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Societatea românească, în ge -
neral, şi economia, în special,
se confruntă după anul 1989,
cu un proces de restructurare
de amploare şi complexitate
crescândă, despre care s-a vor-
bit mult, dar s-a întreprins pu -
Ńin pentru înŃelegerea implicaŃi-
ilor multiple în planul politicilor
de dezvoltare. Abstractul "proces
de restructurare, reformă şi des-
centralizare” are ca puncte de
plecare acŃiuni concrete de re -

profilare, dezafectare sau creare de noi agenŃi economici
într-o anumită zonă.

Să vizitezi Turcia în toiul iernii
este un privilegiu. Oricât ar părea
de şocant, aşa am simŃit eu de-a
lungul a zece zile petrecute în Ńara
ce se întinde pe două continente.

Să mă explic... Turcia la în -
ceput de decembrie te întâmpină
cu portocalii, lămâii, măslinii şi smo-
chinii încărcaŃi de rod. Oriunde, în
curŃile oamenilor, în parcuri, pe
marginea străzilor, întinzi doar

mâna şi le culegi. Ceea ce nu se întâmplă vara. Apoi,
Turcia în decembrie înseamnă Turcia în extrasezon. Adică
o Ńară care nu trăieşte exclusiv din agitaŃia turismului şi
din vraja Mediteranei şi Egeii, o Ńară care se dezvăluie şi
în alte ipostaze, iar oamenii au vreme să-şi etaleze pe
îndelete faptele, proiectele, speranŃele şi ambiŃiile. ArătaŃi-
mi un singur turist român care în toiul verii, în Antalya
sau Kusadasi, se mai informează şi cu altceva decât cu
numărul camerei de hotel şi oferta gastronomică la
extraall inclusiv...

În prezentul articol ana lizăm evo -
luŃia indica torilor pri vind plata oblig-
aŃiilor fiscale în România. Precizăm
că în stu diul efectuat de Banca Mon -
dială în colaborare cu Pricewaterhouse
Coopers la nivelul anului 2011-2013 au
fost cuprinse un număr de 183 res -
pectiv 185 de state, astfel studiul asu-
pra compa niilor fiind relevant la nivel
internaŃional.
În Tabel am ordonat crescător statele
identificate ca fiind relevante pentru a

fi comparate cu România evidenŃiind clasamentele pe care
se află Ńara respectivă pe fiecare indicator.

Lansat de către Mi -
nisterul francez al Afa-
cerilor Externe şi Euro -
pene, în ianuarie 1999,
programul de burse
de excelenŃă Eiffel se
adresează studenŃilor
străini care doresc să
urmeze studii de Mas-
terat sau de Doctorat
şi ale căror rezultate
academice au fost re -

cunoscute de către instituŃiile franceze de în -
văŃământ superior ce îşi manifestă intenŃia de
a-i primi în cadrul unui program de studii.
Principalul obiectiv al acestui program este
formarea viitorilor factori de decizie străini –
din sectorul public, dar şi privat – în trei do -
menii de studiu prioritare: ştiinŃe, economie
şi gestiune, drept şi ştiinŃe politice. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„În toate împrejurările mari ale
vieŃii tale să hotărăşti tu singur
şi să nu pui temei decât pe tine
însuŃi şi pe tatăl tău, dacă-l ai.” 

Duiliu Zamfirescu
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„Cine se face oaie, lupul îl mănâncă”
(ÎnŃelepciune populară)

Diriguitorii lumii financiare sunt „stăpânii unei lumi pe care
n-o stăpânesc, totuşi, cu adevărat”, cum scria Claude Weill.
Nici nu au cum. Lumea de astăzi, mai bine spus cei peste
6,2 – 6,3 miliarde de oameni care trăiesc rău, chiar foarte
rău, suferă grave umilinŃe, au speranŃele făcute Ńăndări,
chiar dacă o lume luminoasă şi luminată în mai multe din
unghiurile şi laturile ei, cu un progres tehnic eclatant, cu
unele efecte agreabile disipate nu doar asupra celor avuŃi,
a privilegiaŃilor, etc., nu are, nu mai are cum să fie o lume

supusă, o lume abulică, acceptând mizeria ca o fatalitate. Nu are, nu mai are cum
să fie o lume de „sclavie modernă”.

14 decembrie 1911. Norvegianul Roald Amundsen atinge, primul, Polul Sud.

Dan POPESCU
continuare ^n pag. 4-5
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Unul dintre cele mai des
utlizate concepte economice,
atât în rândul specialiştilor
în domeniu, cât şi al oame-
nilor de rând este conceptul
de creştere economică. Fie
că privim la televizor, răs-
foim o revistă sau un ziar
de specialitate sau deschi -
dem o pa gină de internet,
putem ob serva preocuparea
constantă pentru acest con-

cept şi pentru tot ceea ce el reprezintă în rândul po -
pulaŃiei.

Conceptul de cre}tere economic@ prin
prisma marilor doctrine

-câteva coordonate-

continuare ^n pag. 6
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În acel moment, un întreg meca -

nism al schimbării se declanşează;
dimensiunile acestuia merg de la eco -
nomic, prin modificarea indicatorilor
agenŃilor economici, la social, calita -
tea vieŃii locuitorilor zonei fiind viza-
tă în modul cel mai direct şi de la
economico-social la spaŃial efectele
propagându-se, ca o undă, pe întreg
teritoriul în care se realizau activită -
Ńile de producŃie conexe, în care există
infrastructură specifică şi în care
trăieşte populaŃia dependentă profe-
sional şi material de respectivii agen -
Ńi economici. 

În Europa de azi, conceptul de
bază pe care se construieşte teoria
dezvoltării teritoriale este coeziunea
economică şi socială a dezvoltării.
Acesta se traduce, în conŃinutul stra -
tegiilor de amenajare a teritoriului,
în tr-un principiu fundamental, şi anume
dezvoltarea economică şi socială tre-
buie să se bazeze pe o structură spa -
Ńială echilibrată. Aceasta este condiŃia
unei dezvoltări dezirabile, în care să
se asigure echilibrul între eficienŃă
economică şi armonia socială. Din
această perspectivă, se consideră că
dezvoltarea inegală a teritoriilor re -
flectă slăbiciuni economice ale ansam-
blului şi sunt de neacceptat, deoare -
ce la rândul lor, devin sursă de in -
stabilitate economică şi politică, trans-
formându-se în piedici de dezvoltare
a întregului ansamblu naŃional şi, im -
plicit, internaŃional.

Din cele expuse până acum se în -
Ńelege că existenŃa reală a unor deze -
chilibre şi rămâneri în urmă în dez-
voltarea teritorială a Ńării, pe de o
parte, şi varietatea de relief, de re -
surse naturale, de tradiŃii privind dez-
voltarea unor tipuri de activităŃi, po -
tenŃial demografic al zonelor Ńării, pe
de altă parte, justifică cu prisosinŃă
necesitatea elaborării şi practicării unei
politici coerente de dezvoltare locală.

LocalităŃile au evoluat şi s-au dez-
voltat în moduri diferite şi în ritmuri
diferite dar cu efecte neesenŃiale pen-
tru cetăŃeni şi în special pentru me -
diul de afaceri. De aceea, în prezent,
asistăm la un peisaj foarte eterogen
al localităŃilor din punct de vedere al
dezvoltării acestora. DiscrepanŃele exis-
tente între localităŃi reprezintă o con-
secinŃă a mai multor cauze: ritmurile
diferite de dezvoltare a localităŃilor în
cadrul judeŃului; ritmurile diferite de
dezvoltare a judeŃelor în cadrul teri-
toriului naŃional; distribuŃia neunifor-
mă pe teritoriul judeŃului şi a Ńării a
infrastructurii tehnice şi sociale şi
slaba dezvoltare a acesteia; dezechili-
brele demografice; existenŃa unor fac -
tori naturali şi a unor resurse econo -
mice diferite de la o localitate la alta
şi de la un judeŃ la altul;manifestarea
în mod diferit, de la o localitate la
alta, a iniŃiativei locale şi a spiritului
edilitar-gospodăresc, percepŃia greşită
de către autorităŃile locale a principiu -
lui de colaborare economică şi organi -
zatorică în conceptul dezvoltării zonale;

Cu toŃii plătim, de 22 de ani, pen-
tru dezvoltarea economică haotică
din diverse zone ale Ńării, calitatea în -
doielnică a clasei politice din ultimii
ani, dar din păcate puŃinul progres
se vede doar pentru dezvoltarea reşe -
dinŃelor de judeŃ şi a altor câteva
localităŃi cu interese de grup. 

Pentru construirea unei Românii
de talie europeană este evident fap-
tul că aceste discrepanŃe între locali -
tăŃi vor trebui să dispară şi cum este
firesc, acele localităŃi rămase în urmă

vor trebui sprijinite să se dezvolte
mai puternic, pentru ca procesul de
armonizare să aibă un caracter pro-
gresiv. 

În acest context, considerăm că
se impune elaborarea unui program
naŃional destinat majorităŃii oraşelor
la care s-ar putea adauga şi comunele
foarte mari – cu perspective de a
deveni oraşe – şi municipiile cu până
în 30.000 de locuitori, care pot de -
veni în cadrul judeŃului-regiunii, cen-
tre de servicii comunitare pentru lo -
calităŃile din zonele respective, astfel
încât cetăŃenii să se deplaseze pe
distanŃe cât mai mici-radial dinspre
exterior spre interior - să nu-şi mai
piardă timpul, banii şi energia pentru
deplasările spre reşedinŃele de judeŃ,
pe distante de 50-70 km, singurele
capabile să le asigure în momentul

de faŃă serviciile comunitare în do-
meniile de strictă necesitate (sănă-
tate, administraŃie, muncă, învăŃământ)
dar cu costuri de timp şi bugetare .

Pentru a ajunge la o prosperitate
acceptabilă pentru toŃi cetăŃenii Ńării
şi pentru realizarea unui climat social
stabil la nivelul întregii Ńări este ne -
cesară reducerea disparităŃilor şi armo-
nizarea economică şi socială a tutu -
ror localităŃilor şi a tuturor judeŃelor
României. În acest scop Parlamentul
şi Guvernul trebuie să corecteze legis -
laŃia şi să îmbunătăŃească mijloacele
de aplicare a acesteia printr-un Pro -
gram naŃional care ar crea condiŃiile
pentru realizarea unor centre de dez-
voltare zonală construit astfel încât
să urmărească următoarele obiective:

1. Creşterea capacităŃilor locali -
tăŃilor de a-şi susŃine propriul proces
de dezvoltare;

2. Ridicarea calităŃii vieŃii prin impu -
nerea unor standarde minime pentru
serviciile publice;

3. Dezvoltarea echilibrată între lo -
calităŃile din cadrul judeŃului-regiunii,
dintre diferite judeŃe, dintre mediul
urban şi rural, dintre zone centrale şi
periferice;

4. Creşterea şanselor egale în ceea
ce priveşte accesul de informare, cer -
cetare-dezvoltare tehnologică, educa -
Ńie şi formare continuă a populaŃiei
din zonele periferice;

5. Stimularea cooperării intercomu -
nitare care contribuie la progresul eco-
nomic şi social al zonei;

6. Promovarea unei dezvoltări zo -
nale ,pe centre urbane cu reŃele de
localităŃi ;

7. Diminuarea dezechilibrelor regio -
nale existente prin reducerea decala-
jelor de dezvoltare dintre localităŃi în
cadrul judeŃului, dintre diferite judeŃe,
dintre mediul urban şi rural, dintre
zone centrale şi periferice;

8. Revitalizarea zonelor defavori -
zate, promovarea unor politici adap-
tate unor particularităŃi zonale;

9. Prevenirea de noi dezechilibre
prin apariŃia unor zone problemă;

10. Stimularea dezvoltării echili-
brate prin promovarea mecanismelor
economiei de piaŃă în toate regiunile
Ńării, în vederea îmbunătăŃirii competi -

tivităŃii şi realizării unei creşteri eco-
nomice permanente ;

11. Stimularea cooperării inter-regio -
nale interne şi internaŃionale care con-
tribuie la progresul economic şi social.

Mijloacele prin care Programul
naŃional pentru realizarea unor centre
de dezvoltare locală ar putea realiza
obiectivele definite anterior ar fi :

1. VoinŃa necesară acceptării şi apli -
cării unor principii aparŃinând spaŃiu-
lui european:

a) Principiul egalităŃii şanselor a
tuturor cetăŃenilor;

b) Principiul de bază pe care se
construieşte teoria dezvoltării teritoria -
le rămâne solidaritatea şi coeziunea
economică şi socială;

c) Principiile democraŃiei şi des-
centralizării puterii;

d) Principiul autonomiei locale şi
al subsidiarităŃii;

e) Principiul dezvoltării armonioa -
se pe întreg teritoriul Ńării, apropiind
pe cât posibil nivelul de dezvoltare
regională al României de regiunile
din Ńările dezvoltate ale Europei.

2. Utilizarea fondurilor de finanŃare
corespunzătoare programelor naŃiona-
le şi internaŃionale:

a) TransparenŃă în gestionarea pro-
gramelor naŃionale şi internaŃionale

privind finanŃarea autorităŃilor publice
locale;

b) Creşterea capacităŃii autorităŃi -
lor publice locale de a accesa fon-
duri de finanŃare;

c) Sprijinirea autorităŃilor publice
locale pentru cofinanŃarea proiectelor
cu finanŃare din fondurile europene
prin programe guvernamentale şi zo -
nale, implementate de comunităŃi, aso -
ciate în ASOCIAłII INTRACOMUNITARE
cu conduceri reprezentative din fiecare
unitate administrativă.

3. Realizarea unei infrastructuri in -
stituŃionale în localităŃile stabilite ca
centre zonale care să cuprindă:

a) Trezorerie;
b) Spital teritorial;
c) UnităŃi de învăŃământ liceal şi

profesional;

d) Judecătorie şi Parchet;
e) PoliŃie locală zonală cu compe-

tenŃe bine stabilite şi delimitate de
cele ale poliŃiei naŃionale; 

f) Oficiu prefectural zonal;
g) Birouri zonale ale serviciilor de-

concentrate în domeniul: muncii, sănă-
tăŃii, cadastru,consultanŃă agricolă, agen-
Ńia de plăŃi pentru agricultură, camera
agricolă, birouri de turism, evidenŃa
populaŃiei şi înmatriculării auto, etc);

h) ReprezentanŃe ale serviciilor or -
ganizate de Consiliul JudeŃean .

i) AsociaŃii de dezvoltare intracomu -
nitare pe domeniile serviciilor comu-
nale (apă, canal, salubritate, adminis-
trarea domeniului public şi privat, sil-
vic, situaŃii de urgenŃă şi stingerea
incendiilor, servicii de audit şi con-
tabilitate etc).

4. Realizarea unei puternice infra-
structuri locale si zonale corespunză-
toare:

a) Imobile pentru reŃeaua de bi rouri
zonale şi specialiştii ce le vor deservii.

b) Drumuri interjudeŃene şi comunale;
c) ReŃele de alimentare cu apă;
d) Sistem de canalizare intercomu -

nal cu staŃii de epurare comune, 
e) ReŃele pentru telefonie fixă şi GSM.
f) Transport în comun intercomu-

nal cu legături interzonale şi cu reŃe -
lele feroviare şi aeroportuare;

g) StaŃii de depozitare şi selectare

a deşeurilor;
h) Depozite si târguri pentru valo -

rificarea productiei agricole,
i) Centre de informare turistica şi

reŃele turistice zonale; 
Un bun exemplu de asociere între

unităŃile administrativ-teritoriale, este
reprezentat de către Danemarca. Exem-
plul danez este unul dintre cele mai
de succes din Europa. Comasarea lo -
calităŃilor a început în 1970 când din
peste 1400 de localităŃi au fost for-
mate 274 de administraŃii locale şi
14 judeŃe. Din 1970 până în prezent,
în baza principiului intercomunalităŃii,
prin asocierea unităŃilor administra-
tiv-teritoriale, acestea s-au regrupat,
reducându-se sub jumătate. În acest
moment există instituită o Comisie
pentru Restructurare Administrativă.
Aceasta în urma unor dezbateri pur-
tate şi cu reprezentanŃii structurilor
asociative ale autorităŃilor locale a
luat decizia ca începând cu anul
2007 numărul localităŃilor să scadă
sub 100, iar cel al judeŃelor la 5,
prin comasarea acestora şi colabo-
rarea în asociaŃii intracomunitare cu
conduce ri reprezentative ale tuturor
comuni tăŃilor zonale aderente. 

Nu avem pretenŃia ca în România
să se întâmple acest fenomen imediat,
dar trebuie accelerat pentru că exem-
plele de asociere la nivelul localită -
Ńilor demonstrează faptul că există o
necesitate comună a localităŃilor de a
oferi servicii de calitate cetăŃenilor
proprii, prin înfiinŃarea de AsociaŃii
de Dezvoltare Intracomunitare, numai
că acestea nu sunt sprijinite legislativ
şi logistic de către instituŃiile statului. 

Asocierea intercomunală aşa cum
este prevăzută în Legea 215/2001
privind administraŃia publică locală se
dovedeşte a fi un concept inovator,
în măsură să producă beneficii pen-
tru toate autorităŃile locale dar în spe -
cial pentru cetăŃenii zonei de cuprindere.

SituaŃia actuală în care se prezin-
tă dezvoltarea zonală impune necesi-
tatea asocierii intercomunitare ca un
prim obiectiv ce ar trebui să fie în
gândirea autorităŃilor de la toate ni -
velurile, implicând autorităŃile locale
în realizarea de programe de dez-
voltare si servicii pentru cetăŃeni cu
un impact mai larg şi cu o folosire a
resurselor materiale şi financiare zo -
nale mai eficiente, cu un impact sem -
nificativ în deservirea populaŃiei atât
prin asigurarea de servicii cât şi creş-
terea potenŃialului investiŃional al popu-
laŃiei pentru folosirea resurselor locale.

Pentru aplicarea directivelor Uniu -
nii Europene în domeniul de dezvol -
tare regională se impune o urgentare
a procesului legislativ pentru apro-
barea strategiei de dezvoltare regio -
nală şi descentralizare administrativ
financiară, întărind autonomia locală
în materie de hotărâre a priorităŃilor
de dezvoltare şi colaborare zonală. In
ultima perioada se vorbeşte peste tot
de acest obiectiv dar se constată o
centralizare a deciziei economice şi
de dezvoltare, astfel că suntem criti-
caŃi de forurile europene în rapoar -
tele de Ńară pe diferite domenii de
activitate şi ducând la o slabă atra -
gere de fonduri europene din cauza
neîndeplinirii condiŃiilor de eligibili ta -
te corelat cu gestionarea defectuoasă
a fondurilor de către agenŃiile na -
Ńionale.

Colaborarea administraŃiilor locale
la nivel zonal ar responsabiliza mult
mai bine factorii de decizie locală ,
priorităŃile de dezvoltare ar fi stabilite
în colaborare cu grupurile de cetăŃeni
şi agenŃi economici valorificând po -
tenŃialul uman, energetic şi financiar
din zona de cuprindere potenŃial al
asociaŃiilor intracomunitare.

dr. ec. Teodor Dumitru BANCIU

Asocierea intercomunal@, factor de progres al zonei 

Vedere din Copenhaga
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Aşadar, iarnă fiind (la noi) şi o toam-

nă blândă (la ei), am putut descoperi
şi vedea Turcia cea adevărată de din-
colo de cortina turismului estival.

Mai întâi de toate Turcia ni se dez -
văluie ca un miracol economic în plină
şi viguroasă desfăşurare. Imună la cri -
zele care s-au succedat în ultimii ani,
imună la recesiune şi stagnare, croin-
du-şi drum dezinvolt într-o lume în care
aproape nimeni nu mai îndrăzneşte să
privească dincolo de ziua de mâine. De
aceea socotesc că este un miracol real
faptul că, în vreme ce naŃii galonate din
Europa şi de aiurea s-au lăsat bântuite
şi îngenunchiate de neputinŃă, econo-
mia turcească şi-a triplat PIB-ul în ulti -
mii zece ani, ajungând la aproape 800
miliarde de dolari, adică pe locul 16 în
topul marilor economii ale lumii. Pro -
gresul economic atât de alert a îngă-
duit economiei Turciei să depăşească
deja stadiul de emergenŃă.

Este în aceeaşi măsură un miracol
şi modul îndrăzneŃ în care îşi planifică
Turcia parametrii dezvoltării viitoare. După
zece ani cu totul remarcabili, turcii au
ambiŃia ca, în următorii zece ani, până
în 2023, să ajungă la un PIB de 2000
de miliarde de dolari şi un PIB per
capita de 25.000 de dolari, ceea ce îi
va permite Turciei să intre în topul pri -
melor zece economii ale lumii !

Cum se va întâmpla asta? Turcia
are pregătită o strategie prin care co -
merŃul extern să devină principalul pro -
pulsor al economiei. Creşterea econom-
ică alimentată de exporturi, Ńintele prin-
cipale fiind pieŃele din Orientul Mijlociu,
va însemna ruperea de expansiunea ba -
zată pe cererea internă din ultimii ani.

E un miracol şi modul în care Tur -
cia izbuteşte, în condiŃiile penuriei de
bani de pe pieŃele financiare interna -
Ńionale, să atragă investiŃii străine, mai
ales în industria turismului. Un nou cod
comercial prin care se îmbunătăŃeşte
guvernanŃa din sectorul corporate şi o
nouă legislaŃie mult mai permisivă în
privinŃa accesului străinilor la cumpă -
rarea de proprietăŃi pe teritoriul turcesc,
au făcut ca, în ultimii cinci ani, Turcia
să beneficieze de investiŃii străine di -
recte de peste 100 miliarde de dolari.
Prin aceste investiŃii dirijate inspirat
către sectoarele aducătoare de valută

forte, Turcia a detronat de pildă Marea
Britanie de pe locul 6 în topul celor
mai populare destinaŃii turistice. Numai
în Antalya, bunăoară, există în prezent
1600 de hoteluri, din care 700 de cinci
stele şi unul de şapte stele, iar numărul
acestora creşte cu 30 – 40 în fiecare
an. Circa 30 de milioane de sosiri inter-
naŃionale au adus Ńării venituri de 23
miliarde dolari anul trecut. Bomboana
de pe tortul comerŃului şi turismului
turcesc este proiectul de transformare
a Istanbulului într-un centru financiar
internaŃional de tipul Wall Street, adică
un fel de Dubai al Europei care va re -
confirma rolul istoric de centru comer-
cial global al metropolei de pe malul
Mării Marmara. Această ambiŃie va costa
Ankara aproape 3 miliarde de dolari,
dar... turcul plăteşte atunci când simte
că merită.

Dar departe de mine gândul de a vă
face să credeŃi că mă aflu într-un med iu
aseptic, predestinat marilor performan -
Ńe şi recorduri. Desigur, Turcia are şi
probleme. Multe şi complicate, pe care
le abordează cum se pricepe mai bine.

Prima ar fi lipsa resurselor energeti -

ce proprii. Interesant şi demn de un stu -
diu geologic aprofundat: subsolul său
este sărac, secătuit de gaze şi petrol
care par să se fi îndreptat doar spre
zăcămintele vecinilor săi din Orientul
Mijlociu şi Asia Centrală. Aşa se explică
faptul că energia de orice fel în Turcia
este scumpă. Benzina din staŃiile de ali-
mentare costă între 2,3 şi 2,5 euro
litrul. Chiar în timpul vizitei noastre a
produs mari emoŃii colective vestea că
preŃul energiei electrice se va dubla
începând cu 1 ianuarie 2013.

În această privinŃă turcii nu au decât
două soluŃii: importurile masive de pe -
trol şi gaze, pe de o parte, compensa -
rea sărăciei resurselor subsolului prin
folosirea energiei neconvenŃiale, pe de
altă parte. Soarele este aici generos şi
poate niciunde în altă parte nu ai să
vezi atâtea panouri solare şi boilere ca
pe blocurile de locuinŃe şi acoperişurile
caselor turceşti.

Ajungem la cea de-a doua problemă
care Ńine tot de resursele naturale:
pământul şi clima. Niciunde nu am vă -
zut un pământ mai arid decât pe munŃii
şi podişurile Anatoliei. Vârfurile stân-

coase ale munŃilor Taurus se oglin desc
cel mai adesea în apele turcoaz ale
Mediteranei. MunŃii aceştia cu înălŃimi
de peste 3000 de metri sunt alcătuiŃi
în proporŃie de 60 la sută din marmură
de toate calităŃile şi culorile. Atâta doar
că marmurei îi şade bine în vestigiile
istorice, în niciun caz în agricultură. So -
luŃia este sisifică şi am văzut-o la faŃa
locului: turcul amenajează cu eforturi
co losale terase întinse în coasta mun -
telui, aduce pământ fertil cu camioa -
nele, căruŃele şi roabele (aici pământul
e mai preŃios ca aurul!), sapă bazine
naturale pentru colectarea apelor plu-
viale şi aşa se nasc miile de hectare
de sere şi solarii care fac mândria agri-
culturii şi legumiculturii turceşti. Oricât
ar părea de curios, am aflat că econo-
mia Antalyei înseamnă 70 la sută agri-
cultură şi doar 20 la sută turism !

O altă problemă pe care turcii o
abordează frontal siliŃi de împrejurări şi
realităŃi: o educaŃie mai bună pentru
creşterea economică. Se acuză pe bună
dreptate faptul că forŃa de muncă este
slab educată (nivelul mediu de şcola -
rizare este de 6 clase), precar calificată

şi prost plătită (salariul minim în secto -
rul privat se ridică la 350 euro). Acest
din urmă aspect creează momentan
nişte avantaje. Mi-a atras atenŃia un
articol din presa turcă prin care aflăm
că Ford a închis recent uzinele sale din
Anglia pentru a le reloca în Antalya
printr-o investiŃie de 350 milioane de
euro. Aport de capital străin – veŃi zice
– dar avantajele financiare sunt doar de
o parte: la salariile din Turcia, investi-
torul american câştigă 1700 de euro pe
fiecare autovehicul vândut.

De aceea guvernul de la Ankara este
conştient că pentru a obŃine perfor-
manŃele mondiale pe care şi le-a pro-
pus, trebuie obligatoriu să construiască
un sistem educaŃional mai solid în sco -
pul diversificării industriei autohtone şi al
producerii mai multor bunuri procesate.

În fine, nu vom trece mai departe
fără să evocăm turbulenŃele şi compli-
caŃiile care se manifestă în relaŃiile Tur -
ciei cu Uniunea Europeană. Aici, în Tur -
cia, toată lumea este de acord că UE
a influenŃat hotărâtor reformele politice
şi economice ale Ńării de-a lungul unei
etape care a debutat în 2005, odată cu
startul oficial al negocierilor de aderare
la spaŃiul european, şi s-a întrerupt intem-
pestiv în 2010 când s-au suspendat
aceste negocieri. În tot acest răstimp
exporturile Turciei către UE au crescut
constant ajungând să deŃină o pondere
de aproape 50 la sută.

Acum, când aderarea pare a fi un
obiectiv îndepărtat şi când zona euro e
bântuită de crize, Turcia este nevoită
să-şi orienteze economia şi exporturile
către pieŃele din Orientul Mijlociu, Africa
şi Rusia. Oficialii turci nu-şi ascund, de
pildă, speranŃa că, într-un timp relativ
scurt, Irakul ar putea înlocui Germania
pe poziŃia de cea mai mare piaŃă pen-
tru exporturile turce. Important este că
îşi pregătesc şi negociază alternative.

Sper să mă fi făcut înŃeles. Turcia
de azi înseamnă inspiraŃie politică în
perimetrul naŃional şi global, laolaltă cu
muncă istovitoare, ambiŃie, risc calculat
în orice investiŃie şi afacere. Văd în pre-
dispoziŃia nativă şi în arta de a nego-
cia orice a turcilor nu neapărat spiritul
de neguŃător versat, ci mai curând dis -
ponibilitatea lor către o competiŃie dură
dar loială. CompetiŃia şi spiritul compe -
ti tiv i-au făcut puternici.

*
*      *

Stau şi mă întreb, în vreme ce
avionul înghite kilometrii ce mă despart
de Ńară, de ce miracolele, de orice
natură ar fi ele, sunt parcă sortite
mereu altora, niciodată nouă. Ce au
turcii în plus faŃă de români de sunt,
iată, în pragul mileniului 3, fericiŃii ben-
eficiari ai combinaŃiilor miraculos câşti -
gătoare? Şi mă simt nevoit să recu -
nosc din nou că fiecare naŃie îşi are
destinul şi conducătorii pe care îi mer-
ită. Ei îl au şi îl venerează chiar şi după
85 de ani de la trecerea sa în veşni-
cie, pe Kermal Ataturk, care le-a croit
un drum, singurul posibil către civiliza-
Ńia timpurilor noastre.

Noi pe cine avem şi în cine mai
putem crede? Cine se rătăceşte în de -
şertăciuni, nu mai regăseşte calea mira-
colelor. Pentru că miracolele în traiec-
toria istorică a unor naŃiuni nu sunt
câtuşi de puŃin întâmplătoare. Ele se pro-
duc exact acolo şi când trebuie. Vezi
visul împlinit american. Vezi miracolul
japonez. Pare să urmeze Turcia. Noi
rămânem în stand by. Poate, cine ştie,
peste două – trei generaŃii, vorba lui
Brucan.

... Avionul aterizează lin pe Otopeni.
Aplauze furtunoase ale pasagerilor. Au
mai scăpat odată. Bine aŃi venit în Ńara
în care miracolele sunt interzise !

[ara miracolelor de pe dou@ continente
Emil DAVID

Turcia. Ankara.

Podişurile Anatoliei
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urmare din pagina 1
Indivizii, cei mai mulŃi, în afara

celor care se refulează, se marginali -
zează ei înşişi, şi sunt destui şi ast-
fel, îşi asumă obligaŃiile, sau sunt gata
să şi le asume, dar îşi cer şi drep-
turile. De multe ori cu vehemenŃă.
Nu un egalitarism imbecil, promovat
ignorant de doctrine la fel de imbe-
cile. DiferenŃieri trebuie, fireşte, să existe,
nu toŃi au aceleaşi calităŃi, nu toŃi fac
aceleaşi eforturi, nu toŃi au aceeaşi
capacitate de a participa, aceeaşi in -
ventivitate şi inteligenŃă. Dar atâŃia oa -
meni excluşi, care nu au ce mânca,
care mor pe capete de inaniŃie şi mi -
zerie, ne relevă că conceptele, siste -
mele de dezvoltare pot fi - şi trebuie
– ameliorate, pe o zonă de colaborare
între piaŃă şi instituŃii. Că decidenŃii
veritabili sunt acei care reuşesc ne -
ce sara mobilizare şi stimulare a efor-
turilor într-un sens individual şi so -
cial pozitiv. DiscrepanŃele imense la
nivelul unor uriaşe prăpastii între cei
foarte puŃini bogaŃi şi „împliniŃi” şi
cei aproape fantastic de mulŃi care
abia reuşesc să supravieŃuiască de la
o zi la alta – ce demnitate, ce conşti-
inŃă civică, ce conştiinŃă de individ!?
– nu generează deloc bine umanităŃii.
Ci o avansează persistent pe o cale
foarte periculoasă pentru chiar exis-
tenŃa ei...

...Aşa cum arăta Alan Greenspan în
„Memorii”-le sale, („Timpul turbulen -
Ńelor”), „sofisticarea în creştere a sis-
temelor informatice permite instituŃi-
ilor financiare să identifice rapid oca -
ziile de profit sau de nişă, ale căror
rate de rentabilitate amplificate de
riscuri sunt superioare celor normale.
Dar, o rentabilitate excepŃională în pie-
Ńele nereglementate reflectă generali -
tăŃi de disfuncŃionalitate în fluxurile
economisirii mondiale spre investiŃii.
Cumpărări masive ale acestor active
de nişe sfârşesc prin a readuce pre -
Ńurile la «normal». Deşi nu acesta este
cu siguranŃă obiectivul actorilor pieŃii,
ei urmărind să maximizeze profitul
lor - ajustarea preŃurilor care urmează,
în condiŃiile automatismului arătat,

este benefică consumatorilor, pentru
a-l parafraza pe Adam Smith”. În mare,
ceea ce susŃine originalul cercetător
bancher american apreciem că este
un mecanism care funcŃionează. Mai
bine spus, care ar trebui să funcŃioneze.
Unde credem, însă, că „se rupe firul”?

Iată, de exemplu, acea „rentabilita -
te excepŃională”, care este bine, este
corect să fie, nu va ceda atât de
uşor terenul investiŃiilor mai multe care,
deşi nu intenŃionează astfel, o vor
atenua, apropiind-o de „normal”. Îşi va
apăra cât de mult va putea profitul
înalt, ridicând veritabile „ziduri de pro -
tecŃie”, prin orice mijloace, inclusiv cele
cupide. Iar investiŃiile mai multe nu
se mişcă în lume atât de uşor astfel
încât, aproape de principiul vaselor
comunicante, să reducă profiturile
înalte la „normal”. De fapt, nu cred că
aceasta este problema unei funcŃio -
nări a lumii economice mai aproape
de ceea ce aspiră oamenii. Ce spune

A.G. se manifestă cu precădere ca
tendinŃă, pe termen mediu sau lung.
Dar, oricum, nu modifică aproape cu
nimic datele gravelor probleme ale
lumii de astăzi, date care se concen-
trează cu precădere în alte direcŃii.

Este vorba, mai ales, de reculul
producŃiei în faŃa speculaŃiei. Este
vorba de reculul economiei reale în
faŃa unei economii virtuale în care un
„trader” cu mânecile suflecate, în faŃa
terminalului ordinatorului, Ńine soarta
Ńărilor, naŃiunilor, popoarelor la nivelul
unui simplu gest de-al său. „Clic: lira
sterlină se prăbuşeşte. Dublu clic: da-
toria spaniolă se diminuează...”, etc.,
etc. Nu el, acest tânăr realmente talen -
tat şi muncitor, este însă inamicul.
Ci, deasupra sa, se află instituŃiile fi -
nanciare, mai bine spus pieŃele finan-
ciare, care speculează prea mult într-
o lume, cum spuneam, deja aproape
strangulată şi pe care financiarii „nu o
stăpânesc cu adevărat”. Falimentul

băncii Lehman Brother în 2008, reve -
lator nemilos al neputinŃei guvernelor
şi guvernărilor de a face ca financia-
rizarea lumii să-şi redobândească lo -
cul său raŃional, proces în mod im -
pru dent eliberat şi stimulat excesiv
de politicile de dereglementări pro-
movate de R. Reagan şi M. Thatcher
şi nu doar de ei, o demonstrează aproa-
pe fără tăgadă. Este, dar, nevoie de
o reluare în mâini a afacerilor lumii de
către politici, de către instituŃii care
umanizează şi nu dezumanizează. Spo-
lierea, amputările de venituri, de ven-
ituri sociale, austeritatea pentru cei
mai mulŃi deja aflaŃi la limita cea mai
de jos a procesului, ducându-l în zona
unui genocid veritabil, chiar dacă de
un tip aparte, nu sunt soluŃii astfel.
SoluŃia cea mai des invocată, şi pe
bună dreptate, este producŃia. Am de -
monstrat-o adeseori şi o demonstrea -
ză însăşi viaŃă.

A spune că, din toate timpurile,
finanŃele au condus lumea, este, dar,
o afirmaŃie reductoare şi, chiar, reduc-
tibilă. Dimpotrivă, eu cred că pro-
ducŃia, cu finanŃele în spate, alimen-
tând-o, a condus şi va conduce lu -
mea. Raporturile dintre putere şi bani,
este clar, au avut în vremuri şi multe
rupturi, şi multe compromisuri. Cum
arăta recent Daniel Cohen, profesor
de economie la Şcoala Normală Su -
perioară, director al Centrului pentru
Cercetări Economice şi AplicaŃii (Cep -
remap) şi vicepreşedinte al Şcolii
Economice din Paris, în cartea sa
„Homo Economicus, prophète (égarré)
des temps nouveaux”, „Dacă ne vom
gândi la o putere instituŃionalizată,
încarnată într-un anume număr de
bancheri şi financiari... cred că a face
din ei stăpânii lumii trece mult pe
lângă problemă... Aceasta înseamnă
să exagerăm pecetea finanŃelor asupra
modelului de teorii complotiste şi să
dăm acestei peceŃi, acestei financia-
rizări, o raŃionalitate pe care nu o
are”. Şi mai scrie D. Cohen: „Dacă
ne gândim acum la pieŃele financiare
şi la nenumăraŃii lor actori... puterea
lor, în opinia mea, nu s-a impus cu
adevărat decât în anii 1980 şi 1990.
Ceea ce impune o analiză mult mai
fină a patologiei lor”.

În fapt, adăugăm şi noi, a recep-

ta istoria lumii de o manieră lineară,
estimând că greutatea economiei în
dauna socialului, că greutatea căutării
exclusive a profitului nu a încetat să
se întărească odată cu scurgerea se -
colelor, pentru a culmina astăzi, este
o eroare. De exemplu, în prima jumă -
tate a secolului XX, şocul provocat
de Primul Război Mondial şi de criza
din anii 1930, a condus societăŃile
occidentale la „a regândi, la a domes-
tici capitalismul”, cum scria Cohen.
S-a dezvoltat astfel ceea ce s-a nu -
mit economia socială de piaŃă, care
a triumfat în anii imediaŃi, şi chiar
mai apoi, de după al Doilea Război
Mondial. „Odată cu revigorarea sindi-
calismului şi emergenŃa «statului Provi -
denŃă» au apărut noi moduri, noi mo-
dele de organizare socioprofesională
în sânul cărora primordialitatea cău -
tării profitului (nu cel social, n.n.) a
fost temperată de alte valori mult mai
cooperative”. Din anii 1980 încoace,
însă, finanŃele au domnit ca stăpâni,
marginalizând producŃia, producŃiile
ca atare, promovând intens speculaŃi-
ile antiproductive. Aceasta a făcut ca
lumea noastră să devină atât de „ires -
pirabilă”. Iar pârghiile de acŃiune pen-
tru ameliorare, atât de ineficiente. Or,
„atunci când economia vânează valo-
rile care sudează societatea, în nume -
le eficacităŃii, sistemul se prăbuşeşte”.
Ce bine spus, de multe ori am spus-
o şi noi. Introducând exclusivitatea va-
riabilei economice, pierdem mult din
beneficiul categoriei de „om moral”,
în sensul larg al termenului.

Ce s-a întâmplat, însă, în plan mai
ales pragmatic, urmărind şi logica unei
relativ recente şi interesante lucrări a
lui Maya Beauvallet, „Les Stratégies
absurdes”? O lucrare care pune în
lumină un anume caracter contrapro-
ductiv a unei logici, „doxa manageria -
lă”, fondată exclusiv pe performanŃa,
pe incitaŃia financiară. Aşadar, după
1945, continuând „îndiguirea” sa de
către cele două războaie mondiale şi
criza din 1929 – 1933, finanŃele au
fost, în mod clar, puse sub tutelă,
devenind subiectul unor puternice re -
glementări. Ceea ce, până la urmă,
nu a fost deloc rău. Apoi, lucrurile
s-au schimbat în anii 1980. În faŃa
unui anume final al creşterii celor „trei-
zeci de ani glorioşi”. Final fatal de la
un moment dat, dar creşterea putând
fi reluată apoi. În faŃa unei anume
„oboseli” a productivităŃii, unui de clin
al ei, şi motoarele de producti vitate
putând fi însă, repornite - unii oa -
meni politici şi economiştii au cău-
tat, în viziunea lor, vinovaŃii... Profi -
tând şi de declinul keynesismului, cu
unele principii avariate de către criza
de la începutul anilor 1970, care, de
altfel, a avariat şi opŃiuni esenŃiale ale
pieŃii, acestea, însă, nefiind „văzute”,
principii luate în calcul de către cei
amintiŃi mai sus, monetariştii îndeo -
sebi, respectiv noua ideologie domi-
nantă, au acuzat, din păcate în afara
unor raŃionamente corecte, sindicatele
şi serviciile publice de „cangrenarea”
economiei. Paralel cu demontarea prin
consecinŃă a celor ultime două insti-
tuŃii menŃionate, s-a produs deregle-
mentarea firmelor, susŃinută esenŃial
de „numărul 1” din SUA şi din Regatul
Unit. Erau interese imense ce se
aflau în joc. Şi cum odată cu căderea
blocului comunist, capitalismul în
sine nu va mai avea inamici, decât
furtuni declanşate şi finalizate în pro-
priul său spaŃiu, finanŃele şi financia-
rizarea excesivă vor ocupa de îndată,

„Turbulen]e” sau „pr@bu}iri”? (II)
- pie]e }i institu]ii: de la confrunt@ri la colaborare -

Dan POPESCU

New-York: Wall Street

Paris: Champs Élisées



Sub egida Academiei Române, Comisia de Istorie Eco -
nomică şi Istoria Gândirii Economice, în Editura Aca -
demiei, coordonator academician Iulian Văcărel, a apă -
rut, în urmă cu două săptămâni, volumul XIV de „Studii
de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice”, o
lucrare foarte consistentă. Printre semnăturile unor
ample cercetări reunite în această carte – ale academi -
cienilor Iulian Văcărel, Tudorel Postolache, Victor Giur -
giu, profesorilor Vasile Bozga, Ion Pohoată, Gh. Popescu,
etc. – se vădesc cele ale profesorului Dan Popescu.
Respectiv, un amplu studiu referitor la evoluŃia indus-
triei naŃionale după 1989 – „O etapă cu numeroase
semne de întrebare” – şi  un alt studiu de dimensiu-
ni, de această dată consacrat Peronismului: „Argentina.
Peronismul. Biografia unei doctrine”. Un larg şi pro-
fund univers de cercetare într-o lume care – cum îşi
intitula un cunoscut roman scriitorul interbelic, A.
Prouty – „îşi caută destinul”.
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„pozitiv”, fosta breşă. În aceeaşi mă -
sură, mondializarea şi informatizarea
au facilitat creşterea puterii acŃionar-
ilor, deşi ele s-ar fi putut bine aco-
moda chiar cu reglementări gândite
şi finalizate de la nivelul instituŃiilor
mondiale, fapt ce ar fi ridicat obsta-
cole în calea dereglementărilor păgu -
boase social.

...Societatea americană ca urmare,
nu singură, însă, a cunoscut o am -
ploare mai mare şi o aprofundare a
inegalităŃilor după 1980. Menajele să -
race au recurs din ce în ce mai mult
la îndatorare, „suflând”, finalmente,
prea tare într-o bulă imobiliară rela-
tiv fragilă care a explodat în 2007.
Au mai fost, desigur, şi alte cauze...
Oricum, deriva numeroaselor bănci
din SUA, care au împrumutat, credi-
tat după 1990, mult mai mult decât o
puteau face în mod raŃional, a fost larg
acoperită din bani publici, de către
autorităŃile americane. AutorităŃi care
au căutat apoi, şi caută şi astăzi, să re-
vină la o regularizare mult mai strân-
să a activităŃilor financiare. Este drept,
potrivit datelor de câŃiva ani în urmă
şi de acum, Europa nu a cunoscut o
dezvoltare la fel de critică a inegali -
tăŃilor şi creditului precum Statele Unite.
Dar în Europa, în speŃă în Uniunea
Europeană, după cum a scris şi D.
Cohen, criza importată din Statele
Unite le-a relevat „Călcâiul lui Ahile”:
moneda euro care s-a vădit prea
fragilă pentru a rezista unei crize
economice majore. Nu mai intrăm în
detalii, am intrat cu alte prilejuri...

De altfel, faptul că Statele Unite
au trăit şi trăiesc deasupra mijloace -
lor lor nu este un lucru nou. De sute şi
sute de ani s-au vădit astfel de deze -
chilibre în lume. Au fost utilizate, de
multe ori, pentru echilibru, instru-
mente de forŃă. Ne-am mai referit
astfel. Astăzi, însă, asemenea instru-
mente nu mai au cum să întrunească
su fragiile auto rităŃilor, oricare ar fi
ele. Indivizii de un fel sau altul reali -

zând o emancipare social – politică
evidentă şi o solidaritate peste care
– mişcările din Grecia, Italia, Spania,
din SUA, ridi cările împotriva Orga -
nizaŃiei Mondiale a ComerŃului, de -
mersurile pe cât de populare, pe atât
de puternice pentru o „altermon dia -
lizare” („o altă mondia lizare”), ş.a. – nu
se mai poate trece, o relevă limpede.

Şi atunci, soluŃia? Desigur, proble -
mele sunt cât se poate de compli-
cate. Oricum, însă, nu poate fi ocoli -
tă dezvoltarea producŃiilor naŃionale,
comunitare, şi mai ales o separaŃie,
simplă şi clară, între financiarizarea
economiei şi speculaŃie. Băncile să nu
mai compenseze deficitele în creditare
cu operaŃiuni speculative şi creşterea
comisioanelor la depuneri şi retrageri.
„Geniile finan ciare”, dezvol tatorii mai
mult sau mai puŃin de du zină vor pu -
tea reintra astfel pe făga şul lor firesc,
până la „stin gere”. Şi încă. Nici în
Europa, nici în SUA, o ocupare nece-
sară a forŃei de muncă nu poate fi
asigurată doar de „produc Ńiile de

vârf”. Ceea ce implică redese narea,
reconceptualizarea crite riilor de profit,
de localizări, mai ales în China, a
celor mai multe producŃii de tip cla-
sic. Trebuie Ńinut seama şi de faptul
că noile tehnologii mai mult li cenŃiază
forŃa de muncă decât absorb. Ne
putem oare împăca cu ideea că tot
mai mulŃi tineri europeni sau ame -
ricani nu vor avea niciodată de lucru?
Eu cred, sunt sigur, că nu...

PS 1. Prin prisma celor susŃinute,
fără a contesta cu nimic valoarea ex -
cepŃională a celor doi cercetători ame -
ricani laureaŃi, nu mi se pare foarte
fericită recenta alegere a lor pentru
Premiul Nobel în Economie. Cu sigu -
ranŃă – opiniez eu – că ar fi fost în -
dreptăŃiŃi la nobilii lauri ai Nobelului
cercetători mai aproape de marile fră -
mântări ale lumii de a ieşi din criză.
De altfel, şi este o întrebare firească,
unde au fost mari, foarte valoroase,
în fapt, universităŃi americane în 2006,
2007 şi prima parte a anului 2008
când deja se vădeau limpezi premise-

le intrării lumii economice, şi a lumii,
de altfel, în recesiune, în marea criză
economico-financiară în care se află
şi care a debutat violent tocmai unde?
– în economia Statelor Unite? Cum
au fost – din păcate, nu prea au fost
– antamate soluŃiile? Înclin pentru o
reapreciere, generală şi chiar detalia -
tă, a travaliului de cercetare foarte
serios care s-a desfăşurat şi se des-
făşoară în mari universităŃi europene.
Şi acestea sunt îndrituite la lauri.
Chiar dacă aici sunt remuneraŃii mai
mici, chiar mult mai mici comparativ
cu cele de peste ocean. La provocă -
rile actuale, aici, în bătrânul continent,
din cele ce cunosc, s-a răspuns şi
se răspunde mai bine.

PS 2. Previzibilă, clar previzibilă
victoria zdrobitoare a USL-ului în re -
centele alegeri parlamentare din Ro -
mâ nia. S-a invocat, deseori, de către
cei care au pierdut şi în favoarea lor,
argumentul „solidarităŃii”. „Avem nevoie de
unitate şi de solidaritate”. De parcă am
discuta de „momentul zero al erei

noastre” şi nu a fost, nu este clar cine
a militat, cine a acŃionat în defavoa -
rea şi a unităŃii şi a solidarităŃii. Pe
urmă, solidari cu cine? Profesori de
şcoli, licee, universităŃi, cu salarii mi -
zere, solidari cu afacerişti veroşi care
au dobândit, prin corupŃie mai ales,
imense averi, este drept, încă nein-
criminate de justiŃie? Medici şi cerce -
tători, cu aceleaşi venituri mizere, soli -
dari şi ei cu decidenŃii şi bugetofagii
care au făcut puncŃii vitale în resur -
sele sociale în favoarea averilor lor?
Pensionarii umiliŃi, mămicile umilite,
solidari cu proprii lor spoliatori adepŃi
nu ai producŃiei, ai locurilor de muncă,
ci ai speculaŃiilor de tip penal? Tineri
politicieni cu ranguri inferioare, soli-
dari cu trimiterea de către vechea
putere a unor reale nulităŃi sau, în
cel mai bun caz, mediocrităŃi şi igno-
ranŃi în instituŃii locale, şi mai ales gu-
vernamentale, în parlament, în parla -
mentul european? Nu prea merge, nu
merge chiar deloc. Iar verdictul ale -
gătorilor a fost pe potrivă. Rămâne,
desigur, şi ca aleşii să demonstreze că
au şi ştiinŃa şi pu tinŃa să facă ceea ce
au promis. Altminteri, vorba cui ştim,
„nu e bine, nu va fi deloc bine”...

...Din păcate, o lege electorală
strâmbă, apărată de o Curte Con -
stituŃională consistent discutabilă prin
calitatea membrilor ei şi structura ei
politică, fidelă vechii puteri şi grav
infidelă României, face ca „pe ultima
sută de metri“ să apară în Parlament
mai mulŃi dintre cei respinşi ca atare
la vot. Respinşi, nu puŃini, datorită
cinismului lor faŃă de oameni, aro -
ganŃei lor, hoŃiei, incapaci tăŃii profe-
sionale, sleind ani de zile economia,
statul, resursele în beneficiul propri-
ilor averi. În schimb, un tupeu agre -
siv îne gurând mai toate speran Ńele. Ro -
mânia are, dar, un Par lament „uriaş“...
Peni bil, ridicol, gro tesc. Oare răspunde,
„plăteşte“ cineva pentru asta? Oare ce
păcate grele pătimesc românii confrun -
tându-se cu o asemenea situaŃie?

Săptămâna trecută, la Academia
Română, a avut loc sesiunea ştiinŃi-
fică – ultima, pe acest an, a SecŃiei
de ŞtiinŃe Economice, Juridice şi So-
ciologice – Comisia de Istorie Eco -
nomică şi Istoria Gândirii Econo -
mice. Tema: „Datoria externă a Ro-
mâniei în retrospectivă şi perspec-
tivă istorică”; „DirecŃii în cercetarea
economică în lumina celui de al
XVI-lea Congres Mondial de Istorie
Economică, Stellenbosch, Africa de
Sud, 9–13 iulie 2012”. În faŃa unui
numeros şi, deopotrivă, ales audito-
riu, au prezentat comunicări acad.
prof. univ. dr. Iulian Văcărel, cu pri -
vire la problema datoriei externe re -
flectată în şcolile de gândire econo -
mică ce s-au succedat, de-a lungul
timpului, în Europa şi Statele Unite,
şi cu privire la datoria externă a Ro-
mâniei între 1945–1989; prof. univ.
dr. Victor Axenciuc, membru de onoare
al Academiei Române, cu privire la
datoria externă a României în pe -
rioada 1865 – 1945; prof.univ.dr.
Gheorghe Zaman, membru corespon -
dent al Academiei Române, cu pri -
vire la datoria externă a României
în perioada 1989 – în prezent.

Prof. univ. dr. Dan Popescu s-a
referit, în comunicarea sa, la mai
multe din direcŃiile actuale, ale cer -
cetării economice, în lumina lucră -
rilor celui de al XVI-lea Congres
Mondial de Istorie Economică, din
vară, din Africa de Sud. În acest
cadru, au fost puse în relief coor-
donata multidisciplinarităŃii şi trans-
disciplinarităŃii demersului de cerce -
tare economică, unghiul de aborda -
re fiind economie – tehnică, econo -

mie – religie, economie – cultură,
economie – biologie, economie – ci -
vi lizaŃie, economie – politică, econo -
mie – războaie, respectiv reunirea mai
multora dintre aspectele menŃionate
în binoame, trinoame şi mai ales,
po linoame funcŃionale. Economia este
influenŃată şi influenŃează la rândul
ei. Totodată, a fost subliniată şi
dintr-un alt unghi amplitudinea şi
amplificarea cercetărilor. S-a relevat
astfel lărgirea notabilă, deplasarea
cercetării pe intervale ample de
timp, cele mai mici de 80 – 100 de
ani, dar şi 500 de ani, respectiv
1000 de ani şi mai mult, urmărin -
du-se procese complexe, linii esen -
Ńiale de evoluŃie. Dar şi amploarea
cercetărilor desfăşurate nu doar pe
o Ńară, ci, mai ales, pe grupe de
Ńări, comunităŃi, continente, fireşte,
avându-se în vedere o serie de
frontiere politice, mai mult sau mai
puŃin reprezentative. Cu alte cuvinte,
universuri de cercetare bogate, de
amploare şi profunzime. Numai
examinarea unor astfel de evoluŃii,
în opinia nu doar a profesorului ro -
mân, a fost şi este în măsură să
pună în relief concluzii pertinente, o
anume continuitate în dezvoltare, pre -
cum şi rupturile astfel, privite, dese-
ori ca „distrucŃii pozitive”. Numai
examinarea unor astfel de evoluŃii a
fost şi este în măsură să pună în
relief concluzii apte să permită con-
figurarea unor prognoze cât mai ju -
dicioase, în spaŃiu şi timp, pentru
viitorul apropiat, mediu şi îndepăr-
tat al umanităŃii. De care, iată, incer-
titudinile timpului nostru ne-o de -
monstrează, este imperativ nevoie.

Sesiune ştiinŃifică la Academia Română
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Făcând un salt înapoi în timp, ob -

servăm că oamenii încă din cele mai
vechi timpuri au fost preocupaŃi de
creşterea economică. Astfel, mercan-
tiliştii, fără a defini în mod concret
termenul, erau preocupaŃi îndeosebi
de acumularea de bani şi de metale
preŃioase. Sporirea bogăŃiei sub această
formă a fost considerată de ei preo -
cuparea centrală atât pentru indivizi
cât şi pentru stat. FascinaŃia bogăŃiei
era pentru mercantilişti atât de mare
încât recurgeau şi la metode ilicite
pentru a o obŃine. După ce s-a sta-
bilit clar că valoarea supremă pentru
oameni este bogăŃia, statul mercan-
tilist s-a preocupat să îi înveŃe pe
aceştia cum se antrenează dezvolta -
rea bogăŃiei.

Spre deosebire de mercantilişti,
fiziocraŃii nu considerau că bogăŃia
constă doar din bani şi metale pre -
Ńioase, ci mai degrabă în produse
utile care puteau satisface diferite
trebuinŃe ale oamenilor. FiziocraŃii nu
considerau că din comerŃ poate să
apară vreun spor de avuŃie, având în
vedere faptul că acesta în cele mai
multe cazuri presupunea o echiva -
lenŃă a mărfurilor schimbate. FiziocaŃii,
în totală opoziŃie cu mercantiliştii spu -

neau că adevărata bogăŃie vine din
agricultura, toate celelale ramuri, in -
clusiv industria le considerau “sterile”,
chiar dacă nu lipsite de importanŃă.
Una dintre marile reali zări ale doc -
trinei fiziocate în dome niul creşterii
economice o reprezintă “Tabloul eco-
nomic”, în care se arată cum circulă
produsul social între di feritele clase
sociale şi cum se restabilesc condiŃi-
ile pentru reînceperea producŃiei. Chiar
dacă abordarea lui F. Quesnay este
relativ simplistă pentru vremurile pe
care le trăim în pre zet, la momentul
respectiv a însemnat o mare reali zare,
punând bazele elaborării viitoa relor teorii
şi modele de creştere economică.

Punctul de plecare al teoriei de
creştere economică a lui Adam Smith
o reprezintă opera sa fundamentală
“AvuŃia naŃiunilor. Cercetare asupa na -
turii şi cauzelor ei”. După cum chiar
din titlul operei afirmă, autorul este
preocupat de cauzele care conduc
spre creşterea economică. În urma
analizei operei sale, conchidem faptul
că aceste cauze le putem sintetiza astfel:
- Diviziunea muncii – factorul pe
care Smith îl considera determinant
- Capitalul
- Politica economică

În ciuda faptului că Smith considera
că munca este singura care produce
valoare, acesta a recunoscut exis-

tenŃa a trei factori de producŃie şi
anume munca, natura şi capitalul.

Teoria lui David Ricardo este di -
ferită de cea a lui Smith, chiar dacă
identifică aceeaşi trei factori de pro-
ducŃie. Astfel, în viziunea sa, pămân-
tul reprezintă o importană sursă de
rentă pentru proprietari. Ricardo afir-
ma că “renta implică mai mult zgâr -
cenia decât dărnicia pământului”. Con-
form teoriei sale de creştere econo -
mică, “există două moduri de acumu-
lare de capital, acesta putând fi eco -
nomisit fie ca urmare a creşterii veni -

turilor, fie ca urmare a scăderii con-
sumului”. În viziunea lui Ricardo, tot
ceea ce se economiseşte se investeşte
pentru că oamenii economisesc doar
din motivul de a asigura o cât mai
bună productivitate economiilor lor.

După primul război mondial, în urma
crizei din 1929-1933, se remarcă în
multe Ńări necesitatea intervenŃiei sta -
tului în economie. Acesta este mo -
men tul la care se face resimŃită pre -
zenŃa lordului englez John Maynard
Keynes, care elaborează o teorie di -
ferită atât de clasicim cât şi de neo-

clasicim, aflând practic o nouă para-
digmă în ştiinŃa economică. Această
paradigmă susŃine că economia de
piaŃă în principiu este bună, funcŃio -
narea ei este însă influenŃată de acŃiu -
nea unor legi psihologice ale oameni -
lor care dacă sunt lăsate să acŃio -
neze de la sine generează şomaj, in -
flaŃie, crize. Keynes analizează creş -
terea economică prin prisma a tot
ceea ce determină la un moment dat
mărimea PIB şi utilizarea forŃei de
muncă într-un sistem economic.

Având în vedere toate ideile de mai
sus, putem considera că F.Quesnay,
Adam Smith şi David Ricardo au pus
primele jaloane pe traiectoria creşterii
economice. 

Precum spunea marele J. Fourastié,
creşterea economică reprezintă o
“creş tere a produsului social, fie glo -
bal, fie pe fiecare membru al socie -
tăŃii, iar progresul social, o creştere
considerabilă a sectorului terŃiar care
se va caracteriza printr-un nivel de
viaŃă foarte ridicat, manifestându-se
ca stabil multă vreme”, ceea ce ne do-
rim şi pentru membrii societaŃii de azi...

“Cercetări realizate în cadrul proiec-
tului POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/76851
cofinanŃat din Fondul Social European
prin Programul OperaŃional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013”.

CRE{TERE            FISCALITATE VINERI 14 DECEMBRIE 20126

ec.drd. Ioana MădălinaBUTIUC, ULBS

Conceptul de cre}tere economic@ prin prisma marilor doctrine
-câteva coordonate-
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După cum observăm din tabel,

România este pe ultimul loc între
statele analizate privind uşurinŃa plăŃii
obligaŃiilor fiscale datorate la nivelul
raportului realizat în 2011. Privind
indicatorul Numărul plăŃilor/an obser -
văm că Ńara noastră se află pe pe -
nultimul loc dintre toate Ńările analiza-
te, astfel că recomandarea este re -
ducerea consistentă a numărului de
plăŃi. Indicatorul Timp alocat confor-
mării voluntare este conform pentru
Ńara noastră şi, deşi este de dorit ca
în orice Ńară să fie cât mai mic, îl
considerăm o prioritate secundară.
Referitor la ultimul indicator analizat,

Rata totală a fiscalităŃii, în acest cla -
sament Ńara noastră se situează în
partea a doua a clasamentului (locul
114) cu diferenŃe semnificative faŃă
de Ńara vecină Bulgaria (locul 35).

În continuare, prezentăm rezultate
studiului Paying Taxes 2013, realizat
pe aceeaşi structură care analizează
185 de economii la nivel mondial de
unde desprindem următoarele con-
cluzii1:

- România ocupă locul 136 în cla -
samentul realizat de PwC privind uşu -
rinŃa plăŃii obligaŃiilor fiscale avan-
sând 15 poziŃii faŃă de locul ocupat
în Raportul din anul 2011

- Deşi România a făcut progrese
notabile în ultima perioadă, reducând
numărul de plăŃi pe care o companie
trebuie să le realizeze de la 182 la

113 şi apoi la 41 prin introducerea
mecanismelor online de declarare a
taxelor, Ńara noastră rămâne încă pe
ultimul loc în Europa Centrală şi de
Est. Media celor 185 de Ńări este de
27,2 plăŃi. De exemplu, în Polonia
sunt necesare 18 plăŃi, în Bulgaria
15, Ungaria 12, iar în Cehia doar 8

- Un punct forte îl reprezintă indi-
catorul care măsoară timpul necesar
pentru plata acestor taxe, care este
în România de 216 faŃă de media
celor 185 de Ńări analizate de 267 de
ore şi 263 faŃă de Ńările din regiune

- La ultimul indicator România se
află foarte aproape de media celor
185 de Ńări având o rată a presiunii
fiscale de 44.2%, în timp ce media
este 44.7%. În Europa Centrală şi de
Est se află la mijlocul clasamentului,
însă există câteva Ńări, vecine care au
rate considerabil mai mici (de exem-
plu, Bulgaria - 28.7%, Slovenia- 34.7%,
Letonia – 36.6%), Lituania - 43.7%
şi Polonia 43.8% au rate aproxima-
tiv egale cu cele înregistrate în Ńara
noastră.

Am evidenŃiat în graficul de mai
jos considerând datele din ultimul ra -

port PwC, cei trei indicatori, pe com -
ponente şi comparativ cu Bulgaria,
concurent direct al Ńării noastre, Po -
lonia, Cehia, dar şi Germania (con-
siderată etalonul UE27).

MenŃionez că pentru încadrarea în
grafic şi o reprezentare uniformă, in -
dicatorul Timp necesar conformării a
fost calibrat să fie reprezentat în gra -
fic la intervale de 10 ore.

Concluziile desprinse din acest stu -
diu la nivel macroeconomic, aplica-
bile României sunt:

- numărul declaraŃiilor poate fi
restrâns în continuare

- cota de impunere aferentă facto -
rului muncă poate fi redusă, însă sunt
imperative realizarea studiilor apro-
fundate de impact 

Cercetări realizate în cadrul pro -
iectului POSDRU /CPP107/DMI1.5/S/76851
cofinanŃat din Fondul Social Euro -
pean prin Programul OperaŃional Sec -
torial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.

Notă subsol:
1. www.pwc.com

Concluzii studiu PwC la nivel interna]ional privind
plata obligatiilor fiscale

drd. ec. Ilie BANU, ULBS

Adam Smith John Maynard Keynes
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StudenŃii români ocupă un loc

fruntaş în statisticile programului de
burse Eiffel. În anul universitar 2012-
2013, 12 candidaŃi au obŃinut o bursă,
din 24 de dosare evaluate pentru ni -
velul Master, în timp ce pentru doc-
torat din cele 5 dosare evaluate, 4
candidaŃi beneficiază actualmente de
această bursă.

Bursa Eiffel reprezintă un gaj de
excelenŃă, iar a fi bursier al acestui
prestigios program este o recompen-
să bine meritată pentru candidaŃi, date
fiind etapele riguroase ale selecŃiei şi
numărul mare de dosare propuse
anual şi analizate de către un comitet
de specialişti aferenŃi celor trei do -
menii mai sus menŃionate.

O astfel de performanŃă a fost rea-
lizată anul acesta, la Sibiu, de două
studente de la Facultatea de ŞtiinŃe
Economice din cadrul UniversităŃii Lu-
cian Blaga din Sibiu - Andreea Cercea
şi Iulia Bejan. Pentru că performanŃa
lor este una deosebită şi pentru că
reuşita lor reprezintă un exemplu pen-
tru alŃi studenŃi sibieni şi nu numai,
dorim să le dăm cuvântul pentru a
împărtăşi şi cu alŃi tineri din expe-
rienŃa ca bursiere Eiffel şi ca stu-
dente în FranŃa.

Pentru început, v-aş ruga să vă pre -
zentaŃi şi să ne spuneŃi câteva cuvinte
despre parcursul vostru academic.

A.C. Sunt absolventă a unui liceu
cu profil filologie-bilingv engleză. Aici
mi-a fost dezvoltat gustul pentru lim-
bile străine (engleză, franceză, spanio -
lă). Pe perioada liceului, am obŃinut
certificatele de limbă Cambridge şi
DELF. Dorind să fac o schimbare, am
urmat cursurile FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice, specializarea Afaceri Interna-
Ńionale (ULBS). Am început colabora -
rea cu lectoratul francez, participând
la concursul Mot d’Or. Pentru doi
ani, am avut un job part time la un
call center în departamentul de limbă
franceză. În anul III, am studiat la Dijon

cu bursă Erasmus pentru un semes-
tru, iar în al doilea semestru am în -
cercat sa-mi completez profilul cău-
tat de Egide pentru bursa Eiffel: am
participat la olimpiada naŃională de
marketing şi la IECS. LicenŃiată în Şti-
inŃe Economice, am continuat studi-
ile la ULBS, urmând masterul la spe-
cializarea Strategii şi politici de man-
agement şi marketing. În acelaşi timp,
m-am angajat full time ca asistent ma-
nager la firma Pralin (industria cioco -
latei), unde am învăŃat multe lucruri ce
completau cunoştinŃele pur teoretice.

I.B. Am absolvit Facultatea de Şti-
inte Economice din Sibiu, specializa -

rea Economia ComerŃului, Turismului
şi Serviciilor. Încă din primul an de
studii, am fost fascinată de turism şi
mi-am dorit să îmi formez o carieră
în această direcŃie. Am făcut un stagiu
de practică la hotelul Ibis din Sibiu,
iar la scurt timp după terminarea sta-
giului am fost angajată la acest hotel.
Primul contact cu sistemul de învăŃă -
mânt superior francez l-am avut cu
ocazia obŃinerii unei burse Erasmus
la Université de Bourgogne din Dijon.
La întoarcere, m-am reangajat la ho -
telul Ibis unde am lucrat până de
curând. După terminarea studiilor de
licenŃă, am ales să continui la Facul -

tatea de ŞtiinŃe Economice din Sibiu.
Pentru studiile de master, am ales spe -
cializarea „Strategii şi politici de mana-
gement şi marketing ale firmei”.

Cum aŃi aflat despre această bursă
şi de ce aŃi ales să studiaŃi în FranŃa?

A.C. Despre bursa Eiffel am aflat
de pe site-ul CampusFrance, site-ul
lectoratului francez Sibiu, iar mai multe
detalii mi-au fost oferite de domnul
profesor Lucian Belaşcu şi de lectorul
de atunci de la Sibiu, Sylvain Audet.
Am ales să studiez în FranŃa datorită
calităŃii învăŃământului superior, dar
şi pentru că mediul francofon m-a
atras încă din şcoala generală, când
majoritatea elevilor se îndreptau spre
filiera engleză. La liceu, am participat
la olimpiade de limbă franceză, iar exa -
menul pentru certificatul DELF l-am
susŃinut în clasa a XII-a.

I.B. De câŃiva ani, mi-am dorit să
studiez în străinătate, şi în mod spe-
cial în FranŃa. M-am interesat ce forme
de finanŃare a studiilor există, şi am
găsit pe site-ul Campus France foarte
multe informaŃii utile. Aici am aflat
de bursa Eiffel, şi de atunci obiecti -
vul meu a fost să obŃin această bursă.
De asemenea, am fost încurajată şi
de îndrumătorul de an al specializării
mele, care m-a convins că această
bursă ar fi o trambulină pentru carie -
ra mea. Sistemul de învăŃământ supe-
rior francez este aparte, şi eu îl con-
sider foarte eficient şi diversificat. Pro-
gramele de studiu sunt de calitate;
se pune accent pe cercetare şi pe prac-
tică, iar studentul are multe oportuni -
tăŃi, în special după terminarea mas-
teratului.

Care este programul de studii pe
care îl urmaŃi în FranŃa şi ce reprezin-
tă această bursă pentru voi?

A.C. Bursa este pentru al doilea an
de master, în domeniul Marketingului,
iar specializarea se numeşte Commu -
nication Organisationnelle. Această bursă
reprezintă o validare a parcursului meu
academic şi, totodată, o mare opor-
tunitate de a-mi completa cunoştin -
Ńele în domeniu, în vederea punerii

lor în practică într-o companie multi-
naŃională. 

I.B. Am analizat multă vreme ofer-
tele de studiu ale universităŃilor fran -
ceze şi a fost dificil să aleg un sin-
gur program de master. Cel mai mult
mi-a placut programul „Economie et
management du tourisme international”,
iar astfel am decis să îmi prezint
candidatura pentru bursa Eiffel la
Université de Toulouse 1 Capitole din
Toulouse. Chiar dacă a trecut abia o
săptămână de la deschiderea anului
universitar, cursurile la care am asi-
stat până acum au fost cu adevărat
interesante, iar profesorii, care au mulŃi
ani de experienŃă în domeniul turis-
mului, ne-au dat nişte sfaturi compe-
tente. Această bursă reprezintă un
vis devenit realitate. Am sperat 3 ani
să obŃin Bursa Eiffel, iar când s-au
afişat rezultatele, în luna martie, a fost
incredibil. Este cea mai mare realizare
a mea de până acum şi este primul
pas spre cariera pe care mi-o doresc.

Cum a fost sosirea în FranŃa?
Cum este oraşul în care locuiŃi?

A.C. Sosirea e foarte recentă, deci
nu vă pot spune foarte multe. Au
existat câteva piedici impuse de biro-
craŃie în ceea ce priveşte instalarea
în cămin, dar nu întotdeauna planu -
rile de acasă se potrivesc cu cele din
târg. Nice este un oraş care îŃi taie res-
piraŃia încă din avion. Iar de aproape,
marea, palmierii şi atitudinea lejeră a
oamenilor îŃi lasă impresia că eşti
într-o vacanŃă permanentă.

I.B. La scurt timp după afişarea
rezultatelor, am fost contactată de un
reprezentant al delegaŃiei regionale
Campus France din Toulouse. Fiecare
detaliu al sejurului a fost planificat din
timp, iar când am ajuns în FranŃa to -
tul a mers foarte bine. Îmi place foarte
mult oraşul, încă mai am foarte multe
de vizitat. Francezii m-au ajutat de
fiecare dată cand am avut nevoie.
Apreciez răbdarea şi amabilitatea tu -
turor francezilor cu care am intrat în
contact.

Care sunt perspectivele voastre după
terminarea sejurului de studii?

A.C. După terminarea sejurului de
studii şi obŃinerea diplomei, doresc să
rămân în FranŃa, să transform stagiul
de practică într-un contract de muncă.

I.B. Îmi doresc să continui să lu -
crez în turism. Sper ca acest program
de master împreună cu experienŃa
acumulată în România să mă ajute să
îmi ating obiectivele profesionale. Sper
ca această bursă să îmi ofere şansa
să îmi croiesc un viitor mai bun.

Ce sfaturi aveŃi pentru studenŃii
interesaŃi de acest tip de bursă şi de
studiile în FranŃa în general?

A.C. În primul rând, orice student
ce doreşte să studieze în FranŃa tre-
buie să aibă o diplomă de limbă
franceză, iar examenul trebuie dat din
timp. De asemenea, să se intereseze
încă de la începutul studenŃiei de po -
sibilităŃile de a obŃine bursă, pentru
a putea îndeplini cât mai multe cri-
terii pe parcursul studiilor universitare.
În acest scop, în semestrul I al anu-
lui III de licenŃă, am studiat tot în
FranŃa, prin intermediul unei burse
Erasmus, care a contat foarte mult în
procesul obŃinerii bursei Eiffel.

I.B. Încurajez toŃi studenŃii care
vorbesc limba franceză să încerce să
obŃină această bursă. Este un proces
îndelungat, cu multe etape, dar tot
ce urmează apoi merită efortul.

Toate informaŃiile utile despre pro-
gramul de burse Eiffel sunt disponi-
bile pe site-ul AgenŃiei CampusFrance:
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

dr. Lucian BELAŞCU, ULBS

Excelen]@ academic@ la Sibiu: 
dou@ bursiere Eiffel în anul universitar 2012-2013
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Vedere din “Nice”



Genurile consacrate ale picturii încă
de la originile sale au fost: natura sta -
tică, portretul, peisajul şi compoziŃia.
Dintre toate acestea natura statică
care este denumită în anumite cazuri
şi „natură moartă”, ascunde în univer -
sul ei semnificaŃii ce ating în regis -
trul lor acut, grave ideauri umane.

Am descoperit în lirica româneas -
că mai precis în opera lui Alexandru
Macedonski, în „Rondelul lucrurilor” un
mesaj cu subtile conotaŃii psihologice
şi filozofice, capabil să arunce un spot
de lumină asupra sensurilor largi ale
naturilor statice. 

Iată acest surprinzător poem, 
Oh lucrurile cum vorbesc,⁄ Şi-n pace

nu vor să te lase⁄ Bronz, catifea,
lemn sau mătase,⁄ Prind grai aproape
omenesc,⁄

Tu le crezi moarte şi trăiesc⁄ îm -
prăştiate în orice case,⁄ Oh lucrurile
cum vorbesc⁄ Şi-n pace nu vor să te
lase⁄ Şi câte nu-Ńi mai..., poves tesc⁄
În pustnicia lor retrase⁄ Cu tot ce
sufletu-Ńi uitase⁄ Te îmbie sau te
chinuiesc⁄
Oh lucrurile cum vorbesc...

Natura statică a început să fie cul -
tivată cu precădere cu secolul 16, de-
ve nind în perioada barocului, (pe toată
durata dezvoltării acestuia, secolul 17,)
un gen preferat de către iubitorii de artă
din rândurile burgheziei parvenite.
Aceasta prefera tablouri cu flori, ali-
mente, în special fructe, băuturi, pre-
cum şi obiecte neînsufleŃite, de uz zil -
nic sau lucrări care făceau apel nemij -
locit şi puternic la simŃuri.

Pictorii îşi alegeau, în special,
obiecte care puteau fi înŃelese ca atri -

buite celor Cinci simŃuri. Auzul era
simbolizat de alăută şi de partitură
muzicală, gustul de paharul cu vin şi
de bucata de vin, mirosul de florile
din vază, pipăitul din tabla de şah şi
punga de monede, iar văzul prin
oglinda de pe perete.

În acest secol ultra sensibilzat la
aluzii simbolice, naturile statice au
devenit un mod de exprimare aluzivă
pentru diferite tipuri de semnificaŃii
simbolice. Multe naturi statice din se-
colul XVII ofereau privitorului o ilu -

zie simulatoare şi optimistă a realită -
Ńii dar în acelaşi timp, paradoxal, îl
invita să mediteze la scurtimea vieŃii
şi la inconsistenŃa lucrurilor lumeşti.

Cele mai reprezentative lucrări care
se înscriu în spiritul ideilor exprimate
mai sus au fost descoperite în pic-
tura olandeză. În aces sens amintim
panoul pictat de Harmen Steenyck
aflat într-o colecŃie privată din Londra.
Renumitul istoric de artă, John Ru -
pert Martin, descrie lapidar şi precis
această lucrare. „...Un fascicol de lu -

mină rece, cenuşie scoate în relief o
misterioasă colecŃie de obiecte, com-
puse pe o masă, într-o dispunere triun -
ghiulară. Se află acolo cărŃi, ce sim-
bolizează învăŃătura, o cochilie pre -
Ńioasă şi o sabie ca simboluri ale bo -
găŃiei şi ale puterii. Instrumente muzi -
cale care denotă plăceri ale simŃuri -
lor. În mijlocul acestor lucruri, un
craniu, un cronometru şi o lampă de
petrol din care străbate un fir subŃire
de fum, sunt o amintire melancolică a
naturii efemere a înterinderilor omeneşti”.

Natura statică ca gen
s-a extins şi în pictura altor
Ńări inclusiv în Româ nia.
Pictori ca Nicolae Grigorescu,
Ion Andreescu, Nicolae Toni -
tza, Gheorghe Petraşcu, Theo -
dor Palady, Alexandru Ciucu-
rencu, Aurel Ciupe, şi încă
mulŃi alŃii, din toate genera -
Ńiile, aparŃinând tuturor şco-
lilor de pictură românească,
au lăsat patrimoniului artis -
tic al Ro mâniei opere de va -
loare inestimabilă printre care
un mare număr de naturi
statice de mare originalitate. 
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Genuri ale picturii. Natura static@

Cristian MărunŃoiu -
Gutui şi vin Ion Andreescu - Coş şi legume

Theodor Pallady - Natură
statică  cu floarea soarelui

Theodor Pallady - Natură
statică cu casetă

Nicolae Grigorescu - Fructe Gheorghe Petrascu - Natura statica cu ulcică, pensule şi carte


