea unei slabe dezvol -
tări, a unei productivităŃi mai scăzu-
te şi, de asemenea, a unei insuficien-
te valorificări a resurselor naŃionale.
Între 1912-1913 – industria participa
cu numai 25% la crearea produsului
social (20% - 1901) în vreme ce agri -
cultura participă cu 60% (65% - 1901).

Structura industriei în 1914 era: 49%
- industria alimentară şi uşoară; 29%
- rafinarea petrolului; 14% - materia-
le de construcŃii şi lemn; 8% - meta-
lurgie şi energie. Industria naŃională
satisfăcea necesităŃile interne numai
la petrol, zahăr, ciment, produse texti -
le, pielărie, etc. necesităŃi interne care
la rândul lor erau reduse. Maşinile şi
utilajele, în schimb, se importau în
proporŃie de 98%.22

În ajunul primului război mondial,
capitalul german a acaparat poziŃii
importante în economia românească.
Numeroase întreprinderi germane au
monopolizat transporturile şi o mare
parte din petrolul românesc, influ-
enŃând puternic piaŃa financiară. Prin
expansiunea lor economică activă, cer -
curile monopoliste germane urmăreau
înglobarea României, precum şi a altor
Ńări din Europa de sud-est, în sfera
de interese a Germaniei, scontând că
penetraŃia economică va fi încununa -
tă de instaurarea dominaŃiei sale po -
litice asupra acestei regiuni. În perioa-
da „neutralităŃii armate” a României
(1914-1916), capitalul german şi-a
pierdut poziŃiile predominante în eco-
nomia naŃională a Ńării. Locul lui a
fost ocupat într-o măsură considera-
bilă de capitalul anglo-franco-belgian.
Imperialismul german nu a renunŃat

la planurile sale faŃă de România. Tot
atunci, ramurile industriale, respectiv
firmele, care exportau, nu mai aveau
unde, în lume fiind război iar grani-
Ńele fiind închise. Asemenea activităŃi
au fost rupte de pieŃele lor tradiŃio-
nale de desfacere, mai ales industria
petrolului, forestieră, morărit. Practic,
din acest motiv, s-au blocat imense
capacităŃi de înmagazinare în rezer-
voare şi magazii, fapt ce a avut ca
urmare restrângerea extracŃiei, pro-
ducŃiei şi a prelucrării de produse.
IntenŃiile adevărate ale monopoliştilor
germani în România au ieşit la ivea-
lă în timpul primului război mondial,
când o mare parte din teritoriul Ńării
a fost ocupată de trupele germane şi
supusă unui jaf organizat, de mari pro -
porŃii.23 Pe teritoriul ocupat, germanii
organizează Statul Major Economic
Special (Wirtschaftsstab). Acest orga-
nism trebuia să se îngrijească să
ridice din România absolut tot ce se
putea ridica.

Prin pacea de la Bucureşti, gu -
vernanŃii Germaniei au dat pe faŃă in -
tenŃiile expansioniste, tendinŃa de aca-
parare a Ńării noastre. Ciuntirea teri-
toriului Ńării ilustra într-un mod deo -
sebit de pregnant caracterul imperia-
list al păcii încheiate cu imperialiştii
germani şi austrieci. ConvenŃiile eco-

nomice adiŃionale, extrem de avanta-
joase pentru capitalul german şi cel
austriac, puneau România într-o stare
de dependenŃă, transformând-o de fapt
într-o semicolonie. Conform acestor
convenŃii, Germania urma să obŃină,
prin intermediul unei societăŃi create
ad-hoc, dreptul excepŃional de aren-
dă asupra regiunii petrolifere pe ter-
men de 30 de ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia până la 90 de ani.
SocietăŃii germane i-ar fi revenit drep -
tul exclusiv al cercetării, explorării, ex -
ploatării, prelucrării şi vânzării petro-
lului românesc. Prin urmare, capitalul
monopolist german şi-ar fi asigurat
dreptul nelimitat de jefuire a bogăŃii-
lor petroliere ale Ńării. Tratatul de la
Bucureşti a stabilit orientarea precum -
pănitoare a exportului de produse
agricole către Germania, urmând să
introducă monopolul ei şi în alte
domenii ale economiei.24 Tratatul pre-
vedea prelungirea fără termen a regi-
mului de ocupaŃie. Pe teritoriul Ro -
mâniei urmau să rămână atât trupe
cât şi delegaŃi ai autorităŃilor de ocu-
paŃie pe lângă ministere, cu dreptul
de a prezenta „obiecŃii” obligatorii pen-
tru guvernul român. Cu toate că for-
mal România îşi păstra „independen-
Ńa de stat”, în realitate imperialismul
german şi austriac, prin aplicarea

tratatului de la Bucureşti ar fi trans-
format-o în colonia lor europeană.25

Până la urmă, tratatul de la Bucureşti
nu a intrat în vigoare datorită înfrân-
gerii Germaniei în primul război mon-
dial şi a semnării tratatului de la Ver -
sailles. El reprezintă însă o dovadă
elocventă a intenŃiilor imperialismului
german faŃă de România.

După pierderea primului război
mon dial de către Germania şi în urma
revoluŃiei germane, împăratul german
a abdicat, iar Germania s-a transfor-
mat dintr-o monarhie în republică.
RelaŃiile au fost reluate oficial, după
încheierea tratatelor de pace, limitân-
du-se însă, în deceniul al treilea, la
cadrul formal al uzanŃelor diplomatice.

În perioada 1918-1928, econo-
mia României a intrat într-o fază de
refacere. Marea Unire din 1 decem-
brie 1918 a reprezentat un eveniment
cu ample urmări pe plan economic,
social, politic. În plan economic:
a) se realizează o piaŃă internă unitară;
b) dimensiunile acestei pieŃe unitare
se vădesc considerabil amplificate com-
parativ cu cele ale pieŃei dinainte de
1 decembrie 1918;
c) legături intrinseci dintre Transil -
vania şi celelalte provincii româneşti.
Adeseori, anterior, oprimate şi obsta-
colate, vor dobândi acum o evoluŃie
liberă, firească, cu mari profituri de
fiecare parte. Industria din „Vechiul
Regat” va găsi numeroase debuşee
peste munŃi precum şi industria din
Transilvania (în dezvoltare) îşi va afla
în „Vechiul Regat” piaŃa de desfacere.
d) Economia unitară a Ńării va putea
constitui, mai mult decât înainte, o
bază pentru progresul economico-
social, pentru constituirea unui com-
petitor deloc neglijabil, chiar puternic
pentru o serie de Ńări europene care
altădată ne considerau o Ńară îndeob-
şte mică, cu o economie slabă. În acest
timp vom putea fi în mai mare mă -
sură parteneri de dialog şi nu subor -
donaŃii marilor puteri economice.
e) În plan politic, se vor contopi doc-
trine politice, dintre cele mai impor-
tante, în spiritul generat de idealul
României Mari. Din punct de vedere
social, clasa de mijloc a Ńării se va
constitui pe baza modelului transilvă-
nean, economia Transilvaniei fiind ca -
racterizată de o repartizare mai raŃio-
nală a proprietăŃii şi cu o clasă de
mijloc mai bine consolidată. 26

Wiegand Helmut FLEISCHER

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

Kaizerul german Wilhelm al II-lea Regele Carol I de Hohenzollern, un nume deprestigiu în istoria economică a României

Cluj-Napoca, în anii 1920.

Bucureşti, uzinele Lemaitre
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După unificarea Transilvaniei cu
România, potenŃialul industrial al Ro -
mâniei a crescut substanŃial. Multe
din fabricile existente au reuşit să-şi
extindă facilităŃile de producŃie, altele
s-au înfiinŃat şi au funcŃionat cu suc-
ces în perioada interbelică.

La începutul anilor `20, relaŃiile
dintre România şi Germania au fost
dominate de două chestiuni: restabi-
lirea comerŃului bilateral şi datoriile
germanilor pentru daunele provocate
în timpul primului război mondial (în
timpul ocupaŃiei germane). Partea
germană era interesată mai ales de
comerŃ, în timp ce partea română
dorea să soluŃioneze mai întâi con-
flictul legat de datoriile pentru daune -
le provocate în timpul primului răz-
boi mondial. Abia în 1928 s-a ajuns
la o înŃelegere. Guvernul de la Berlin a
acŃionat cu foarte multă precauŃie în
acea perioadă. În  privinŃa afacerilor
interne ale României, politica germa-
nă era de o strictă neutralitate.27

Chestiunea „ReparaŃiilor de răz -
boi” este una dintre cele mai discu-
tate, mai disputate şi mai complicate
probleme din anii postbelici şi care a
avut repercusiuni negative asupra dez -
voltării economiei româneşti, adică a
despăgubirilor datorate de Puterile
Centrale şi de aliaŃii lor Ńărilor învin-
gătoare, deci şi României. Într-o fază
iniŃială, României i-au fost recunos-
cute circa 32 de miliarde lei aur,
ceea ce reprezenta 6,8% din totalul
cerut de către Ńările învingătoare ca
reparaŃii Ńărilor învinse.

Criza economică, care a început
1929, a fost o piedică în dezvoltarea
relaŃiilor economice româno-germane.
Mai mult, ea fost un prim semn al pră-
buşirii sistemului republican în Germa-
nia şi a uşurat misiunea naziştilor
germani în demersul lor de a prelua
conducerea Germaniei prin impunerea
unui regim totalitar şi prin înăbuşirea
oricăror structuri şi decizii democratice.

În perioada 1933-1938 industria
românească înregistra o dinamică sus-
Ńinută. ProducŃia industrială creşte cu
32%, recuperând şi scăderea din tim-
pul crizei. Creşterea industriei s-a da -
torat, în bună parte, măsurilor cu ca -
racter protecŃionist – măsuri luate, de
altfel, de toate statele în acel timp –
ridicării taxelor vamale, restrângerii
importurilor la bunurile de consum
ce puteau fi produse în Ńară, prime-
lor de export pentru încurajarea unor
subramuri sau întreprinderi de tehni-
citate mai ridicată, sporirii valorii co -
menzilor de stat acordate mai ales
întreprinderilor ce lucrau în domeniul
apărării, avansurilor şi creditelor acor -
date de Banca NaŃională şi alte bănci
specializate. ProtecŃia vamală era ri -
dicată pentru unele produse la cote
ce făceau greu accesibil importul de
produse similare străine, creându-se
noi ramuri şi întreprinderi, unele cu
poziŃii de monopol pe piaŃa internă.
Concomitent, materiile prime, unele ma-
teriale şi alte produse beneficiau de
taxe vamale mai reduse la import.28

Germania şi-a urmărit interesele
politice şi economice într-un mod
mai activ începând cu anul 1928. În
plus, forŃele naziste au preluat con-
ducerea politică a Germaniei, iar am -
biŃiile acestora de cucerire, precum
şi începerea războiului au influenŃat,
preponderent în mod negativ, relaŃii-
le economice româno-germane. Trata -
tul din 23 martie 1939 a depăşit cu
mult semnificaŃia unei înŃelegeri eco-
nomice obişnuite; el a exercitat o in -

fluenŃă profundă asupra întregii vieŃi
economice şi politice a României.
Istoricul acestui act reflectă şi im -
plică numeroase aspecte importante
ale situaŃiei interne şi externe din
Româ nia antebelică: politica cercurilor
guver namentale din acea perioadă,
atitudinea faŃă de această perioadă a
diferitelor forŃe sociale, poziŃia Româ -
niei în ajunul conflagraŃiei mondiale. El
dez văluie, de asemenea, Ńelurile ur -
mărite şi metodele folosite de Ger -
mania fascistă în România, evoluŃia
planurilor hitleriste de înfeudare a
Ńării, atitudinea celorlalte state faŃă de
Ńara noastră în acel moment din aju-
nul războiului mondial.29

În perioada celui de-al doilea răz-
boi mondial a existat o colaborare
economică foarte strânsă şi intensă
între cele două state. łinând cont că
cele două state erau parteneri de răz -
boi şi în baza tratatului existent, expor-
turile româneşti în contul Germaniei
au crescut substanŃial. Multe fabrici
de pe teritoriul României, în special
cele care prelucrau metale, ŃiŃei şi alte
resurse naturale au trebuit să produ-
că pentru industria de război ca şi
furnizori ai armatei germane. Mărfu -
rile produse şi livrate de România au
fost bine plătite de statul german. În
această perioadă România a ajuns să
aibă o balanŃă excedentară în raport
cu Germania.

După încheierea celui de-al doi-
lea război mondial, situaŃia existentă
a fost defavorabilă pentru relaŃiile
economice româno-germane. Atât eco-
nomia României, cât mai ales cea a
Germaniei au avut mult de suferit
datorită urmărilor celui de-al doilea
război mondial. Infrastructura şi multe
fabrici au fost distruse în timpul răz-
boiului şi un număr însemnat din
forŃa de muncă activă nu s-a mai în -
tors din război. Datorită acestor moti-
ve, populaŃiile din ambele Ńări au fost
foarte sărace, iar ambele părŃi au fost
preocupate de reconstrucŃia infrastruc-
turii, caselor, fabricilor etc. De ase-
menea, ambele state nu au fost în
măsură să-şi decidă singure viitorul.
Acest fapt se datorează motivului că
România a fost eliberată de trupele
fasciste din perspectiva înaintării pu -
ternice a armatei ruseşti şi prin ur -
mare a intrat în sfera de influen Ńă
sovietică, iar Germania fiind în vinsă a
trebuit să se supună deci ziilor Ńă rilor
câştigătoare a celui de-al doilea răz -
boi mondial. Pe de-o, parte Ro mânia
s-a regăsit în sfera de influenŃă a
Rusiei, iar comuniştii au preluat pu -
terea politică. România s-a transfor-
mat dintr-o monarhie într-o republi-
că, însă instituŃiile şi procedurile demo -
cratice au fost înlocuite de cele a
unui sistem totalitar comunist. Astfel
s-au pus bazele dictaturii co muniste

în România. După preluarea condu-
cerii de către comunişti, etnicii ger-
mani din România au fost deposedaŃi
în mod abuziv de terenuri, fa brici, ma -
gazine şi alte proprietăŃi. S-a trecut la
o industrializare forŃată, iar în do -
meniul agricol s-au înfiinŃat coopera-
tivele agricole. 

Despre transformările care au
apărut după cel de-al doilea război
mondial în economia României, pro-
fesorul universitar D. Popescu scrie
că „au fost rapid iniŃiate şi desfăşu-
rate acŃiuni care au urmărit limitarea
cât mai strictă a iniŃiativei patronale,
private, a întreprinderilor capitaliste,
respectiv aşezarea tot mai pronunŃa-
tă a acestora sub egida statală, sub
egida unui stat aservit practic total,
prin birocraŃia sa consimŃitoare şi sub
ameninŃarea armatelor sovietice de ocu-
paŃie (chiar dacă în realitate cu vântul
„ocupaŃie” era înlocuit în propaganda
oficială cu „victoria dreptă Ńii”, „justeŃe
pentru cei săraci”, etc.) intereselor ruseşti
(„sovietice”, în teo rie). Şi în agricul-
tură au debutat astfel de procese de
transformare, re forme agrare, în parte
discutabile, fă râmiŃând o agricultură
productivă până la nivelul unei agri-
culturi de subzistenŃă, proiectându-se
apoi o reconstituire a marii proprietă -
Ńi sub formă „colectivă”, supusă efec-
tiv intereselor statale”.30

Pe de altă parte, Germania, ca şi
Ńară care se face vinovată de declan-
şarea celui de-al doilea război mon-
dial şi principal perdant al acestuia,
a fost împărŃită în patru sfere de in -
fluenŃe. Dacă Statele Unite ale Ame -
ricii, Marea Britanie şi FranŃa au găsit
un numitor comun referitor la strate-
gia acestora cu privire la sferele lor
de influenŃe, nu acelaşi lucru se poate
spune despre Rusia, care a mers pe
alt drum. Pasul firesc a fost unifica -
rea sferelor de influenŃă ale Statelor
Unite ale Americii, Marii Britanii şi
FranŃei într-un stat, care a existat
până în 03.10.1990 sub denumirea
de Republica Federală Germania, iar
din sferă de influenŃă sovietică a re -
zultat Republica Democrată Germania.

După cel de-al doilea război mon -
dial şi în urmă împărŃirii Germaniei
în Republica Democrată Germană şi
Republica Federală Germania au re -
zultat relaŃii economice distincte ale
României cu cele două state. În
prima fază, atât cele două state ger-
mane cât şi România au fost afecta-
te de urmările celui de-al doilea răz-

boi mondial şi au trebuit să reclă-
dească ceea ce a fost distrus în tim-
pul războiului. În această perioadă
preocupările statelor au fost îndrep-
tate mai mult către interior, iar rela-
Ńiile economice cu celelalte state au
fost neglijate într-o oarecare măsură.
În plus, Germania se afla din punct
de vedere al politicii externe într-o
situaŃie delicată pentru că declanşase
cel de-al doilea război mondial care
a avut urmări atât de grave.

RelaŃiile economice între România
şi Republica Democrată Germană au
fost bune şi destul de semnificative,
datorită faptului că cele două state
au făcut parte din acelaşi bloc poli-
tico-economic. RelaŃiile politice favo-
rabile au facilitat colaborarea în plan
economic. În urma puternicei indus-
trializări a României şi înlesnit de spe -
cializarea pe anumite industrii şi com-
plementaritatea industriilor între sta-
tele din acelaşi bloc politico-economic
în perioada comunistă, multe mărfuri
au fost exportate de către România în
Republica Democrată Germană şi alte
mărfuri au fost importate din acest
stat. De o importanŃă deosebită pen-
tru România au fost importurile de
tehnologie modernă din Republica De-
mocrată Germană. Prin urmare pu -
tem vorbi de schimburi comerciale
bilaterale destul de însemnate între
cele două state şi un impact favora-
bil al acestora în procesul de dezvol-
tare a economiei româneşti.

(va urma)
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urmare din pagina 1
Precum progresul economic ca

atare, între dezvoltare şi social fiind
o relaŃie de referenŃiere, de reciproci -
tate. Pentru oameni, şi nu pentru alt -
cineva, este concepută, se derulează
dezvoltarea. Chiar dacă participaŃiile
cu capital, inteligenŃă, muncă sunt
inegale. Oricum, sistemele de dezvol-
tare, fie naŃionale, europene, fie glo-
bale, regionale, locale, fie antrepreno-
riale, etc., trebuie să aibă capacitatea
de a stimula pârghiile de participare.
Trebuie să aibă capacitatea de a di -
minua şi chiar de a înlătura, după
caz, uriaşele ecarturi de viaŃă, un pro-
ces deosebit de complex. Un proces
care depinde şi de educaŃia celor,
până la un punct, marginalizaŃi, de
in tenŃiile, de hotărârile lor de a utili-
za şi de a valorifica premizele pentru
in tegrare create sau care trebuie
create de sistem. Din ignoranŃă şi
deprinderi proaste sunt nutrite, de
multe ori, cupiditatea, delincvenŃa,
lipsa de raŃiune, violenŃa, nu arareori
criminalitatea, etc. Chestiuni destul de
complicate...

... Sărăcia este veche de când
lumea. Ea a apărut odată cu lumea
şi va fi cât lumea. Sperăm, însă, că
mai puŃin definitorie la nivel mondial
şi chiar mai puŃin spectaculoasă la ni-
velul unor sau altor colectivităŃi, unor
sau altor indivizi. Posibil, mai mult
decât probabil, ca deja extinsă pe cea
mai mare parte a lumii, sărăcia să
dezvolte nemulŃumiri ample, ură şi re-
volte care, la un moment dat, să răs-
toarne lumea. S-o facă un veritabil haos.
Tocmai de aceea, politicile de luptă
împotriva sărăciei, de stimulare a so -
cialului au devenit şi devin tot mai mult
preocupări mai mult sau mai puŃin
caracteristice practic tuturor orientări -
lor de ideologie economică. Ele sunt
„fluturate” ca programe şi de către cei
ce le utilizează mai ales în scop pro-
pagandistic şi se îngrijesc, cu precăde -
re, de propria bunăstare, de propria
„abundenŃă”. Dar şi de către cei care
realmente au făcut şi vor să facă câte
ceva în acest domeniu atât de sensi -
bil şi de grav al socialului. Al socialu -
lui de unde se poate, cum spuneam,
aprinde oricând fitilul unei uriaşe ex -
plozii distructive. La nivelul umanităŃii.

... Socialul a reprezentat şi re -
pre zintă domeniul cu siguranŃă cel mai
des abordat în literatura de speciali-
tate, în speŃă economică. Atât ca temă
în sine, cât şi ca „terminal” al creş-
terii şi dezvoltării economice, al inter-
relaŃiilor create, generate astfel. Pe un
plan deloc necontestabil, de multe ori
socialul dobândeşte „veşminte” diferi -
te funcŃie de „dreapta economică” şi
„stânga economică”. Chestiune foarte
sensibilă deoarece dreapta, mai ales
cea de tip libertarian, susŃine concu-
renŃa de orice tip, de fapt sacrosanc-
titatea pieŃei în mod absolut, iar „cei
care nu fac faŃă este treaba lor”, deci
o foarte mică implicare a socialului,
a unor programe sociale în repartiŃie.
Pe când „stânga economică” vădeşte
o poziŃie diferită. Mai ales în acest sens
ne vom referi în cele ce urmează. 

... Iată, Jacques Julliard este un
nume de mare referinŃă în literatura
europeană actuală cu privire la so -
cial. La social şi economic, practic.
Putem cita pregnant în acest sens
ultima sa carte apărută, „Les Gauches
françaises, 1762 - 2012. Histoire, po -
litique et imaginaire”, Flamarion 2012.
Un veritabil compendiu de peste 900
pagini, un amplu volum prezentat de
critică ca un veritabil eveniment inte-

lectual, de reflecŃie dar şi de acŃiune.
O carte-lucrare de mare anvergură în
care Jacques Julliard examinează ca
geneză, desfăşurare şi finalitate, des-
igur, şi în plan economic, curentele
şi politicile care au dat substanŃă
stângii în viaŃa economică şi socială
a FranŃei. „Stângile” franceze, pentru
că au fost şi sunt mai multe. Avem
prin această carte o imagine aproa-
pe de realitate a ceea ce a însemnat
şi înseamnă „socialul”, cum a fost şi
cum trebuie el respectat. Ne vom re -
feri, desigur, doar la câteva secven-
Ńe, care sprijină abordarea temei noas-
tre. O abordare ce implică şi alte as -
pecte, inclusiv de teorie economică
şi mai ales politici economice con-
crete, respectiv crearea de resurse şi
repartiŃia lor.

Aşadar, Jacques Juliard relevă
unele fracturi în orientări privind dez-
voltarea pornind de la o „primă mare
schismă”, respectiv în FranŃa între
anume dogme ale bisericii catolice şi
preceptele RevoluŃiei de la 1789. Atunci,
ca de altfel pe întreg parcursul seco-
lului XIX, emanciparea individului apă-
rată de „stânga”, revendicarea libertă-
Ńilor publice şi individuale, principiul
democratic al unei puteri „ieşită” din
popor, toate programele de acest fel
se izbeau de condamnarea lor vehe-
mentă de către biserica romană. „Când
republicanii, în debutul anilor 1880 –
scrie J.J. – au reuşit în sfârşit să
instaureze regimul libertăŃilor (pentru
presă, reuniuni, pentru conştiinŃă,
divorŃuri, etc.) precum şi şcoala pen-
tru toŃi, au făcut aceasta împotriva
dogmaticii catolice. Ceea ce a expli-
cat şi explică reafirmarea implicită a
«necredinŃei» ca (o aşa-zisă) marcă
identitară a «stângii». Este însă, ne
spune tot J.Julliard, un conflict care
nu a existat în statele protestante unde
democraŃia şi religia nu s-au aflat
evident în contradicŃie”...

Şi în FranŃa, însă, lucrurile s-au
modificat în timp. Pe de o parte, reli-
gia şi-a mai schimbat „linia” accep-
tând, chiar integrând din interior, o
serie de laicităŃi anterior considerate
repudiabile. Iar pe de altă parte, cam
odată cu mijlocul secolului al XIX-lea
şi după aceea tot mai accentuat, „naş -
terea” şi afirmarea proletariatului a
conferit „stângii”, şi doar ei, obiecti-
vele „chestiunii sociale”, ale prefigu-
rării unui socialism generat, în bună
măsură, din socialismul utopic fran-
cez, din ideile revoluŃionare ale lui Saint

– Simon şi falansterul lui Charles
Fourier. Şi de Marx şi Engels, desi -
gur. Dar nu numai. Babeuf şi Jean
Jaurès mai pe urmă, cu siguranŃă. Şi
în acest cadru „de stânga”, însă, va
apărea un nou clivaj. Între partizanii
unei anume „revoluŃii sociale”, reali-
zată ca atare prin eroica „Comună din
Paris” şi so licitată repetitivă, pe de o
parte, şi cei ai unei evoluŃii spre
acceptarea, în sine, paşnică, a unor
Ńinte sociale însemnate, şi nu prin
revoluŃie, pe de altă parte. Oricum, în
viziunile respective trebuia să se
ajungă la o „Republică Socială”, evi-
dent laică – în 1905, dealtfel, FranŃa
a devenit un sistem naŃional organi-
zatoric laic, pe marginile monezilor
celebrul „Que Dieu pro téje la France”
fiind înlocuit cu în scrisul atât de pe -
netrant „Republique Française”. Dar
şi permiabilă într-o măsură mai mare
unor principii de natură colectivistă –
veritabila explo zie a cooperaŃiei se vă-
deşte în acest sens o expresie sem-
nificativă - şi chiar anticapitalistă, ce -
rânu-se modi ficarea capitalismului pri -
vit în sensul lui cel mai dur, în
sensul cel mai „or todox” al categoriei
res pective. Iată, dar, o opoziŃie între
o „stângă libe ra lă” şi o stângă să-i
spu nem, „marxistă”, deşi cultura so -
cială franceză a avut şi avea elemen-
te de geneză astfel şi înaintea celor

ale marxismului propriu-zis.
Cu alte cuvinte, o anume iden-

titate a „stângii” se va forja, inspira-
tă de înseşi noŃiunile de progres, jus -
tiŃie, libertate şi egalitate. Generată
iniŃial pe suprafaŃa chestiunii religioa-
se – „problema libertăŃii” – această
identitate se va deplasa tot mai mult
în direcŃia chestiunii sociale – „pro-
blema unei anume egalităŃi”. A unei
anume egalităŃi mai mult de şanse
decât ca puncte de plecare pentru
fiecare în viaŃă. Cam pe aici a înce-
put să se întâlnească un socialism
reformator cu un liberalism social...

Ceea ce a urmat, tot Jacques
Julliard ne-o spune, a apropiat, deci,
în bună măsură „stânga” de „dreap-
ta”, acea dreaptă care, pentru a avea
credibilitate, pentru a avea electorat,
nu mai putea să rămână la distanŃă
de problema socială. Devine aproape
„un bun comun” faptul că dacă pro-
ducŃia, creatoare de resurse, este ne -
cesar să se desfăşoare pe bază de
competiŃie, în repartiŃie, în virtutea
„solidarităŃii economice”, a unui par-
teneriat economico – social patronat
– salariaŃi, criteriile sociale este ne -
cesar să fie mai mult accentuate. Şi
nu doar în repartiŃie. De altfel,în pre-
zent, încrederea în progres – deja o
chestiune care ridică mai puŃine sem-
ne de întrebare, cu condiŃia de a des-
făşura importante eforturi astfel – lai-
citatea sau revoluŃia socialistă – che-
stiune erodată de mai multe din ne -
reuşitele experimentelor de tip sovie-
tic –, nu se mai află ca atare în cen-
trul dezbaterilor politice. „Stânga” ca
şi „dreapta” – acea dreaptă de care am
amintit – au evoluat notabil, vădindu-
se în măsură esenŃială, vitală, impe-
rativul unor politici comune, nu doar
nanŃional, ci şi global, imperativul
unor politici ecologice, de apărare a
mediului, imperativul unor politici so -
ciale menite să permită emanciparea
şi afirmarea individului, menite să con-
tenească speculaŃia în exces în dauna
producŃiei. Vădindu-se vital imperati-
vul înlăturării ameninŃării atât de evi-
dente a unei recesiuni economico –
sociale cu cauze profunde în însăşi
modul nostru de gândire şi acŃiune
ce a tolerat şi tolerează sub diverse
motivaŃii – profitul înalt pe termen
scurt fiind doar una în acest cadru –
agresiunile de orice fel asupra me diu-
lui şi statutului uman ca atare. Vă -
dindu-se vital imperativul barării inte-
grismului de orice fel. Vădindu-se vi -
tal imperativul stimulării integrării

euro pene şi al globalizării, dar în
favoarea omului şi nu în defavoarea
lui - menŃinându-se astfel şi adâncin-
du-se chiar, în Europa şi în lume,
uriaşe ecar turi sociale, cum spuneam
sigur provocatoare de mari cataclis-
me sociale.

... Aşadar, „dreapta” şi „stânga”,
în opinia noastră necesar să fie mai
apropiate ca oricând, se află în cău-
tarea unor identităŃi. IdentităŃi menite
să permită, să asigure,pe o cale sau
alta – diferite şi în principii, dar mai mult
în detalii – progresul uman. Nu doar în
FranŃa, ci peste tot în lume. Să amin-
tim de Germania cu „economia socia-
lă de piaŃă”? În România, cu siguran -
Ńă. Din păcate, chiar dacă în mod obiec-
tiv acum se relevă noi orizonturi iar
doctrinele se apropie, liderii şi politi-
cienii rămân, deseori, foarte diferiŃi în
înŃelegerea timpului prezent, primând
nu dezvoltarea, nu socialul, ci mai
mult „teatrul politic”, satisfacerea unor
in terese punctuale, de proprie chiver-
niseală. Sub indiferent ce haină doc-
trinară, exemplele ca atare ale tra-
seiştilor vădind-o pe deplin.

PuŃin am învăŃat şi învăŃăm din
acea formulă mai mult decât intere-
santă rostită de Henry Kissinger,
poate în alte împrejurări dar oricum
valabilă, anume: „a concilia realitatea
cu competiŃia se vădeşte ca un im -
perativ al coexistenŃei”. Şi pentru că
am apelat la arsenalul de gândire şi
acŃiune economico-politică al celebru -
lui diplomat american, cel care a
condus politica externă a Statelor
Unite în împrejurări deosebit de gre -
le, să cităm, deasemenea, o manieră
în care nu trebuie realizate negocie-
rile – „să dai totul fără să primeşti
nimic în schimb” sau „niciodată în
istorie nu s-au văzut doi adversari,
SUA şi URSS, care să negocieze în
permanenŃă asupra mijloacelor de a
se distruge reciproc”. Totodată, reve-
nind la noi, referindu-ne la relaŃiile
dintre cei trei mari în 1945, circula
o butadă în timp, anume: „Roosevelt
poate tot şi nu înŃelege nimic. Chur -
chill înŃelege tot dar nu poate nimic.
Stalin înŃelege tot şi poate tot”. Şi
am văzut ce curs a luat istoria în
astfel de condiŃii... Nu cred că trebu-
ie repetat acum prin neglijarea şi chiar
umilirea celor mai mici, prin neglija-
rea socialului. Dar cum strică şi per-
vertesc interesele nocive, corupŃia, ig -
noranŃa, scopurile penibile mascate, in-
fatuarea, un astfel de desen strategic? 

(va urma)
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urmare din pagina 1
În urma acestei confruntări a agen-

Ńilor economici pe piaŃă intr-un cadru
liber fără intervenŃii din partea unor
forŃe care ar putea avea influenŃe ne -
gative se obŃine echilibrul pieŃei şi
starea de echilibru a participanŃilor
care conduce la maximizarea câştigu -
rilor acestora şi la ridicarea nivelului
de trai al populaŃiei.

Problema echilibrului economic preo-
cupă economia politică de la începu-
turile sale, mai precis de când gândi-
rea economică s-a constituit într-o şti-
inŃă de sine stătătoare. Viziunea cla-
sică privind echilibrul economic o întâl -
nim în operele lui A. Smith, D. Ricardo
şi St. Mill, ca să menŃionăm pe cei
mai reprezentativi exponenŃi ai libera -
lismului clasic. În acest context publi -
carea cărŃii "BogăŃia naŃiunilor" a lui
Adam Smith în 1776, este conside -
rată a fi originea economiei ca ştiin -
Ńă. Clasicii scriau într-o epocă în care
industria cunoştea o dezvoltare fără
precedent (Paul Marinescu). Preocu -
parea lor principală fost creşterea
economică şi teme relaŃionate cum
ar fi distribuŃia, valoarea, comerŃul
internaŃional, etc. Unul dintre obiec-
tivele principale a fost denunŃarea
ideilor mercantiliste restrictive ale li -
berei concurenŃe care erau încă şi mai
extinse in vremea lor. Pentru Adam
Smith, statul trebuia să se abŃină să
intervină în economie deoarece atun-
ci când oamenii acŃionează liber în cău -
tarea propriului interes există o mână
invizibilă ce transformă eforturile în
beneficii. În fond, teoria „mâinii invizi -
bile”, enunŃată de A. Smith, poate fi so-
cotită ca o formă de exprimare a
unei concepŃii cu privire la echilibrul
economic. Potrivit acestei teorii, econo-
mia bazată pe mecanismele pieŃei
concurenŃiale îşi asigură în mod spon-
tan, echilibrul între producŃie şi con-
sum, ofertă şi cerere, fapt care face
de prisos intervenŃia statului în eco -
nomie. De asemenea conform teoriei
“mâinii invizibile”, jocul intereselor care
se derulează pe o piată este suficient
pentru a armoniza viaŃa economică
(Jacque Garello). PiaŃa este deci un
proces de coordonare descentralizat,
care nu necesită nici o intervenŃie, nici
reglare: mâna invizibilă justifică politi -
ca de “laissez-faire”. De asemenea,
trebuie să amintim faptul că principi-
ile de bază ale şcolii liberale clasice
aveau la bază fundamentarea filozo -

fică a ştiinŃei clasice deterministe, moş-
tenită de la Newton şi folosită apoi
în toate ştiinŃele, inclusiv în econo-
mia politică. În cadrul şcolii clasice
de gândire economică, problemele eco-
nomice au fost analizate din punctul
de vedere al unui model cu condiŃii
ideale de echilibru stabil, potrivit că -
rora dacă se asigură libertate eco-
nomică, atunci sistemul se realizează
şi funcŃionează de la sine, fiind gu -
vernat de legi naturale. Economiştii
clasici nu au observat că între mode -
lul lor de gândire, care era perfect
justificat, şi condiŃiile prevalente în
viaŃa economică reală există o dife -
renŃă enormă şi nu au studiat cu
aceeaşi grijă şi problema dezechili-
brului care domina realităŃile econo -
mice. De asemenea, nu au sesizat ne -
cesitatea reformelor structurale, creând
un model ideal unde guvernează legi
naturale. Şcoala clasică a fost supu -
să, cu trecerea timpului, multor criti -
ci din cauza discrepanŃei între teorie
şi practică; ea a văzut realitatea fizi -
că, socială şi economică prin prisma
echilibrului stabil. Cu alte cuvinte, evo-
luŃia este către unitate, armonie, sime-
trie, reversibilitate în sensul că dacă
facem analiza ex-ante sau ex-post, micro
sau macro nu are nici o importanŃă,
căci rezultatul trebuie să fie acelaşi.

Această prezentare se reduce la
două idei. Prima este cea a conver-
genŃei intereselor individuale cu inte -
resul general, atribuită lui Mandeville
şi prezentă de asemenea la Hume,

Ferguson şi Hutchinson, toŃi fiind
inspiratori ai lui Adam Smith; iar cea
de-a doua idee este că rezultatul
obŃinut prin intermediul pieŃei este
cel mai posibil. Acesta nu este rezul-
tatul care ar fi putut fi obŃinut de un
individ perfect raŃional. PrezenŃa mâi -
nii invizibile pe piaŃă presupune ajus -
tări permanente, fiecare individ adap-
tându-şi comportamentul în funcŃie
de informaŃiile transmise de preŃurile
şi profiturile relative, la rândul lor va -
riabile pe măsură ce se realizează
tranzacŃiile. PiaŃa este în acest fel un
proces de descoperire continuă, cu
rezultate neprevăzute şi imprevizibile,
neputându-se “simula piaŃa”, asa cum
spuneau Lange şi Kandor şi cum
pretind astăzi susŃinătorii “socialis-
mului de piaŃă”.

În această viziune dinamică, agenŃii
economici joacă rolul degetelor mâinii
invizibile (fiind motivaŃi de proprie -
tatea asupra profitului) atenŃi la infor-
maŃiile vehiculate de piaŃă şi gestio -
nează dezechilibrele pe care le dez-
valuie aceste informaŃii. Aceste reacŃii
antreprenoriale garantează coordona -
rea generală mai bine decât orice re -
glare prin care se caută un ipotetic
echilibru general. Mâna invizibilă Ńine
de o filosofie socială scoŃiană din se -
colul al XVIII-lea, dar şi de econo mi -
ştii şcolii clasice austriece, conform că-
rora ordinea socială este rezultatul neă-
dorit al unor acŃiuni voluntare ale in -
dăvizilor.

În studiile sale, Adam Smith a de -

scris cadrul instituŃional indispensabil:
mâna invizibilă nu poate funcŃiona de -
cât dacă există dreptul de proprieta -
te, siguranŃa contractelor, stabilitatea
mo nedei, concurenŃei (altfel spus, li -
ber tatea de a întreprinde şi de a face
schimburi comerciale). Mai târziu, Hayek
a dedus o teorie evoluŃionistă a insti-
tuŃiilor, astfel incât vorbim astăzi de
o “abordare prin prisma mâinii invizi -
bile” (Ullmann-Magalit) pentru a carac-
teriza teoriile care explică emergenŃa
şi modificarile instituŃiilor fără inter-
venŃia unor acŃiuni umane voluntare.

În urma celor prezentate mai sus
putem afirma că mâna invizibilă ocu -
pă un loc central in dezbaterea fun-
damentală privind libertatea individu-
ală şi armonia socială.

Teoria liberală clasică este rea -
dusă în discuŃie de către Şcoala de
la Chicago printr-unul dintre cei mai
de seamă exponenŃi ai săi Milton Fried -
man. În cartea sa, Liber să alegi. Un
punct de vedere personal, Milton
Friedman evidenŃiază printr-o serie de
exemple ale mai multor Ńări aflate
de-o parte şi de alta a fostei “cor-
tine de fier”, faptul că o economia
nu va putea fi functională atâta timp
cât va fi comandată şi controlată de
la centru, în raport cu Ńările în care
aplicarea liberalizării preŃurilor şi a
schimbului liber au fost măsuri care
au acŃionat ca un motor propulsor,
garantând o economie funcŃională.
Prin tre mai multe subiecte interesan -
te pe care le tratează în această carte,
renumitul profesor subliniază impor-
tanŃa delimitării clare a atribuŃiilor re -
venite statului, puterilor guvernamen-
tale, aratând cum, spre exemplu în
fosta Uniune Sovietică care aplica o
economie centralizată planificată, aceea
economie nu putea fi funcŃională.
Desigur, analizând la rece acest fapt,
putem inŃelege cu atat mai mult cu
cât insăşi Ńara noastră a fost condusă
in trecut de un guvern care aplica un
astfel de sistem ineficient. Ineficacita -
tea evidentă care a rezultat din sis-
temul de economie centralizată este
sintetizata pe larg, autorul reusind sa
arate prin cateva exemple cum aces-
ta a dat greş. Este clar că Ńările a
căror economie s-a bazat pe schim-
bul liber nu au avut decât de câşti-
gat, fiind favorizate atât prosperitatea
cât şi libertatea umana. Desigur, într-
o societate schimbul reciproc accep-
tat, concurenŃa şi libera alegere au
un impact pozitiv asupra economiei
şi a creşterii nivelului de trai al popu -
laŃiei, Ńările care au azi o economie
puternica fiind exemple evidente. Re -
ferindu-se la sistemul preŃului care
funcŃioneaza atât de bine atunci când
este lăsat liber, autorul vorbeşte despre

criza petrolului din 1974, când guver -
nul american, încercând să intervină
prin adoptarea unor măsuri menite a
evita creşterea preŃului petrolului pe
piaŃa internă, a avut un efect invers
decât cel scontat, conducând la lungi
cozi la benzină şi deficite de aprovi -
zionare chiar in SUA, Ńara care pro-
ducea cea mai mare parte a propriu -
lui petrol. În acest timp, Ńări ca Germa-
nia şi Japonia dependente de petrolul
importat, nu erau afectate. Friedman
reşeşte astfel să arate foarte bine cum
transmiterea informaŃiei prin preŃ poate
fi unul dintre cele mai dăunătoare
efecte ale inflaŃiei.

În contradicŃie cu “mâna invizibi -
lă” şi politica de “laissez-faire” se află
şcoala modernă (care susŃine prin
intermediul keynesismului soluŃia de
corectare a imperfecŃiunilor pieŃei prin
intervenŃia statului în economie) care
işi aduce un aport important în ceea
ce priveşte realizarea echilibrului eco-
nomic. Astfel, în cadrul şcolii moder -
ne problemele economice se observă
exclusiv din punctul de vedere al
unui model ce presupune condiŃii de
dezechilibru sau abateri de la mode -
lul clasic, dar cu premisa că inter-
venŃia guvernului prin aplicarea unei
politici monetare şi fiscale, aşa cum
a fost recomandată de Keynes, poate
promova prosperitatea generală şi sta-
bilitatea. Punctul culminant al şcolii
moderne a fost atins prin formularea
Legii Ocupării Depline a resurselor na -
turale şi umane, de către John Maynard
Keynes, în lucrarea sa devenită cele-
bră în secolul trecut „Teoria generală
a folosirii mâinii de lucru, dobânzii şi
banilor” (1936). Aceasta prezintă con-
ceptul modern de echilibru stabil prin
intervenŃie guvernamentală din afara
sistemului.

În ultimul secol cele două şcolii
de gândire economică au avut o con-
fruntare deschisă în ceea ce priveşte
sistemul de economie de piaŃă cel
mai eficient şi care ar trebui să fie
adoptat de către stat în politicile sale
pentru o dezvoltare economică dura-
bilă şi o creştere sustenabilă a eco -
nomiei. De asemenea, în analiza celor
doua concepte de gândire economică
pro şi contra “mâinii invizibile” tre-
buie luate in calcul cele doua crize
economice majore care au marcat
evoluŃia economică în ultimul secol.
Astfel, criza din 1929-1933, care a
avut ca principală cauză suprapro-
ducŃia, a dat câştig de cauză ade-
pŃilor politicilor intervenŃioniste ale sta -
tului. Şi totuşi, după trecerea anilor
s-a putut observa că statele cele mai
liberale în ceea ce priveşte sistemul
economiei de piaŃă sunt şi economi-
ile cele mai puternice în ceea ce pri -
veşe dezvoltarea economică şi creş -
terea sustenabilă (Statele Unite şi
Marea Britanie).

Contextul actual determinat de
criza economică oferă perspectivele
pozitive pentru realizarea unei sinteze
a diferitelor modele de echilibru agre-
gat al pieŃelor care să conducă la un
echilibru general stabil cu cadru sus -
tenabil pentru relansarea şi mai apoi
dezvoltarea economiei globale. Altfel
spus, ieŃirea economiilor din crizş se
va realiza printr-o acŃiune concertată
a statului şi a forŃelor pieŃei dar cu
condiŃia să se Ńină cont de faptul că
piaŃa este un sistem bazat pe prin-
cipiului autoreglării, iar statul nu tre-
buie să intervină în mecanismul de
funcŃionare al acesteia, ci trebuie sa
ramână un “partener” care să asigu -
re o politică fiscală coerentă şi un ca -
dru de reglementare al pieŃelor, care
să dea posibilitatea agenŃilor eco-
nomici să se manifeste liber într-un
cadru concurenŃial legitim din care
să obŃină beneficiile dorite.
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EnunŃasem, într-unul din soliloc -
viile anterioare dedicate culorii, ideea
existenŃei în creaŃia literară româneas -
că a unor opere în care culoarea de -
vine un element de comunicare afectivă,
de construcŃie a imaginii artistice.

Culoarea în poezie, spre exemplu,
este diferită de cea din pictură. Ea se
realizează prin mijloacele specifice
artei cuvântului. Întreaga lirică româ -
nească care evocă natura cu toate
transformările ei miraculoase este în -
cărcată de culoare. O culoare suge -
rată, în literatură, este aceea la rea -
lizarea căreia participă intrinsec şi ci -
titorul cu fantezia şi imaginaŃia sa.  Dar
în acest raport de ceaŃie, culoarea
determinată de lumina spirituală a
scriitorului este o componentă a
structurii imaginii artistice. Şi în poe -
zia de dragoste şi chiar în cea de
orientare filozofică putem întâlni pa -
gini numeroase de mare forŃă expre-
sivă, care foloseşte culoarea ca „agent”
de sensibilizare afectivă.

Încerc, un demers critic de fac-

tură impresionistă, să restitui memo-
riei colective una din ceaŃiile din liri -
ca argheziană care ilustrează mai su -
gestiv ideea de mai sus. 

În perioada de început a creaŃiei
sale poetice a realizat una din cele
mai interesante poezii, atipică pentru
creaŃia sa de până atunci, întitulată „
Morgenstimunng”. Iată, cum o temă
de dragoste mai mult decât banală,
cu tentă filozofică, îmbrăcată într-o

cromatică inedită, poate să
fie cât mai expresivă. Poezia
cuprinde câteva etape impor-
tante corespunzătoare, înce -
pând cu momentul „incu -
baŃiei” sentimentului de dra -
goste. El compară miracolul
dragostei cu un cântec care
apare pe nepregătite: 

„Tu Ńi-ai strecurat cân tecul
în mine⁄ Într-o dup-amiază,
când⁄ Fereastra sufletului ză -
vorâtă bine⁄ Se deschisese
în vânt,⁄ Fără să ştiu că te
aud cântând”. El se extinde
în întreaga fiinŃă, molipsind-o
total:

„⁄Cântecul tău a umplut
clădirea toată⁄ Sertarele co -
voarele, ⁄Ca o lavandă so -
noră, Iată⁄ Au sărit zăvoa -

tele,⁄ Şi mănăstirea mi-a rămas des-
cuiată,⁄ FiinŃa poetului o compară cu
o mănăstire; 

Şi poate că nu ar fi fost nimic⁄
Dacă nu intra să sape⁄Cu cântecul şi
degetul tău cel mic,⁄Care pipăia mier-
lele pe clape⁄ Şi întreaga ta făptură,
aproape.

Şi se putea ca întreaga minunată po -
veste de dragoste să eşueze într-o ba -
nalitate, dacă nu, ea iubita, nu avea da-
rul să pipăie corzile „mierlele pe clape”

Dar ca toate lucrurile, mai ales cele
frumoase, au un sfârşit: Cu tunetul
se prăbuşiră şi norii,/ În încăperea uni-
versului închis⁄ nu altul decât sufle-
tul poetului, Vijelia aduse cocorii,⁄ Al -
binele frunzele...Mi-s⁄ Şubrede bâr-
nele, ca foile florii⁄ După un timp
apare oboseala inerentă după efortul
menŃinerii intensităŃii unui eveniment
deja banalizat;  

De ce ai cântat? Dece te-am auzit?
Veşnica întrebare a celui dezamăgit,
după sfârşit;

Tu te-ai dumicat  cu mine vapo -

ros⁄ NedespărŃit- în bolŃi, după con-
sumarea biologică superficială a eve -
nimentului erotic urmează concluzia: 

Eu veneam de sus tu veneai de jos⁄
Tu soseai din vieŃi, eu veneam din morŃi,⁄

Poetul venea din lumea lui, dintr-
o altă sferă, de sus, nu din viaŃă ci
de dincolo, din moarte, dar nu cea
spirituală, ci din nefiinŃă. 

Transpunerea acestui poem, ex -
trem de colorat, într-un tablou pictat,

presupune aplicarea unor legi ale acor -
durilor cromatice, dictate de vibraŃia
sufletească a poetului care nu poate
fi cuantificată decât de un pictor care
se află pe aceleaşi coordonate spiri-
tuale cu poetul. Cu siguranŃă el ar
putea fi realizat într-o policromie, cu
treceri subtile de la roşul cel mai
aprins care corespunde dragostei până
la albastru violet, negru, culori ce
sugereză declinul, sfârşitul.  
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