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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Nimic nu costă mai
mult decât neştiinŃa”

Gr.C.Moisil
S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

PUNCTUL
PE EUROPA

Dou@ modalit@]i
de a interpreta lumea (I)

Coordonate ale teoriei economice din perspectiva
influen]elor keynesiste }i monetariste

– Th. R. Malthus }i „l'abbé Pierre” –

„ViaŃa contemplativă este,
adesea, mizerabilă.
Trebuie să acŃionezi mai mult
şi nu doar să priveşti”.

Chamfort

... Amândoi preoŃi. Amândoi –
dar fiecare în felul său – preocupaŃi de soarta oamenilor,
mai ales a săracilor. La distanŃă
în timp de circa 160 de ani
Dan POPESCU
unul de altul. Ce i-a apropiat şi
ce i-a despărŃit în gândire, atitudini, gesturi? Aproape
nimic nu i-a apropiat şi aproape totul i-a despărŃit. Ceea
ce este interesant de semnalat este că primul amintit –
Thomas Robert Malthus – a intrat de mult – deşi a fost
şi este apreciat, deseori, controversat – în istoria gândirii economice. A strălucit, uneori, şi a fost un bun
previzionist deseori.
continuare în pag. 4

Th. Robert Malthus
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asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Pe parcursul secolului XX, politica economică a
fost diferită, în funcŃie de conjunctură şi de orientarea politică a fiecărui guvern în parte. În acest
sens, perioadele în care politicile monetare, având
ca Ńinte controlul şi stabilitatea preŃurilor, susŃinute
cu înverşunare de monetarişti, reprezentaŃi în
principal de Şcoala de la Chicago, au alternat cu
perioade în care guvernele au adoptat politici
economice bazate pe încurajarea ocupării forŃei
de muncă prin creşterea cheltuielilor publice,
politici care îşi au originea în gândirea economică a adepŃiilor lui Keynes şi ai şcolii de la
Cambridge.
continuare ^n pag. 3

Lecturi incitante

Dan Popescu Criza indecent@

– economii triste: insuficien]e func]ionale ale unui organism debil –
– predic]ii probabile pentru un viitor incert –
Sibiu, Editura Continent, 2012
Încă din preambul autorul încadrează lucrarea pe direcŃia
ultimelor două volume („Cataclismele economice care zguduie
lumea” Sibiu-Bucureşti, Ed.Continent, 2010; „Amurgul lumilor
paralele” Sibiu-Bucureşti, Ed. Continent, 2011). Este vorba,
de fapt, de o trilogie. Profesorul Dan Popescu continuă în
această carte a sa, a treia, dar, nemijlocit pe tema respectivă, analiza socio-economică la nivel naŃional, european şi
mondial devoalând noi faŃete ale crizei economico-financiare
şi implicaŃiile acesteia în viaŃa oamenilor. Criza – arată
autorul – a scos la iveală tare ale societăŃii care au căpăconf univ dr. Dorel tat vizibilitate mare: corupŃia, hoŃia, sărăcia, ingineriile finanMORINDAU, ULBS ciare s.a. De ce indecentă ?
continuare ^n pag. 7

Câteva considera]ii cu privire
la politica de dezvoltare
regional@ a Uniunii Europene

Chicago

Economia }i
matematica

dr. Vasile
BRĂTIAN,ULBS

În opinia lui
Kant, care a fost
un panmatematist,
fiind fascinat de
teoria lui Newton,
o ştiinŃă este doar
atât ştiinŃă câtă matematică conŃine.

continuare ^n pag. 5

EXPOZI[IE JUBILIAR~

Aspecte de la vernisaj

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Între regiunile Uniunii Europene precum
şi intre oamenii care
trăiesc acolo există inegalităŃi din punct de
vedere economic si social. DiferenŃele dintre
regiuni în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare şi nivelul de
dr. Paul LUCIAN,
trai au fost mult timp
ULBS
un fapt obişnuit în fiecare dintre statele membre. Privite la nivelul
Uniunii ca întreg, dezechilibrele sunt şi mai
evidente.
Sprijinul pentru regiunile mai puŃin dezvoltate este asigurat de statele membre, în baza
schemelor naŃionale de asistenŃă regională. In
acelaşi timp, problemele sunt destul de mari
pentru a fi alocat sprijin comunitar într-un
efort combinat de solidaritate care va face ca
toate regiunile şi locuitorii lor să beneficieze
integral de avantajele pieŃei unice precum şi
de uniunea economica şi monetară.
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Traian B@sescu
la Roma 2013

În curând, va avea
loc ediŃia jubiliară – a
20-a – a ConferinŃei
ŞtiinŃifice InternaŃionale
a FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice. În decursul
ediŃiilor, au fost prezentate lucrări dintre
cele mai valoroase. În
acest sens, primeam
prof. dr. Viorel
zilele trecute de la coROMAN,consilier
academic la Universitatea legul prof. univ. dr. Cordin Bremen - Germania vin Lupu un mail referitor la o comunicare
a profesorului Viorel Roman de la Universitatea din Bremen, Germania, comunicare prezentată la ediŃia din anul 2005. Prezentăm mai
jos textele profesorului Viorel Roman. red.

continuare ^n pag. 6

Pontificatul papei Benedict XVI şi mandatul
prezidenŃial al lui Traian Băsescu aproape că
se suprapun, de aceea ultima lor întâlnire, 15
februarie 2013, a marcat situaŃia actuală a
dialogului început atât de promiŃător de Fericitul Ioan Paul II la Bucureşti în anul 1999
şi mai ales liniile directoare pentru urmaşi.
continuare ^n pag. 2

Bruxelles

29 februarie 1920. Naşterea actriŃei Michèle Morgan.

Papa Benedict
al XVI-lea
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prof. dr. Viorel ROMAN

urmare din pagina 1

În primul rând, există un consens
privind promovarea acquis-ului comunitar, adică a drepturilor şi a obligaŃiilor, a normelor şi valorilor europene, a codului canonic romano-catolic
modernizat şi actualizat în permanenŃă,
fundamentul juridic al UE, ceea ce
presupune un dialog al occidentalilor
cu toŃi ortodocşii, care să depăşescă
nivelul mişcării ecumeniste din perioada Războiului Rece.
În al doilea rând, Biserica Romei
este angajată în procesul educaŃional,
nu numai prin Colegiul Pio Romeno,
care pregăteşte preoŃi români de aproape un secol, şi doreşte să participe
în continuare cu vasta sa experienŃa
la depăşirea marasmului din sistemul
de învăŃământ actual din România.
Pentru că un tineret cu o slabă pregătire profesională n-are şanse într-o
Europă unită.
În al treilea rând, milioanele de
emigranŃi, care vor să trăiască întrun spaŃiu de civilizaŃie occidentală în
care acquis-ul comunitar este de la

SOCIAL

Traian B@sescu la Roma 2013
nu va mai putea avea vreodată un
sentiment asemănător”.
În calitatea sa de şef al statului şi
al bisericii ortodoxe, Traian Băsescu
lasă urmaşilor săi un sincer îndem de
continuarea dialogului cu Roma pentru înŃegrarea de facto în marea familie europenă occidentală. În concepŃia
constantinopolitană, şeful statului este
şi capul bisericii ortodoxe. În simfonie cu statut. Şi cu acest prilej preşedintele n-a lăsat nici un dubiu că
în România şeful statului este şi capul
bisericii, pentru că absolut toŃi preoŃii şi ierarhii indiferent de rit sunt
salariaŃii săi, ai statului.
În anul 2005 am avut prilejul, încurajat de prof. unv. dr. Dan Popescu,
prorectorul UniversităŃii Lucian Blaga
din Sibiu, să prezint în cadrul unui
simpozionul ştiinŃific internaŃional - Sărăcie / bogăŃie şi integrarea României
în UE -, zece teze cu titlul Traian
Băsescu la Roma. Fără să fac vreo
modificare sau completare anexez
această comunicare în speranŃa că
importanŃa dialogului cu Roma va fi
mai uşor de înŃeles.

ropa, în lumea romano-catolicilor. Roma
are din totdeauna, dar mai ales în
zilele noastre, o deschidere fără precedent faŃă de români, dar ea a fost
boicotată şi de ortodoxo-comunistul
Nicolae Ceauşescu şi de (neo)comunistul Ion Iliescu. Primul era oarecum
încătuşat într-un „Lagăr”, după o Cortină de Fier păzită de Armata Roşie,
în Pactul de la Varşovia, CAER. Al
doilea era un agent de influenŃă, pregătit de Moscova încă sub Stalin să-i
apere pe români cu duhul şi sobornicia pravoslavnică în forma sa secularizată, marxist-leninistă, de influenŃa
nefastă a capitalismului şi occidentului.

III.

Ceauşescu a fost la Roma şi a
promis marea cu sarea occidentului,
ceea ce a făcut posibilă dezvoltarea
şi bunăstarea anilor 70, dar când Mihail S. Gorbaciov a deschis larg porŃile
Lagărului comunist, Ceauşescu şi-a
dat arama pe faŃă şi a fost împuşcat. Iliescu cu Preafericitul au fost şi ei
de nenumărate ori la Papa de la Roma,
în occident şi au căutat să preamărească RevoluŃia din 1989 şi reorienRoma - Vaticanul

Bremen, februarie 2013

tarea moldo-valaha de la est spre vest.
Dar n-au fost nici credibili, nici la înălŃimea mometului istoric după vizita
Papei Ioan Paul II la români şi sunt
marginalizaŃi.

Simpozionul ştiinŃific internaŃional Sărăcie/bogăŃie şi integrarea României
în UE Universitatea Lucian Blaga,
Sibiu, 20 - 21 mai 2005
Traian Basescu la Roma (10 teze)
IV.
I.

În tradiŃia bizantină a culorilor definitorii pentru partide, la alegerile
din 2004 au concurat pravoslavnicii
„albaştrii” şi „portocalii” prooccidentali. După victoria surprinzătoare a
celor din urmă până şi în Ucraina, ce
obligaŃii are de îndeplinit în est şi
vest, România? Vizita noului Preşedinte Traian Băsescu la Chişinău, la
poporul său din republica vecină direct subordonată politic Cremlinului
şi religios Patriarhului întregii Rusii
Alexei II, a fost de bun augur, dar
piatra de hotar, de încercare a noului
regim, ca şi a celor precedente de
altfel, e vizita la Papa de Roma.

II.

Patriarhul occidentului, Papa Ioan
Paul II primeşte de la sine înŃeles pe
toŃi şefi de state şi patriarhi orientali.
Acesta este punctul de plecare a agendei noului Preşedintelui şi a Peafericitului Părinte Patriath Teoctist în Eu-

Preşedintele democrat Traian Băsescu va trebui să-i depăşească pe
predecesori ortodoxo-(neo)comunişti.
El, împreună cu BOR-ul, Parlamentul
etc., are voinŃa şi legitimitatea de a-i
scoate pe români din izolarea, mizeria milenară prin începerea unui dialog deschis şi sincer cu Roma. Acesta
este fundamentul autentic şi singura
garanŃie a integrării durabile a României, Moldovei în Europa şi în acelaşi timp oferă şi şansa emancipări
românilor din Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia şi a milioanelor
la munca în occident.

V.

Domnitorii moldo-valahi, de la Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul
până azi, cooperează pozitiv sau negativ, volens, nolens cu „a doua şi a treia”
Romă, Imperiul Otoman şi Rus, dar
şi cu Sfântul Imperiu Roman, Roma.
Latini pravoslavnici, moldo-valahii sunt
religios şi politic, duhovniceşte, soborniceşte, geostategic predispuşi şi într-
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un anumit sens, chiar condamnaŃi la
o duplicitate bine cunoscută şi în occident. În efortul lor de supravieŃuire,
cu un picior în răsărit şi altul în apus,
sunt însă prinşi în final cu ocaua mică
şi lichidaŃi ca Ceauşescu, Ion Antonescu,
Mihai Viteazul sau înlăturaŃi de la putere ca tademul Iliescu-Năstase, dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen. Alexandru Cuza moare în exil etc.

municare, de sorgintă religioasă, cu
care se luptă de secole colonialiştii,
capitaliştii, comuniştii, imperialiştii, globaliştii, adepŃii aderări tehnocratice,
„fără Dumnezeu” la Europa, nu dispare peste noapte. Totuşi fără armonizarea valorilor orientale cu cele occidentale, integrarea europeană politică şi social-economică e numai o
faŃadă, a la prinŃul rus Potemkin.

VI.

X.

După marea invazie a slavilor din
sec. VII în Europa şi grecizarea Imperiului Roman de răsărit, urmaşii romanilor, românii pierd legătura geografică şi spirituală cu Roma, iar
alianŃa greco-slavă împotriva elementului latin, i-a îngenunchiat definitiv,
politic şi religios. De atunci greco-slavii îi pedepsesc pe românii, când ei
înclină spre Vest mai mult decât consideră oportun Sultanul, łarul rus, ambi
susŃinuŃi necondiŃionat de Patriarhii
greco-pravoslavnici. Şi occidentali trec
la măsuri drastice când românii trădează. În acest conflict de interese,
est-vest, atât turcii cât şi ruşii sunt
interesaŃi în cooperarea cu occidentul, aşa că românii se folosesc de
această marjă de manevră, de regulă
chiar la comanda stăpânilor lor, şi încerca să iasă de sub tutela Constantinopolului şi Moscovei, şi să revină
la Roma.

VII.

sine înŃeles (nu ca în România, unde
nici nu e înŃeles, nici nu e transpus
în practică) se bucură de sprijinul Bisericii romano-catolice prin punerea
la dispoziŃie a sute de biserici unde
greco-catolicii şi ortodocşii români sunt
bineveniŃi. ÎnŃegrarea lor în societate
se face nu de rare ori cu sprijinul
nemijlocit al Bisericii Romei.
În al patrulea rând, sărăcia mai
ales a pensionarilor. Aceştia, actualmente mai numeroşi decât salariaŃii
sunt ajutaŃi direct de Ordinul maltez,
care a împlinit recent 900 de ani. În
semn de apreciere, preşedintele României s-a întâlnit cu Marele Maestru
al Ordinului Cavalerilor de Malta şi a
decorat mai mulŃi cavaleri.
În al cincilea rând, situaŃia Bisericii
romano-catolice şi greco-catolice este
în mod firesc, permanent în atenŃia papei de la Roma, mai ales că jumătate
de secol de dictatură ateistă, ortodoxo-comunistă, catolicii au suferit
privaŃiuni şi persecuŃii, care nici până
în zilele noastre nu au fost înlăturate.
Preşedintele Băsescu a fost extrem de impresionat de întrevederea
cu papa Benedict XVI: “Să mă scuzaŃi pentru sinceritate, dar dacă nu aş
fi sincer, mai bine nu aş vorbi. Sentimentul cu care am plecat a fost
acela că am avut o întâlnire unică,
care nu se va mai repeta, şi care nici

VINERI

Roma îi ajută pe români, ajunşi în
robie la duşmanii lor naturali, grecii şi
slavii. De la ocuparea Constantinopolului 1204, la Conciliul de la FlorenŃa
1439, la Unirea transilvănenilor 1700,
la crearea Principatului moldo-valah
1859, a Vechiului Regat 1881, a României Mari 1920, la RevoluŃie 1989,
la vizita Papei Ioan Paul II la Bucureşti 1999, la integrarea în UE 2007,
occidentalii întind mai tot timpul o
mână de ajutor românilor decăzuŃi în
captivitatea babiloniana greco-pravoslavnică. Dar moldo-valahii ori n-au
reuşit prin ei înşişi, ori au fost boicotaŃi, ori pur şi simplu n-au înŃeles
(cu excepŃia uniŃilor, a lui Cuza şi
Kogălniceanu), că originea lor latină
nu-i suficientă, ci trebuie refăcute şi
legăturilor spirituale cu Roma, punctul de plecarea a civilizaŃiei lor, singura din lume, care nu se defineşte rasial (anglo-saxonii, ungurii) sau geografic (ibericii, italienii), ci cultural de la Roma.

VIII.

Moldo-valahi se tem de occident,
pentru că nu cunosc „Acquis”-ul UE,
de aceea, ori nu fac deosebire între
normele, valorile vesteuropene şi cele
ortodoxe, ori nu acceptă incompatibilitatea dintre estul şi vestul continentului. Românii sunt geografic în
Europa. Dar asta nu-i însă de ajuns
pentru UE. În „Lagărul” moscovit era
instituŃionalizată prăpastia dintre ortodoxo-comunism şi occidentul imperialist. Dar şi acum se refuză, în mod
cu totul surprinzător, că două societăŃii nu pot face casă comună în UE
fără armonizarea normelor divergente,
că UE se bazează pe codul canonic
romano-catolic, nu cel greco-bizantin,
că efortul de a eluda, cu paleative culturale occidentale fondul religios al integrării europene, e contraproductiv.

IX.

Religia e fundamentul şi cheia comportamentului politic, social-economic,
aşa că aderarea românilor la UE, fără
dialogul cu Roma şi reunificarea într-o
forma sau alta a creştinismului e o
minciună pioasă. InterdependenŃa religie-politică tabuizată de ortodoxo(post)comunişti, ca şi bariera de co-

Cele două state româneşti, ori se
reorientează şi reorganizează după
legislaŃia UE, şi astfel se vor reunifica (ex. Germania), ori rămân la periferia Europei, unde divide et impera
e la ordinea zilei. Daca refuză sau nu
înŃeleg importanŃa dialogului cu Roma, România are soarta Basarabiei dezmembrată. Banatul, Transilvania se vor
„regionaliza” de Bucureşti, ca łările
Baltice de Moscova, sau ca Slovenia,
CroaŃia etc. de Belgrad. De un mileniu se încearcă refacerii unităŃi europene creştine şi apoi politice. Acum
se implementează „Acquis”-ul UE, codului canonic romano-catolic modernizat şi apoi se speră că va avea loc
automat armonizarea cu tradiŃia ortodoxă. De un deceniu se introduc la
moldo-valahi legi şi instituŃii UE în
speranŃa că după eşecul „formelor
fără fond”, acum forma va genera
fondul. Dar pentru că s-a întârziat
dialogul cu Roma - conditio sine qua
non a aderări la UE -, rezultatele
sunt modeste, la cel mai sărac neam
latin din Europa.

Viorel Roman, cărŃi şi articole:
De la Râm la Roma. Studii, articole şi conferinŃe, 1990-1999. Anexe:
Discursuri prilejuite de vizita Papei
Ioan Paul al II-lea în România. Bucureşti 1999, 220 p.
Iliescu la Roma. Cine va începe
dialogul? Partida NaŃională sau ConvenŃia Neoliberală? În: DimineaŃa, Nr.184
(696), Bucureşti, 20 sept. 1992
Integrarea în Europa/UE de la Împăratul Traian la Papa Ioan Paul II.
În: Dias natalis Traiani, Deva, 18 sep.
2004; In: România Mare, Bucureşti,
15 oct.-5 noe. 2004
Integrarea românilor în Uniunea
Europeană. În: Timpolis, Timişoara,
1,8,17 martie 2004; în: ViaŃa Basarabiei. Seria noua, anul III, Nr. 2 (10),
Chişinău 2004
Putin la Papa de la Roma. În: Magazin, Timişoara, ian. 2004
Revenirea românilor la Roma. În: România Mare, Nr. 700-704, Buc. 2004
Roma, BizanŃul şi postcomuniştii.
În: Vremea, Bucureşti, 6 apr. 1996
Români şi maghiarii la limes. În:
Graiul Maramureşului, Baia Mare 622 martie 1995; în: Totuşi iubirea, Buc.,
mai 1996; în: Curierul Primăriei, ClujNapoca 1,1995,9-17
Romania´s Transformation 17112003. În: The 27Th Annual Congress
- ARA, Târgu Jiu, 3 iun. 2003; în:
Lumina. Nr.4-5-6, Pancevo 2003; în:
România Mare, Nr. 675-7, Buc. 2003
Traian Băsescu. În: România Mare,
Nr. 756, Buc., 7 ian. 2005; în: Clipa,
Anaheim (USA) 20 ian. 2005; în: Alo,
Bucureşti, ian. 2005
Transilvania. Românii la încrucişarea
intereselor imperiale. Cu H. Hofbauer.
Buc. 1989, 188 p.
Transition in Romania. În: The BAL
Baloldali Alternativa Egyesülés, Budapest, 1 noe. 1997
Unirea cu Roma - 1698 şi 1998 integrarea în Uniunea Europeană. În:
România Mare, Buc., 16. ian 1998;
în: Graiul Maramureşului, Baia Mare,
17, 18 ian. 1998,
Unirea cu Roma a Românilor. În:
Clipa, Nr. 672-4, Anaheim (USA) 2004

VINERI

KEYNES

1 MARTIE 2013

3
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influen]elor keynesiste }i monetariste

asistent univ. dr. Alin OPREANA,
ULBS
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EvoluŃia teoriei cantitative a banilor, a condus la luarea în considerare a rolului economiilor şi investiŃiilor în determinarea venitului naŃional.
Această idee şi-a făcut apariŃia la în
rândul unor economişti din anii 1920.
Dennis Robertson în Politica bancară
şi nivelul preŃurilor (1926) şi Tratatul
despre bani al lui Keynes (1930) şiau îndreptat atenŃia asupra determinării preŃurilor, nu asupra venitului
naŃional, iar cheia preŃurilor este rata
dobânzii care echilibrează economiile
şi investiŃiile. Ruptura din gândirea lui
Keynes în „Tratat asupra banilor” şi
în „Teoria generală a folosirii mâinii
de lucru, dobânzii şi a banilor” (1936)
este dată „de întoarcerea prin intermediul preŃurilor la producŃia reală
ca variabilă centrală ce trebuie explicată şi de ideea că variaŃiile producŃiei sau venitului, mai mult decât variaŃiile ratei dobânzii, acŃionează în
sensul egalizării economiilor cu investiŃiile” (Marinescu, 2003).
A apărut astfel o idee nouă, aceea
că investiŃiile, şi nu economiile, determină modificările venitului. Keynes
a susŃinut existenŃa autonomă a investiŃiilor şi a arătat cum pot fi generate economii pe calea multiplicatorului pentru a satisface acest fel de
investiŃie.
Aceste inovaŃii teoretice n-ar fi adăugat prea multe la revoluŃia keynesistă, fără ideea că nivelul de echilibru al venitului, care egalează economiile cu investiŃiile, nu este neapărat nivelul venitului care asigură
ocuparea deplină a locurilor de muncă.
Ideea că procesul concurenŃial dirijează economia, până în stadiul angajării depline a fost mai mult menŃionată decât explicată. Ceea ce este
cu adevărat nou la Keynes este critica capacităŃii recuperabile a mecanismului pieŃei. Fiecare element al raŃionalismului său, şi chiar conŃinutul
logic al întregii scheme keynesiste,
pot fi criticate separat; conform lui
Keynes nu se poate continua încrede
în tendinŃa automată a economiei libere de piaŃă de a genera angajarea
totală a forŃei de muncă. Şcoala keynesistă pare să fi marcat sfârşitul
„doctrinei laissez-faire-ului” şi a reprezentat o schimbare majoră în gândirea economică: o transformare instantanee şi rapidă a tuturor ideilor, inclusiv a „viziunii” metafizice a proce-

John Maynard Keynes
sului economic de la care încep toate
teoriile. Ea a provocat schimbarea în
gândirea politicii economice, nu datorită ideii că guvernele pot interveni
asupra depresiunii şi şomajului prin
intermediul cheltuielilor discrete şi impozitului, ci pentru că se bazează
practic pe astfel de recomandări. Nu
se poate spune că toate trăsăturile
acestei teorii au fost unanim consfinŃite. Prima ediŃie a „Teoriei generale a folosirii mâinii de lucru, dobânzii şi banilor” a fost epuizată
înainte ca argumentele de detaliu ale
mesajului lui Keynes să apară. ConŃinutul „Teoriei generale” exprimă întreg arsenalul de mijloace folosite de
Keynes pentru o înŃelegere a teoriei
economice propusă de acesta.
Punând în centrul teoriei sale ocuparea forŃei de muncă şi din perspectivă macroeconomică, Keynes a
elaborat conceptele adecvate – respectiv indicatorii – necesari elaborării
teoriei sale generale, construirii condiŃiilor de echilibru în care economia
să poată funcŃiona. Keynes s-a referit şi a definit o serie de indicatori
cum sunt costul factorial, costul de
întrebuinŃare, venitul global, oferta globală, cererea globală, preŃul global de
ofertă, cererea efectivă, funcŃia cererii
globale, funcŃia ofertei globale, legile
propensitateilor spre consum, economii, etc. (Popescu, 1999)
Teoriile dobânzii îşi îndreaptă atenŃia asupra forŃelor „reale” ale productivităŃii. AcŃiunea autorităŃilor monetare în ultimele decenii şi absenŃa şo-

Milton Friedman
majului au diminuat considerabil impactul forŃelor reale prezentat de teoria neoclasică. Drept rezultat, economiştii au abandonat pista teoriilor
reale ale dobânzii. Teoria dobânzii
este fie o teorie a preferinŃelor pentru lichiditate, în care rata bănească
a dobânzii depinde de cererea şi oferta stocului de bani şi acŃiuni, fie o
teorie a fondurilor împrumutabile, în
care rata bănească a dobânzii depinde de cererea şi oferta fondurilor
totale împrumutate. S-a sugerat uneori conflictul dintre teoriile reale şi monetare ale dobânzii. În concordanŃă
cu teoriile reale, dobânda este produsul capitalului şi un rezultat al
abstinenŃei de la consumul prezent.
Conform teoriilor monetariste, dobânda este preŃul banilor şi rezultatul parŃial al lichidităŃii. Acestea sunt
explicaŃiile asupra cărora se îndreaptă conflictul în general.
Keynes însuşi a fost încurajat în interpretarea sa, când a constatat că dobânda nu este un rezultat al aşteptării, ci un rezultat al netezaurizării banilor.
Considerând echilibrul general, se
observă că dobânda acŃionează simultan, asupra „celor trei margini” ale
deciziilor: de consum, de investire şi
de portofoliu. Cu alte cuvinte, reflectă produsul pur al capitalului şi compensează sacrificiul lichidităŃii.
Luând în considerare influenŃa enormă a autorităŃilor monetare asupra
ratei dobânzii în zilele noastre, ne
întrebăm câtă importanŃă trebuie să
acordăm teoriilor reale ale dobânzii.

Patinkin oferă un tip de răspuns la
această problemă. O teorie reală determină rata dobânzii pe piaŃa mărfurilor, în timp ce o teorie monetară
o determină fie pe piaŃa acŃiunilor, fie
pe piaŃa banilor.
Se poate spune că este un fenomen real, dacă se comportă ca un preŃ
relativ şi este un fenomen monetar,
dacă se comportă ca un preŃ absolut. Modificările cantităŃii de bani şi
preferinŃele lichidităŃii lasă preŃurile
relative invariabile şi rata dobânzii
invariabilă.
Pe de altă parte, modificările tehnice care afectează producŃia capitalului şi modificările preferinŃei de timp
care afectează deciziile de economisire alterează preŃurile relative, precum şi rata dobânzii.
ForŃele care afectează preŃurile absolute în timp au efect redus asupra
ratei dobânzii pe durata lungă de
timp. Putem conchide că rata dobânzii,
pe termen lung, este în esenŃă o
problemă a factorilor reali.
Rata dobânzii în sistemul lui Keynes nu este determinată de cantitatea
de bani şi stadiul lichidităŃii, ci de forŃele „reale” exprimate în raportul investiŃii - cerere şi funcŃie de consum.
Pe scurt, economiştii clasici au neglijat influenŃa forŃelor monetare asupra
ratei dobânzii, dar progresul analitic
real s-a realizat când ei au respins
ipoteza că explicaŃiile asupra ratei dobânzii se pun în evidenŃă singure sub
forma cantităŃii de bani.
Hicks este considerat adevăratul

fondator al ideii conform căreia cererea de bani este pur şi simplu un
aspect al problemei de alegere a
portofoliului optim de active, demonstrând că banii deŃinuŃi parŃial sub
forma de depozit de valoare trebuie
consideraŃi un fel de activ de capital.
Deci, ecuaŃia cererii de bani trebuie
să includă întreaga avuŃie şi ratele
aşteptate ale venitului asupra activelor nemonetare ca variabile explicative. Pentru că indivizii pot opta pentru păstrarea portofoliilor averii sub
formă de cash, variabila avuŃiei reprezintă restricŃia bugetului deŃinerilor de bani. Indivizii îşi optimizează
balanŃele lor de portofoliu prin compararea veniturilor.
Hicks tratează cererea de bani ca
pe o problemă a echilibrului banilor
de hârtie între activele analizate în
teoria cererii ordinare într-o lucrare
intitulată O sugestie pentru simplificarea teoriei banilor publicată cu un
an înaintea apariŃiei „Teoriei generale”.
În acest context, lucrarea lui Keynes poate fi construită parŃial pe o
respingere a tradiŃiei în domeniul
cantităŃii despre care a scris Wicksell
care menŃiona că economia operează
în condiŃiile ocupării totale a locurilor
de muncă.
Keynes şi-a îndreptat atenŃia asupra ideilor teoriei cantităŃii, considerând
preŃurile fixe iar producŃia flexibilă.
El înlocuieşte „mecanismul direct”
al teoriei cantităŃii cu un nou mecanism de ajustare nemonetară, multiplicatorul. Principala implicaŃie politică
a teoriei lui Keynes, superioritatea politicii fiscale faŃă de cea monetară în
combaterea depresiunilor economice
- contrastează cu rolul managementului monetar din scrierile teoreticienilor cantităŃii.
Teoria lui Keynes asupra dobânzii
rectifică totuşi formularea cererii de
bani în spiritul teoriei tradiŃionale a
cantităŃii separând cererea de bani în
două părŃi distincte: cererea de tranzacŃii pentru balanŃe cash active şi
cererea speculativă de balanŃe cash
inactive.
Cantitatea totală de bani cerută variază invers proporŃional cu rata dobânzii; pentru cererea speculativă de
bani este o funcŃie a relaŃiei dintre
rata curentă a dobânzii şi rata „normală” (aşteptată sau menŃinută permanent) a dobânzii.
Pentru prima oară în istoria gândirii economice, rata dobânzii este
apreciată ca un cost al deŃinerilor de
bani cash.

(va urma)
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Celălalt, „l'abbé Pierre”, este pe cale
de a intra în patrimoniul economic universal în fruntea unui curent de gândire
şi acŃiune care are drept Ńintă „aproapele” sărac, puŃin mai bine pentru cei
marginalizaŃi, înfomentaŃi, ignoraŃi, nu
de puŃine ori dispreŃuiŃi, cel mai adesea umiliŃi. łinând seama de actualul
model de dezvoltare a Planetei, este,
pare-se, imperios necesar, viitorul.
Am scris despre amândoi, dar mult
mai mult despre Malthus (vezi printre
altele, Dan Popescu „Istoria gândirii
economice de la fiziocraŃi la sfârşitul
secolului XX”, Edit. Continent, SibiuBucureşti, 1999) şi ceva mai puŃin
despre „l'abbé Pierre” (vezi, de pildă
Dan Popescu „Jurnal economic” Edit.
Continent, Sibiu-Bucureşti, 2007), deşi
cred că sunt primul care l-am abordat în România dintr-o perspectivă a
gândirii economice, o gândire economică susŃinută, pe deplin, de acŃiuni
şi fapte. De acŃiuni şi fapte cu o mare
putere reverberatoare spre bine. Înainte
de decembrie 1989, la noi, nu prea avea
cum să scrie cineva despre abatele
Pierre. Dar despre Malthus, într-o manieră relativ „neutră”, da. Iar după aceea,
precipitarea (incorectă) spre schemele
de profit ultraliberal, critica nejustificată, prin enormităŃile afirmate, a instituŃiilor statului şi care au făcut ca
în „apele tulburi”, cu precădere cei vicleni, corupŃi, cinici, „să pescuiască”
imense averi, toate acestea asociate
cu un social abia întrezărit, neglijat,
minimalizat, cu lipsa de informare şi
de informaŃii astfel – „nu merita şi nu
merită efortul” au spus nu puŃini –
au făcut ca abatele Pierre să nu se
afle practic în nici un fel în atenŃia
majorităŃii covârşitoare a cercetătorilor. Nici nu avea cum, de altfel, în
condiŃiile menŃionate, să se afle „à la
une” în cercetarea economică. Nu mam înscris într-un astfel de curent de
repudiere brutală, viscerală a socialului, doar pentru că veneam din „socialism” şi vroiam atâŃia ceea ce mulŃi
dintre noi nici nu ştiam prea bine ce.
Ca dovadă, alături de Malthus, iată,

l-am adus pe abatele Pierre în actualitatea cercetării noastre. Pentru Malthus
este firesc să o merite. Iar pentru
abatele Pierre, cu atât mai mult. Şi
fac aceasta într-un an în care, în februarie s-au împlinit atât 246 de ani
de la naşterea lui Malthus şi, iată, 58
de ani de când „l'abbé Pierre” şi-a
lansat dramaticul, pateticul său apel,
atât de dătător de speranŃe. Revista
franceză „Historia”, cu două succinte
şi disparate articole despre cei doi
cercetători, i-a comemorat recent pe
amândoi. Aşa mi-a venit şi mie ideea.
Dar examinările mele şi alăturarea pe
care am făcut-o au fost şi sunt altfel decât rândurile din prestigioasa
publicaŃie franceză. În plus, consideraŃiile mele sunt, firesc, mult mai aproape
de economic...
Aşadar, Thomas Robert Malthus
(1766 - 1834), nume şi capitol însemnat în cursul meu – şi lucrările
mele aferente – de doctrine econo-

mice. Se înscrie, alături de David
Ricardo, în cadrul traiectoriei pesimiste a şcolii liberale clasice de gândire economică. Se naşte, cum spuneam, în februarie 1766, într-o familie cu mijloace, din Surrey, în Anglia.
Al şaselea, din cei opt copii, el însuşi
având, mulŃi copii. Ceea ce ne-a făcut
şi ne face să privim, să analizăm cu
atenŃie spusele sale, să evidenŃiem,
alături de mult regretatul profesor
academician Vladimir Trebici, că partea
bună prelevă. Şi să reconsiderăm ceea
ce nu puŃini doctrinari de la noi şi
de aiurea au considerat un rău, sau,
în cel mai bun caz, o exagerare. Să
considerăm, dar, mai degrabă acestea ca un avertisment perfect valabil
atunci dar şi în zilele noastre. Să vedem.
... Malthus va face excelente studii la Cambridge, unde, în 1793, va
obŃine chiar o catedră. Va deveni,
însă pastor anglican în 1797. Preot
generos şi înŃelept, dar deopotrivă

Londra secolului XIX - edificii impunătoare dar şi peisaje dezolante

cm
yb

cm
yb

cercetător atent, încercând să fie –
nu mereu cu succes – prevenitor,
lucid. Malthus se va remarca, în calitate de cercetător, printre altele, prin
analize empirice şi desprinderea astfel a unor concluzii deosebite prin conŃinutul şi anvergura lor, prin realismul şi însemnătatea lor. Era în timpul – sfârşitul de secol XVIII – în
care Anglia debutase de câteva decenii, prima în revoluŃia industrială,
până la apariŃia unei mari industrii
maşiniste, capitaliste, greutăŃile se
vădeau mari. În speŃă, în plan uman,
este vorba mai ales de concentrarea
mulŃimilor muncitoare, care trăiau mizerabil, care-şi trimeteau copii de 6 –
7 ani şi nevestele gravide până la 7
– 8 luni să lucreze în mine şi în fabrici, care erau ameninŃaŃi, în condiŃiile
unei dinamici economice specifice, de
şomaj, este drept, nu de puŃine ori,
periodic. Care, mulŃimi muncitoare, de
regulă mai puŃin adaptate şi cu nivelul primar de cultură pe care-l
aveau, mai cădeau în patima alcoolului, aveau izbucniri de furie, de
violenŃă, insinuând, putând provoca
tulburări sociale de anvergură. Mai
puŃin preocupat de mecanismele capitaliste care generau astfel de stări,
dealtfel, nu cred că putea să le înŃeleagă, Th. R. Malthus va îmbrăŃişa
conceptul de „clase periculoase” la modă
atunci, dar, în parte, şi acum, pentru
cei avuŃi. Va îndrepta deci vina pentru rău către cei săraci, marginalizaŃi. Ei, deoarece nu posedă mijloace,
sunt vinovaŃi de toate relele societăŃii. Mai mult, pentru Malthus, totuşi cu
oarece adevăr, mizeria şi însoŃitoarele
sale, ignoranŃa, alcoolismul, violenŃa,
„excită fecunditatea cuplurilor”. FaŃă
de orice organism viu care are drept
constantă să-şi amplifice specia mai
mult decât cantitatea de hrană pe
care o poate avea la dispoziŃie, omul,
ca fiinŃă raŃională, ar trebui să-şi stăvilească un astfel de instinct. Aproape imposibil...
... Se „leagă”, deci, alte motivaŃii
pentru mizerie, tot subiecŃii ei fiind
vinovaŃi. Tocmai în acest sens, preotul – cercetător va publica, în 1798,
„Essay on the Principle of Population”, fără însă să iscălească lucrarea. Nu „dădea” deloc bine cu statu-

tul său ecleziastic. Trezind şi dezvoltând ample polemici, Th.R. Malthus
va republica, cu adăugiri şi ample
comentarii pe pagini, în 1803, volumul său din 1798, de această dată
semnat. El se afla deja pe drumul
vocaŃiei sale – cu siguranŃă mai puternică decât cea de preot – anume
de cercetător, un an mai târziu căsătorindu-se şi devenind profesor de
Economie Politică la importantul Colegiu al Companiei engleze a Indiilor
Orientale. Un post ce-l va exercita
până la moartea sa survenită în 1834.
Va mai scoate încă două ediŃii ale
cărŃii sale, declinând, din ce în ce mai
mult, de la latura morală a consideraŃiilor, spre latura – uneori relativ –
ştiinŃifică. Lucrarea va fi repede tradusă în franceză, la Geneva,şi apoi în
mai multe alte limbi.
De atunci şi până acum şi, probabil, mai mult decât probabil în perspectivă, între cercetători s-a vădit şi
se vădeşte o amplă confruntare: contra sau pentru ideile lui Malthus? Şi
trebuie să completăm aceste idei privind – cum o definea cercetătorul englez – „legea populaŃiei” cu acelea
după care Malthus întăreşte consideraŃiile sale despre statutul populaŃiei
(sărace, în speŃă, de altfel covârşitoarea majoritate a populaŃiei). În sensul că aceasta creşte numeric mult
mai repede – în progresie geometrică
– comparativ cu producŃia bunurilor
necesare vieŃii ce se amplifică în progresie aritmetică. Cercetătorul are în
vedere, însă, doar nivelul tehnicilor şi
producŃiilor din vremea sa, „nu ridică
ochii” pe mai departe. Iar pentru
Malthus, singurul remediu preventiv
care va permite spargerea unei asemenea „legi a populaŃiei” este „morala
restrânsă”, în speŃă pentru cei săraci,
lipsiŃi de mijloace, castitatea în celibat
şi abstinenŃa sexuală în căsătorie.
Mergându-se până la sterilizarea femeilor sărace sau din cuplurile sărace...
Iată, dar, o teorie care, din punctul meu de vedere, nu păcătuieşte
atât în paralela pe care o realizează
Malthus între dinamica populaŃiei şi
dinamica comparativă a resurselor de
hrană. Cât sunt de amplu vulnerabile
semnificaŃiile şi terminaŃiile pe care
fostul preot le relevă astfel. Este mai
mult un fotograf al realităŃii, decât un
analist, un examinator al ei, care să-i
releve mecanismele, evoluŃia, etc. Să
explic. Th. R. Malthus, deci, pe baza
unor studii empirice, mai ales în
Anglia, şi pe care le extrapolează
pornind de la structura demografică
a unei Ńări, în general, ce înclină balanŃa în proporŃie de 90% şi chiar
mai mult către cei săraci, în cupluri
sau fără, deosebit de prolifici, iar mijloacele de hrană pe care, deasemenea le examinează, se vădea că sporeau într-o proporŃie mult mai mică,
este vehement împotriva procreării la
familiile de un fel sau altul, oficial
sau nu, care nu posedă mijloace. Va
scrie aşadar: „Un om care este născut într-o lume în care bunurile sunt
deja împărŃite, dacă nu este posibil
să obŃină de la părinŃii săi mijloace
de subzistenŃă pe care trebuie şi este
îndrituit să le ceară, şi dacă societatea nu are nevoie de munca sa, ei
bine, acel om nu are nici un drept
să solicite o cantitate cât de mică de
hrană, el fiind în realitate un surplus
de populaŃie”. Malthus, „moralist”, nu
va cere însă statului să restrângă
dreptul săracilor de a se căsători.

continuare în pagina 5
cm
yb

cm
yb

VINERI

POPULA[IE

1 MARTIE 2013

CERCETARE

Economia }i matematica

toriei matematicii în economie, respectiv a modului în care, de-a lungul
istoriei, matematica a influenŃat economia, aceasta devenind cu timpul
o ştiinŃă matematizată.
O abordare din prisma motivelor
pentru care economia a devenit o
ştiinŃă matematică este a lui Donald
W. Katzner [2003]. Potrivit acestuia,
matematica a devenit importantă în
economie din patru motive:

dr. Vasile BRĂTIAN,
ULBS

1. to make use of existing human
urmare din pagina 1 capital;
În domeniul economiei, în lucra- 2. to attain scientific respectability;
rea intitulată Haw Economics Became 3. to help assure security with res-

a Mathematical Science, a lui Roy
Weintraub [2002], ne sunt prezentate
unele teorii fascinante despre dezvoltarea matematicii în economie.
Lucrarea amintită anterior este considerată de către mulŃi economişti
una foarte importantă şi extrem de
provocatoare, datorită faptului că este
scrisă de cineva cu experienŃă considerabilă în aplicarea matematicii pentru formularea şi rezolvarea problemelor din economie, şi care a gândit în
profunzime referitor la utilizarea matematicii în acest domeniu de studiu.
Un impresionant eseu pe marginea
acestei lucrări este realizat de Barkley
[2003] şi face obiectul altor articole
cum este, spre exemplu, cel al lui
Katzner [2003].
Din perspectiva lui Weintraub, sensul adevărului în economie a fost
modificat în timpul secolului al XXlea. Această modificare a fost inspirată de sensul de schimbare a adevărului în matematică, respectiv atitudinea matematicienilor cu privire la
importanŃa axiomelor care propun
ceva ca fiind din capul locului adevărat, fără a face apel la fapte.
Matematica s-a răspândit în economie în perioada în care pozitivismul logic a deschis calea prin verificarea şi falsificarea teoriilor ca mijloc
de determinare a adevărului.
AtenŃia lui Weintraub din cartea sa
este orientată cu precădere asupra is-

pect to claims of truh;
4. because economics was created
primarly by Western economists to
understand Western economic behaviour.

Referitor la primul aspect, se precizează faptul că mulŃi matematicieni
au părăsit domeniul lor de interes şi
au păşit pe tărâmul economiei, văzând
aici o oportunitate de a aplica capitalul acumulat de cunoştinŃe matematice într-un mod nou şi diferit.
Referitor la cel de-al doilea aspect, se precizează faptul că o ştiinŃă
este respectabilă dacă are capacitatea
de a explica şi de a prezice fenomene. În acest sens, s-a realizat o serie
întreagă de importuri metodologice
din ştiinŃele naturii în economie, cu
precădere din fizica mecanică şi ulterior din fizica statistică.
Referitor la cel de-al al treilea aspect, se precizează faptul că mulŃi
economişti au recurs la modelarea
matematică a proceselor economice
pentru securitate epistemologică sau
pentru sentimentul de siguranŃă cu
privire la pretenŃiile de adevăr. Cu
alte cuvinte, importul de matematică
în economie s-a presupus că ar permite argumentarea şi justificarea.
Referitor la cel de-al patrulea aspect, este de notorietate faptul că
cele mai de seamă contribuŃii au fost
aduse în economie de către economiştii din vest. Aceştia au încercat să

surprindă comportamentul economic
al indivizilor folosind instrumentul matematic.
Dintre cele patru motive enumerate
mai sus, reŃinem, în continuare, două
dintre acestea şi pe care, în opinia
noastră, le considerăm cele mai importante. Este vorba de necesitatea folosirii matematicii în economie pentru ca aceasta să fie considerată ştiinŃă (să ofere explicaŃie şi predicŃie)
şi necesitatea folosirii matematicii în
economie pentru asigurarea securităŃii cu privire la pretenŃiile de adevăr,
încercând, în continuare, să vedem în
ce măsură se poate satisface un astfel de deziderat pentru ştiinŃa economică.
În acest sens, vom face o paralelă între cunoaşterea de tip matematic şi cunoaşterea de tip economic.

1. Referitor la cunoaşterea de tip
matematic [Dinga, 2010]
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Cunoaşterea matematică este o cunoaştere de tip teoretic. Aceasta însemnă că, metodologic, există o mulŃime de axiome din care pot fi derivate o mulŃime de teoreme, având
drept obiect al cunoaşterii relaŃiile
obiect-obiect;
Cunoaşterea matematică este de tip
dinamic. Aceasta înseamnă că, odată
stabilite condiŃiile de identitate (cantitative, structurale sau evolutive) pentru o clasă de obiecte matematice abstracte, acestea sunt verificate pentru
orice individ luat în parte (condiŃiile
de identitate sunt denotative);
Cunoaşterea matematică este, în cea
mai mare parte, de tip tautologic.
Aceasta înseamnă că, exceptând un
număr restrâns de axiome (care sunt
propoziŃii de tip sintetic), restul propoziŃiilor matematice sunt de tip analitic. PropoziŃiile analitice nu fac decât
să descrie, în alte forme, conŃinuturi
preexistente;
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Cunoaşterea matematică este acontextuală. Aceasta înseamnă că obiectele matematice de rezultat sunt valabile în orice timp şi în orice spaŃiu;
Cunoaşterea matematică este intrinsecă gândirii umane. Acest lucru
se întâmplă datorită faptului că structura gândirii umane este izomorfă cu
structura funcŃională a Universului nostru (perceperea cauzalităŃii la nivelul
gândirii este identică cu cauzalitatea
reală, inerentă Universului nostru).

2. Referitor la cunoaşterea economică
Cunoaşterea economică are drept
obiect al cunoaşterii relaŃiile subiectobiect. Ca urmare, rezultă că subiectul interogator nu face parte distinctă
în mod casant de obiectul interogat;
Cunoaşterea economică nu este de
tip dinamic, în sens absolut, deoarece
condiŃiile de identitate nu sunt verificate pentru orice individ, luat în parte.
În economie avem de-a face cu indivizi agregaŃi (nonindividuali);
Cunoaşterea economică nu este
tautologică, întrucât, datorită posibilităŃii modificării condiŃiilor iniŃiale, propoziŃiile analitice nu mai pot descrie
conŃinuturi preexistente;
Cunoaşterea economică este contextuală, aceasta însemnând că obiectele economice de rezultat nu sunt valabile în orice timp şi în orice spaŃiu;
Cunoaşterea economică nu este intrinsecă gândirii umane, respectiv perceperea cauzalităŃii la nivelul gândirii
poate să fie diferită de cauzalitatea reală.
Potrivit celor amintite mai sus, dacă
prin matematică putem explica şi previziona fenomenele, în economie acest
lucru este problematic (în sens logic).
Impactul foarte puŃin probabilului din
economie (datorat indiscernabilităŃii
subiect-obiect) nu poate fi surprins
de ecuaŃiile matematice actuale şi ca
urmare, în opinia noastră, ceea ce putem face este scăderea incertitudinii
cu privire la viitor. Cum putem realiza
acest lucru? Opinia noastră este că
doar normativ, ca expresie a voinŃei.

Dou@ modalit@]i de a interpreta lumea (I)
– Th. R. Malthus }i „l'abbé Pierre” –

urmare din pagina 4 producŃia de hrană şi a diminua care astăzi se discută atât de mult, metea, mizeria ca o maladie economi- serie de state cu economie dez-

Se pot căsători, dar să nu facă copii...
Sunt câteva elemente ce pot fi
semnalate pozitiv la Malthus: a) faptul că preotul – cercetător sesizează
această disfuncŃionalitate pe care, Ńinând seama de structuri demografice
amintite, o putem generaliza, între
creşterea rapidă a populaŃiei sărace,
deci a populaŃiei în general, şi sporirea mult mai lentă a resurselor de
hrană necesare astfel. SecvenŃial, dar
o nepotrivire reală. Un serios semnal
de alarmă valabil şi astăzi, din care
autorităŃile de un fel sau altul puteau
şi pot învăŃa, din perspectiva căruia
puteau şi pot acŃiona. De altfel, anumite politici judicioase de control al
naşterilor, dintr-o Ńară sau alta, dovedesc că cele spuse de Malthus nu
au fost şi nu sunt în zadar. Oricum,
ce se întâmplă în prezent cu acŃiunile de tip libertarian de luptă contraceptivă, demonstrează, totuşi, că
avem de-a-face mai mult cu un mod
de viaŃă, cu un tip de sexualitate individuală, decât cu o „lege a populaŃiei”. Ceea ce nu înseamnă că în plan
naŃional, comunitar sau global nu trebuie stimulate măsuri pentru a creşte
cm
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foametea în lume. b) Malthus este
printre cei dintâi gânditori economici
care introduce factorul biologic în ecuaŃia dezvoltării. Lansând astfel, din punctul său de vedere, conceptele despre

Montesquieu

în speŃă bioeconomia, ecoloeconomia,
dezvoltarea durabilă, dezvoltarea sustenabilă. Şi mai sunt şi altele...
Sesizez, sesizăm, însă, că Malthus
nu înŃelege, nu concepe sărăcia, foa-

co – socială, social – economică, cu
mecanisme detaliate de geneză, de
producere la nivel naŃional, global. Ci
le consideră ca „un dat” de care lumea poate scăpa diminuând fizic
numărul celor săraci, eliminându-i
efectiv. Or, acest fapt a fost şi este
în afara actualelor precepte de civilizaŃie umană, de comportament şi
cutume umane. Puteam, putem, vom
scăpa oare de sărăcie dispărând, fizic, cei săraci, cum preconiza Malthus,
alături de mijloacele de abstinenŃă,
sterilizare, promovând mijloace represive, precum războaiele? Sau mecanismele generatoare de sărăcie şi mizerie care Ńin de economic şi social,
de social şi economic, cele două
domenii potenŃându-se reciproc, au
continuat, continuă, vor continua „să
producă”? Este evident că aşa s-a
întâmplat, că aşa se întâmplă, că aşa
se va întâmpla. Este limpede astăzi –
şi este evident de mult – că faŃă de
sărăcie, ignoranŃă, umilire, marginalizare există o responsabilitate individuală a subiecŃilor, dar există şi o
responsabilitate socială. Politicile pronataliste, relative sau absolute, dintr-o

voltată, bazate tocmai pe o creştere
de producŃie, pe dezvoltare, l-au infirmat şi îl infirmă hotărât pe Malthus
în aceste ultime consideraŃii ale sale.
Să mai subliniez un fapt. Cu peste
100 de ani înaintea lui Malthus, marele filozof iluminist francez Montesquieu scria: „Dacă ştiu un lucru care
îmi este mie util dar care este prejudiciabil familiei mele, îl îndepărtez
din spiritul meu. Dacă ştiu tot un
lucru care este util familiei mele, dar
care nu este util Ńării mele, caut să
îl uit. Iar dacă ştiu ceva care este util
Ńării mele, dar este prejudiciabil Europei, prejudiciabil genului uman, privesc acel <ceva> precum o crimă...”
Cât de sugestiv. În mare măsură,
cam aşa s-a constituit – când s-a
constituit – şi se contituie – când se
constituie – lumea cu ce a avut şi
are bun în ea. Cât de departe era,
totuşi, Malthus de asemenea gânduri
profunde. Într-o totală contradicŃie cu
idei malthusiene sau neomalthusiene
(Malthus a fost şi este continuat în
timpul modern) se află gândurile abatelui Pierre.

(va continua).
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Acesta este scopul dezvoltării regionale. Pentru identificarea disponibilităŃilor din statele membre se aplică
un indicator macroeconomic, care reprezintă măsurarea PIB-ului total sau
pe locuitor.
Politica comunitară regională acŃionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare precum: creşterea economică, sectorul IMM-urilor,
transporturile, agricultura, dezvoltarea
urbană, protecŃia mediului, ocuparea
şi formarea profesională, educaŃia, egalitatea de gen. Concepută ca o politică a solidarităŃii la nivel european,
politica regională se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică
pe redistribuirea unei părŃi din bugetul comunitar realizat prin contribuŃia
statelor membre către regiunile şi grupurile sociale mai puŃin prospere. Politica de dezvoltare regională are un
pronunŃat caracter instrumental, iar
prin fondurile sale de solidaritate (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate) contribuie
la finanŃarea altor politici sectoriale politica agricolă, politica socială, politica de protecŃie a mediului.
Caracterul complex al dezvoltării
regionale este subliniat şi de modul
în care acesta integrează trei dintre
obiectivele prioritare ale UE: coeziunea economică şi socială, extinderea
aplicării principiului subsidiarităŃii şi
dezvoltarea durabilă.
Astfel, coeziunea economică şi socială nu numai că este prezentă la
nivelul obiectivelor fondurilor structurale, dar importanŃa sa este reflectată prin crearea unui fond omonim
(Fondul de coeziune) ce sprijină grăbirea procesului de convergenŃă şi
atingerea nivelelor medii de dezvoltare ale UE. Principiul subsidiarităŃii care reprezintă gradul crescut de implicare a statelor membre în dezvoltarea şi implementarea politicilor comunitare- este prezent şi la nivelul
altor politici.
Strategia dezvoltării durabile este
prezentă ca prioritate a programelor
de solidaritate europeană, în special
prin accentul pus pe protecŃia mediului şi pe dezvoltarea de măsuri în
această direcŃie. Această strategie nu
este numai europeană, ci există ca
strategie globală promovată în toată
lumea prin variate acorduri internaŃionale, ceea ce subliniază caracterul
complex al politicii de dezvoltare regională şi coerenŃa internă a obiectivelor comunitare.
Principiile unei politici de dezvoltare regională au fost avute în vedere
la nivel european încă din 1957, odată

Strasbourg

Frankfurt am Main - Sediul Băncii Centrale Europene
cu semnarea Tratatului de la Roma,
când cele 6 Ńări semnatare (Belgia,
FranŃa, Germania, Italia, Luxemburg,
Olanda) au căzut de acord asupra nevoii reducerii diferenŃelor existente între
diferitele regiuni şi sprijinirii celor mai
puŃin favorizate, în scopul realizării unei
economii comunitare solide şi unitare.
Această nevoie a fost concretizată
în 1958, prin înfiinŃarea Fondului Social European (FSE) ca principal instrument al politicii sociale comunitare,
fiind centrat pe îmbunătăŃirea modului în care funcŃionează piaŃa muncii
în diferite Ńări şi pe reintegrarea şomerilor pe piaŃa muncii. În 1962 a
fost înfiinŃat Fondul European pentru
Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA),
în scopul finanŃării politicii agricole comune şi pentru sprijinirea dezvoltării
regiunilor rurale şi îmbunătăŃirea structurilor agricole.
Anul 1975 aduce crearea unui al
treilea fond - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu scopul
de a redistribui o parte a contribuŃiilor bugetare ale statelor membre către regiunile cele mai sărace ale comunităŃii, în vederea sprijinirii dezvoltării lor economice. Astfel, FEDR redistribuie bugetul comunitar în investiŃii
productive, pentru crearea şi menŃinerea unor locuri de muncă durabile
şi în investiŃii în infrastructură.
Un moment important în dezvoltarea politicii regionale este reprezentat de adoptarea Actului Unic European, în 1986, prin care se introduce
conceptul de coeziune economică, in
vederea eliminării diferenŃelor economice existente la nivelul diferitelor regiuni - şi se crează premisele unei

politici de coeziune economică şi socială ca politică de sine stătătoare şi
avînd drept scop facilitarea aderării la
piaŃa unică europeană a Ńărilor din
sudul Europei. În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles extinde operaŃiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menŃionate anterior şi numite acum Fonduri structurale, mai precis creşte considerabil alocaŃiile acestora din bugetul comunitar.
Astfel, este recunoscută şi declarată oficial importanŃa acestor instrumente pentru reducerea disparităŃilor
regionale la nivel comunitar. Un element de noutate în cristalizarea politicii regionale îl reprezintă crearea programului Phare, în 1989, în scopul
sprijinirii Poloniei şi Ungariei, precum
şi în România, Ńări abia ieşite din spaŃiul blocului comunist, în efortul de
reconstrucŃie a economiilor lor naŃionale şi revizuirea acestuia în anul
2000, în scopul susŃinerii dezvoltării
regionale în Ńările candidate.
Odată cu ratificarea Tratatului Uniunii
Europene (Maastricht) în 1993, problema coeziunii economice şi sociale
apare din nou în agenda comunitară
şi devine unul dintre principalele obiective ale Uniunii, alături de Uniunea
Economică şi Monetară şi de piaŃă
unică europeană. De asemenea, duce
şi la crearea unui nou fond - Fondul
de coeziune, ce are drept scop sprijinirea proiectelor din domeniul protecŃiei mediului şi infrastructurii de
transport în statele membre mai puŃin dezvoltate (Spania, Portugalia, Grecia şi Irlanda).
În anul 1994 este înfiinŃat un nou

fond structural, al patrulea, Instrumentul
Financiar de Orientare în domeniul
Pescuitului (IFOP), creat prin gruparea tuturor instrumentelor comunitare
privind pescuitul, existente la acel moment. IFOP a fost creat în perspectiva extinderii UE către nord, odată cu
aderarea Finlandei şi Suediei în 1995.
În acelaşi an devine activ şi Comitetul Regiunilor, organ consultativ
înfiinŃat prin Tratatul de la Maastricht,
cu rolul de a emite opinii în procesul de decizie şi de a sprijini Comisia
Europeană în activităŃile sale din sectorul dezvoltării regionale.
Tratatul de la Amsterdam (1997)
confirmă importanŃa politicii de coeziune economică şi socială şi a reducerii diferenŃelor dintre standardele de
viaŃă ale populaŃiei din diferite regiuni europene, accentuând nevoia unei
acŃiuni coroborate de reducere a şomajului. In aceeaşi direcŃie se desfăşoară şi procesul de reformă a fondurilor structurale, început în 1999 în
urma summit-ului de la Berlin. Reforma
are drept scop creşterea concentrării
asistenŃei comunitare prin aceste fonduri, odată cu simplificarea şi descentralizarea managementului lor.
Un element de noutate adus de reformă îl reprezintă completarea programului Phare cu alte două instrumente de pre-aderare, ISPA (Instrumentul Structural pentru Pre-aderare)
şi SAPARD (Programul Special pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală),
ce promovează dezvoltarea economică şi socială a Ńărilor candidate din
Europa Centrală şi de Est. Un nou
instrument de solidaritate a fost creat
în 2002, în urma inundaŃiilor majore

suferite de Ńările Europei Centrale, cu
scopul de a interveni în cazul dezastrelor naturale majore.
În Politica de dezvoltare regională
un rol semnificativ revine si instituŃiilor: Comisia Europeană a iniŃiat şi
definitiva noi acte legislative, DirecŃia
Generală (DG) (măsurile de asistenŃă
în vederea dezvoltării economice şi
sociale - articolelor 158 şi 160 ale
Tratatului UE). Activitatea sa este sprijinita de alte direcŃii generale implicate ca DG Agricultură, DG Pescuit,
DG EducaŃie şi Cultură, DG Mediu şi
DG pentru ForŃa de Muncă şi Probleme Sociale. In prezent DG pentru
Politică Regională gestionează 3 fonduri:
FEDR, Fondul de Coeziune şi ISPA.
Parlamentul European este implicat
în dezvoltarea politicii regionale comunitare la nivelul luării deciziei, prin
Comitetul pentru Politică regională,
Transport şi Turism. De asemenea,
acest comitet exercită şi activitate de
control asupra instrumentelor instituite pentru realizarea obiectivului coeziunii economice şi sociale, şi implicit
asupra politicilor economice naŃionale,
a politicilor şi acŃiunilor comunitare
în vederea realizării pieŃei interne, precum şi asupra Fondurilor structurale,
Fondului de coeziune şi Băncii Europene de InvestiŃii.
Consiliul Uniunii Europene este
echivalentul unui consiliu de miniştri
la nivel european şi se reuneşte de
câteva ori pe an, în scopul coordonării politicilor economice ale statelor
membre.
Comitetul Regiunilor (CR) este un
organ cu putere consultativă pe probleme de coeziune economică şi socială, reŃele de infrastructură transeuropeană, sănătate, educaŃie, cultură, ocuparea forŃei de muncă, probleme sociale, probleme de mediu,
formare profesională şi transport,
fiind şi cea mai nouă instituŃie europeană (creat în 1991, prin Tratatul de
la Maastricht, funcŃional odată cu intrarea în vigoare a Tratatului, în 1993).
Comitetul Regiunilor este compus din
reprezentanŃi ai autorităŃilor regionale
şi locale, ce reflectă echilibrul politic,
geografic şi regional/local din fiecare
stat membru. Banca europeana acordă
împrumuturi şi garanŃii, cu dobândă
redusă, tuturor statelor membre pentru finanŃarea de proiecte din toate
sectoarele economiei,astfel ca în timp
ce progresul economic s-a făcut remarcat în regiunile mai puŃin dezvoltate într-un termen mediu, diferenŃa
dintre bogaŃi şi săraci a rămas la fel
de îngrijorătoare, acest lucru necesitând o perioadă considerabilă de
timp pentru a fi rezolvat. În ciuda îmbunătăŃirii situaŃiei, şomajul a rămas
o problemă presantă.
Deşi s-a înregistrat un progres
substanŃial în ceea ce priveşte infrastructura, unele dezechilibre se menŃin în aceste domenii: cercetarea şi
dezvoltarea tehnologică, accesul la
formare şi informaŃie, oportunităŃi de
educare,calitatea mediului. Fondurile
Structurale şi Fondul de coeziune au
ajutat la reducerea disparităŃilor şi au
creat condiŃii pentru creştere economică. Cuceririle politicii regionale pot
cu greu fi exprimate în termeni statistici. IniŃiativele comunitare, parteneriatele între părŃile implicate, atenŃia
acordată protecŃiei mediului şi şansei
egale, cooperarea, comunicarea cu
ajutorul tehnologiilor noi, schimburile
de experienŃă şi experimentarea de
noi abordări pentru dezvoltare constituie premise pentru progresul regiunilor mai puŃin prospere şi valorificarea potenŃialului lor.
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Pentru că pieŃele financiare, într-o
stare de beatitudine, au plusat dincolo de realitatea economică evidentă.
Lucrarea, realizată într-un stil postmodern (adună, în principal, articole
publicate în perioada 2011-2012 în
mai multe reviste de specialitate de
foarte bun nivel), cultivă deliberat o
serie de disimetrii între construcŃia
ştiinŃifică, paradigmatică şi „jurnalul
profesional” de călătorie, între istoria
doctrinelor economice şi reuniunile
ştiinŃifice de pe mapamond unde autorul a participat direct. Pentru că Dan
Popescu este o întrupare fericită între omul academic (un „om de lume”
cum ar spune Ernest Renan) şi omul
universitar deŃinător al teoriilor şi
modelelor explicative. Scrisă în cinci
părŃi, cartea este seducătoare şi prin
trecerile rapide de la trecut, la prezent, la viitor şi invers, o glisare permanentă între aceşti timpi de unde
încearcă şi reuşeşte să obŃină maximum de explicaŃie şi semnificaŃie
pentru tema crizei.
Partea I-a a volumului intitulată „Societatea egalilor?” pleacă de la un
autor emblematic, Pierre Rosanvallon,
cercetător şi economist francez prestigios, care pune sub lupă şi examinează critic curentul noilor „economişti” (J.J. Rosa, Milton Friedman, Martin Feldstein s.a.). „Societatea egalilor”
este titlul cărŃii lui Pierre Rosanvallon
apărută la Paris în 2011, iar profesorul Dan Popescu pune sub semnul
întrebării acest titlu făcând o minuŃioasă analiză a lucrării. El consideră că
Pierre Rosanvallon nu este un utopic,
ci mai degrabă un realist cu o anumită doză de optimism legată de reducerea decalajelor dintre săraci şi
bogaŃi. Autorul arată că Pierre Rosanvallon întreprinde o examinare care
se întinde pe două secole, P.R. relevând idelaurile revoluŃiilor, dar şi inegalităŃile frapante pe care le-a creat
capitalismul. „Statul ProvidenŃial” despre care vorbeşte economistul francez a atins apogeul după al doilea
război mondial, când s-a produs o
creştere economică accelerată timp de
treizeci de ani. Profesorul D. Popescu
scoate în relief analiza pertinentă a
lui Rosanvallon pentru a explica reducerea inegalităŃilor în Ńările occidentale şi America: spre exemplu, în 1913,
în FranŃa 1% din cei mai bogaŃi francezi deŃineau 53% din patrimoniul
FranŃei, în timp ce în 1984 cei 1% deŃineau doar 20% din patrimoniu; şi
în alte Ńări dezvoltate lucrurile stătau
la fel (SUA, Suedia s.a.). În analiza pe
care o întreprinde asupra operei lui
Rosanvallon, Dan Popescu remarcă
nu doar documentarea şi subtilităŃile
analizei, ci şi unele lucruri critice mai
ales din perspectiva viziunii liberale a
autorului „Crizei indecente”.
În Capitolul 2 dedicat unui concept
fundamental în economie, „munca”, autorul se apleacă asupra unor articole
din revista franceză l’Histoire, numărul pe octombrie 2011, care prin intermediul unor cercetători prestigioşi (Antoine Prost, Jean Guilaine, Jean Andreau,
Jacques LeGoff, Pierre Gilbert, Corinne
Maitte s.a) prezintă o evoluŃie istorico-economică şi sociologică a ceea
ce a însemnat şi înseamnă munca.
Sunt analizate teme firbinŃi legate de
noile tehnologii care schimbă conŃinutul muncii dar o şi reduce până acolo

unde, spune sociologul american Jeremy Rifkin, vor fi tineri care s-ar putea să nu lucreze niciodată. Dan Popescu întreprinde un excurs istoric al
muncii, al schimbărilor care s-au produs în conŃinutul muncii ca urmare
a revoluŃiilor industriale. În acest excurs, care îi susŃine câteva concluzii
foarte interesante cu privire la conŃinutul şi calitatea muncii în perspectivă, el citează autori de marcă ca:
Jacques Goblot, Philippe Minard, Adam
Smith, Montesquieu, Karl Marx,
Robert Castel s.a.
În Capitolul 3 al primei părŃi, autorul folosind cu precădere cercetători francezi pune în antiteza celor
„Treizeci de ani glorioşi”, despre care
vorbeşte sociologul Jean Fourastié,
„Treizeci de ani sărmani” cum prezintă economiştii din Hexagon anii 19822012. Dan Popescu măreşte cadrul
şi spune că aceşti ani au fost „sărmani” pentru întreaga Europă şi chiar
pentru întreaga lume: „Sunt ani – «cei
sărmani» – în care s-a trăit cu
precădere pe credit, în care deficitele
publice au fost finanŃate prin înda-

Popescu, dovedind o documenatre
de excepŃie, vorbeşte de teoriile de
ultimă oră din domeniul biologiei,
care ne spun că nu genele determină
exclusiv destinul, ci că mediul joacă
rolul cel mai impoprtant. Că educaŃia,
cultura nu trebuie tratate în planul doi
al modelării fiinŃei umane. Şi atunci,
ce mediu construim?
În continuare, autorul demantelează criza financiară care a plecat
din SUA (2007). SocietăŃile au creat
false necesităŃi care au dus la modele de consum ce nu aveau o
susŃinere reală în piaŃă. Băncile, cu
ochii pe profit, au întreŃinut această
situaŃie, care a determinat acumularea datoriilor şi a creat, în final,
dezechilibre bancare mari. Criza
financiară – ca urmare a globalizării
capitalurilor – s-a repercutat rapid în
întreaga lume. S-a ajuns astfel la
incapacitatea de plătă a statelor,
adică la datoriile suverane, iar
măsurile curative – spune Dan
Popescu – au încercat reducerea deficitelor bugetare prin reducerea salariilor, pensiilor s.a., ceea ce a însem-

imperiile, cu adevărat? Fără urme,
fără vestigii, fără «testamente», fără
putinŃa de reconstituire, fără succesori şi fără «mase succesorale»? Îndoielnic. În întreg acest cadru, clamându-se şi acreditându-se îndoiala,
în spatele şi alături de faptele şi
detaliile cele mai spectaculoase se
află evoluŃii şi involuŃii, afirmări şi căderi ale factorului economic” (p.90).
Şi autorul trece în revistă ce au lăsat
imperiile (Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman, imperiile coloniale britanic şi francez, imperiul Ńarist, imperiul sovietic, Al doilea şi Al treilea
Reich). Apoi analiza se mută în alt
plan şi termenul de imperiu capătă
alte conotaŃii. Se vorbeşte de Imperiul financiar mondial. Autorul nu
crede că Imperiul financiar mondial
este impus de o personalitate,
asociaŃie, fraternitate, club (cum ar fi
Clubul Bilderberg, Francmasoneria, Clubul de la Roma s.a.).
De fapt, piaŃa ar trebui să fie etalonul acŃiunilor umane în capitalism.
Dar profesorul D. Popescu arată că lucrurile nu stau chiar aşa şi nu exis-

torări succesive. Sunt ani în care
statul, instituŃiile, resursele respective, au devenit minimale. Au fost
neglijate producŃiile şi a proliferat speculaŃia. Iar piaŃa, să punem totuşi ghilimele, «piaŃa», adică cei ce o reprezentau, câştigători efectivi, s-a relevat
dictatorială. Când pieŃele financiare –
fără ghilimele şi sever exigente la
consecvenŃa cu care asemenea procese dezechilibrante s-au perindat,
după ce au fost deosebit de generoase în «a prinde» firmele şi indivizii în cleştele lor nemilos – au dat
semnalul că dezechiliberle respective
n-au mai putut sau nu mai puteau
continua, veritabile prăbuşiri s-au
succedat în lanŃ” (p.54).
Pe această radiografie, autorul
conchide că dacă în perioada celor
„treizeci de ani glorioşi” puterea de
cumpărare s-a dublat (la 20 de ani),
astăzi ar fi necesari (după unele calcule) cca 70 de ani sau poate chiar
100 (dacă nu intervin alŃi factori)
pentru a abŃine acest lucru.
Dar criza financiară, economică a
devenit şi o criză de paradigmă pentru că economiştii, specialiştii, nu
găsesc răspunsuri pertinente. S-a
mizat pe austeritate, dar austeritatea
– spune autorul – nu este o soluŃie
decât pe termen scurt şi Ńinând cont
de contextul socio-economic. În
finalul acestui capitol, profesorul Dan

nat „...încercarea de a ieşi din criză,
nu atât pe seama celor responsabili
de ea, a marilor profitori ai sistemului, ci a celor mai nevoiaşi - desigur,
în grade diferite de reprezentare - cu
venituri aproape exclusiv limitate la
salarii, pensii, ajutoare s.a.” (p. 62).
Profesorul Dan Popescu poartă o
discuŃie, uşor retorică, referitoare la
insolvabilitatea unui stat. Nu putem
vorbi de falimentul statului, consideră
autorul, întrucât statele au funcŃii
sociale care nu pot fi eludate, se
poate vorbi doar de falimentul unui
anumit mod de guvernare. Este realizată o istorie a falimentului statelor
din Roma antică până astăzi şi sunt
prezentate strategii de presiune asupra acestor state, de la sancŃiuni financiare la acŃiuni militare. Autorul
arată că datoriile neonorate ale unui
stat sunt echivalente cu „moartea încrederii”. Încrederea este un indicator important în acŃiunea socioeconomică a unui stat.
Partea a II-a a lucrării profesorului Dan Popescu intitulată „Sfârşit de
imperii, început de lume” poartă o
discuŃie amplă asupra trecerii de la
imperii la lumea modernă, democratică, la măsura în care urmele acestor imperii se regăsesc astăzi în strategiile de acŃiune ale unor Ńări. Autorul se întreabă, nu fără temei, dacă
imperiile au murit: „Dar mor oare, ele,

tă o corelaŃie solidă între economie
şi social: „...speculaŃiile excesive, economia pregnant speculativă, ingineriile financiare, corupŃia şi partizanatul
politic înnăbuşind criteriile economice, promovând doar măsluieli şi nu
substanŃă economică, au îndepărtat
şi îndepărtează specialiştii de la rolul
şi funcŃiile lor fireşti. Sunt procese
însemnate care ne-au adus unde neau adus, la polarizări drastice şi inegalităŃi frapante, deosebit de nocive
în lume. ReŃeta propusă de «beneficiari» este eternizarea, chiar adâncirea unor astfel de disparităŃi, ceea
ce ar însemna şi înseamnă ieşirea
din criză – dacă va fi posibil – excluisv pe seama celor săraci” (p.94).
Ultimul capitol al acestei părŃi a II-a,
descrie „Lumea diamantelor” – istorie şi semnificaŃie socioeconomică.
Acest capitol l-aş putea clasifica ca
un capitol de sociologie istorică în
sensul lui Fernand Braudel. Sunt
descrise cu amănunte şi detalii covârşitoare zonele în care au fost descoperite diamante, căutătorii de diamante, viaŃa socială, formarea oraşelor.
Partea a III-a este dedicată României văzută prin prisma unor lucrări
româneşti, autori de marcă (Florin
Constantiniu), comunicări ştiinŃifice (la
Academia Română – martie 2012),
care au în comun intersecŃia cu profesorul Dan Popescu. În Capitolul 4

din această parte, „Industrializarea:
intinerar deteriorat de factori extraeconomici – studiul de caz: economia
românească –”, este realizată o frescă a industrializării României care
pleacă din lucrările specialiştilor români (Dionisie Pop MarŃian, A. D. Xenopol, P.S. Aurelian, Ştefan Zeletin,
Mihai Manoilescu s.a.). Perioada industrializării de după 23 august 1994
este decelată cu minuŃie, trecându-se
în revistă ritmurile de dezvoltare, industriile perfomante cât şi cele cu
probleme, comerŃul exterior şi aspecte
corelate: transporturile, construcŃiile, urbanizarea, producŃia agricolă.
Partea a IV-a pune în valoare cercetătorul în domeniul istoriei doctrinelor economice: „Istoria economică
ca oglindă a viitorului!”. Titlul inspirat încearcă şi reuşeşte să surprindă
modul în care analiza istoriei economice ne ajută să facem predicŃii asupra viitorului. Este subliniat aici, întrun capitol de sine stătător (Capitolul
2) modul în care cercetarea economică românească s-a regăsit la al XVIlea Congres Mondial de Istorie Economică de la Stellenbosch din Africa
de Sud (13 iulie 2012), ca urmare a
participării profesorului universitar dr.
Dan Popescu (preşedinte de secŃiune) dar şi a altor colegi români. Totodată aici este prezentată participarea
lui Dan Popescu dar şi a altor universitari sibieni de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu la Congresele de Istorie Economică desfăşurate după 1990 în lume.
Partea a V-a şi ultima, „Jurnal de
călătorii profesionale”, aşa cum se
observă din titlu, dezvăluie aspecte
de ordin economic prin prisma călătoriilor întreprinse în Ńară şi străinătate de autor. Aceste pagini nu sunt
scrise atât cu rigoarea omului de ştiinŃă, cât mai ales cu pana cărturarului, omului de cultură, eseistului şi
literatului Dan Popescu. Sunt povestite cu fervoare impresiile de călătorii
(la Bucureşti, Chişinău, Rennes, Paris, Nantes, Le Havre, Stellenbosch,
Cape Town s.a.) pigmentate cu incursiuni în zona obsesivă a economicului, a istoriei economice, a sociologiei economice.
Cartea profesorului Dan Popescu
se înscrie în seria lucrărilor valoroase
publicate începând cu 2009 şi dedicate crizei economico-financiare. Ea
oferă o informaŃie extrem de bogată
dintr-o perspectivă interdisciplinară (economie, istorie, sociologie, politologie),
fiind foarte utilă nu doar cercetării, ci
şi studenŃilor şi profesorilor interesaŃi
de problematica crizei economice. Prin
felul în care este scrisă, lucrarea este
accesibilă şi publicului larg, preocupat de transformările din societatea
umană. Volumul a apărut în condiŃii
grafice deosebite, coperŃile frumos
realizate reflectând, sugestiv, periplul
autorului de la Sibiu la Mont Saint
Michel (FranŃa) şi mai departe până
la Capul Bunei SperanŃe (Africa de
Sud)... Prin întreaga sa operă (de
peste 35 de volume) publicată în limbile română, franceză, engleză, profesorul universitar Dan Popescu, se
vădeşte unul dintre cei mai valoroşi
şi prolifici economişti, recunoscut şi
consacrat amplu, printre altele, de
succesul cărŃilor şi studiilor sale, de
numeroasele distincŃii ştiinŃifice şi
premii obŃinute, de invitaŃiile primite
la reuniunile ştiinŃifice internaŃionale,
nu numai în calitate de comunicator,
dar şi în comitetele internaŃionale de
organizare a conferinŃelor.
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Petru-Ovidiu DUMBRĂVEANU
În PiaŃa Mică din Sibiu, ansamblu
urbanistic arhitectonic unic în România şi chiar în Europa, pe latura
nordică a acesteia se află “Casa
Artelor “un complex expoziŃional care
de la începutul acestui secol, se află
în administrarea şi folosinŃa Muzeului
CivilizaŃiei Populare TradiŃionale “Astra”,
clădire construită încă din 1370, cunoscută la acea vreme ca hală a
măcelarilor. Cu timpul ea a avut mai
multe destinaŃii. Între secolele 15 şi
jumătatea secolului 17 sala cea mare
a fost folosită de breasla cojocarilor,
după care până în 1765 a fost depozit

de cereale.
După această dată spaŃiul a devenit locul unde se desfăşurau diferite
spectacole. În perioada „democraŃiei”
comuniste, Casa Artelor a fost renovată după „ indicaŃilii” specialiştilor de
la departamentul de patrimoniu al Consiliului Culturii şi EucaŃiei Socialiste
împreunăcu cei de la I.L.L, şi a intrat
în administrarea Casei de Cultură a
Municipiului Sibiu, ulterior a Muzeului
Brukenthal. În prezent, după masive
modificări nu tocmai în spiritul preceptelor valorilor patrimonile, este un
pavilion expoziŃional ultrasolicitat al
Muzeului CivilizaŃiei Populare TradiŃionale „Astra”.
Complexul NaŃional Muzeal ASTRA
Sibiu aniversează, în anul acesta, 50
de ani de la înfiinŃarea Muzeului CivilizaŃiei Populare TradiŃionale ASTRA
şi a Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, 20 de ani de la inaugurarea Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” şi 30 de ani de
la prima ediŃie a Târgului Creatorilor
Populari din România.
Seria evenimentelor culturale programate în acest an a fost inaugurată
de expoziŃia de artă plastică Muzeul în
aer liber din Dumbrava Sibiului – culoare şi formă pentru eternitate. Saloanele ASTREI – EdiŃia I.
Muzeul ASTRA a adresat tuturor
secŃiilor de creaŃie din cadrul Uniunii
Artiştilor Plastici din România invitaŃia
de a colabora la organizarea acestei
expoziŃii. Astfel artişti din Bucureşti,
Timişoara, Cluj, Arad, Vâlcea, Republica Moldova, Sibiu au răspuns acŃiunii Muzeului ASTRA, în expoziŃie regăsindu-se peste 100 de lucrări de
artă plastică.
Lucrările au fost panotate în cele
două săli din incinta Casei Artelor.
Prima cuprinde lucrări de artă nonfigurativă (pictură şi sculptură) iar cea

de-a doua peisaje care surprind atmosfera satului românesc. Dacă în
cea de-a doua sală reprezentările plastice sunt uşor de identificat, realitatea
fiind redată în mod plastic din perspectiva fiecărui artist, scoŃând la iveală atitudini şi sensibilităŃi, în cea de-a
doua sală artiştii au tendinŃa de a reda realul prin forme nonfigutative unde
persistă culoarea, dinamica, contrastul
dintre realitate şi iluzie. Putem vorbi
de o gândire abstractă, de un dialog
între artist şi privitor prin culoare şi
o acută dinamică a formelor.
ExpoziŃia include un număr impresioantat de lucrări de pictură şi sculptură, iar printre autori îi remarcăm pe
artiştii plastici:
Marcel Bunea, Vasile Tolan, Cezar
Atodiresei, Petru Lucaci, Radu Popovici, IonuŃ Teodor Barbu, Marian Verza,
Florin Mocanu, Beti Vervega, Barb
Marius Vasile, Răzvan Paul Mihăescu,
Florin Mihai, Florica Prevenda, Dana
Constantin, Marin Gherasim, Geanina
Ionescu, Corneliu Vasilescu, Marilena
Preda Sanc, Silvia Maria Stoica, Aurelia Sanda, Bogdan IonuŃ Mateiaş,

Adrian Sandu, Costin NeamŃu, Gheorghe Dican, Petru Dumbrăveanu, Valeriu Tarcea, Lisandru NeamŃu, Daniel
Stancu, Constantin Apostol, Cosmin
Petru Păulescu, Dan Botezan, Lucia
Mihaela LobonŃ, Maria Constantinescu,
Onisim Colta, Constantin Ilea, Ştefan
Orth, Marius David, Eugen Dornescu,
Mariana Cîmpeanu şi Grigorie Minea,
Marian Zidaru, JORGE MAFU (Gheorghe Maftei), Mihai Tugearu, Dinu
Câmpeanu , Horea Flămând, Ana Zoe
Pop, Gheorghe Zaharia, Vlad Ciobanu,
Dan Gavriş, Dumitru Pasima, Aurel
Contras, Mihai Docea, Aurel Vlad, Radu Dumitru, Radu Aftenie, Vlad Perianu, Gavril Abrihan, Mircea Ignat, Ioan
MedruŃ, Alexandru Ciutureanu, Simona
Antoniu, Cristian Ioan Pentelescu,
Cristina Iliescu, Adrian Popescu, Călin
Baciu, Ioan Irinel Moldoveanu, Ioan
Cândea, Adrian Pârvu, Ioan Tămâian,
Elena Dumitrescu, Radu Ignat (sculptură) etc.
ExpoziŃia reuneşte nume de prestigiu ale artelor plastice contemporane, ce transmit complexitatea actului
artistic.
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