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Comunarzii salveaz@
onoarea Fran]ei

... Dinastia împăratului Napoleon Bonaparte nu a fost propriu-zis o dinastie. După abdicarea lui Napoleon în 1815 şi surghiunul pe insula Sf. Elena, sub
Dan POPESCU
paza aproape criminală a englezilor, fiul (legitim) al împăratului
cu împărăteasa Maria Luiza, fiica împăratului Austriei, va
merge cu mama sa la curtea habsburgilor devenind
duce de Reichstag. Atât de mare era teama şi a englezilor şi a prusienilor şi a habsburgilor faŃă de abdicatul împărat francez, încât, într-o primă etapă, tocmai
pentru a-l întrista şi a-l descuraja, în patul lui Marie –
Luise a fost aproape vârât celebrul cuceritor contele de
Nieperg, devenit apoi, mai mulŃi ani, amantul ei oficial.
Maria Luiza nu s-a mai văzut niciodată cu Napoleon...

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

În reacŃie la căderea aproape totală a sistemului pieŃei
în 1930, economia clasică, ce reprezenta un concept idealizat chiar şi în cele mai favorabile timpuri, a devenit o
descriere implauzibilă a lumii reale. În condiŃiile existenŃei
unui şomaj în masă şi a dificultăŃiilor aniilor 1930, teoria unui echilibru general bazat pe auto-reglare, în care
toate resursele erau, în mod automat, utilizate în cea mai
eficientă manieră şi consumul era distribuit într-un mod
optimal, a devenit o parodie groaznică. De o importanŃă
şi mai mare pentru politicienii practici, comunismul rus
şi fascismul german deveneau modele rivale ce nu puteau
fi ignorate de America şi Marea Britanie.

dr. Virgil NICULA

Washington

continuare ^n pag. 6

Strategia UE 2020 (Lisabona) – un nou
cadru politic pentru turismul european
sau
Europa 2020 - strategia UE pentru
promovarea unei cre}teri inteligente,
durabile }i incluzive în domeniul turismului
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Napoleon: retragerea din Rusia.
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Consecin]ele economice
din perspectiva teoriei lui Keynes

PUNCTUL
PE EUROPA

„Istoria economică nu are drept
misiune idealizarea trecutului,
ci analiza în trecut pentru un
mai bun desen al viitorului”

„Un rău politic se poate vindeca
pe cât timp puțini îl văd. Când
îl vede toată lumea, el nu mai
este de vindecat”
Mihai Eminescu

La începutul lunii martie, am participat, la Berlin, la cel mai
mare Târg InternaŃional de Turism, ITB 2013. În cadrul conferinŃelor organizate cu acest prilej, au fost abordate probleme
legate de situaŃia actuală a turismului mondial. subliniindu-se
faptul că „Turismul bate criza”.
Turismul este astăzi una dintre cele mai dezvoltate industrii în economia europeană, cu cea mai mare rată de creştere
(între 2-4,5% pe an în ceea ce priveşte cifra de afaceri şi 11,5% ca oportunitate de creare a noi locuri de muncă), afirmaŃie bazată pe caracterul naŃional şi internaŃional al activităŃii
turistice şi pe faptul că formează elementul constitutiv al multor politici sectoriale în cadrul UE.
continuare ^n pag. 5

Nevoia de cultur@ în
dezvoltarea economic@
DefiniŃii ale culturii
sunt numeroase, dar
nu sunt multe care
surprind esenŃa acesteia. DicŃionarul explicativ al limbii române
defineşte cultura ca
fiind “totalitatea valorilor materiale şi spimasterand Maria Cristina rituale create de omeVRÂNCEANU, Univ. nire şi a instituŃiilor
din Bucureşti, Facultatea necesare pentru code AdministraŃie şi Afaceri municarea acestor valori”. În cadrul conferinŃei “Cultura şi Economia”, Profesorul Dan Popescu definea cultura ca fiind “un set de cutume, un stoc de educaŃie, comportamente, sensibilitate, gândire şi acŃiune”. Vorbind despre
relaŃia strânsă care există între cultură şi economie, acesta afirma despre cultură că este
un domeniu foarte complex, amplu şi profund care integrează economia ca o stare de
normalitate iar aceasta la rândul ei, integrează
cultura. Considerând această incluziune reciprocă putem afirma că “homo universalis” îl
integrează pe “homo economicus” şi vice versa,
dar şi faptul că economia s-a desprins din
conştiinŃa umană, din cultura umană.

Civitas Mediensis (III)
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Cultur@ }i Economie
Cultura se manifestă
în tot ce este uman,
inclusiv în obişnuitele acŃiuni din viaŃa de
zi cu zi. Spre deosebire de focalizarea uzuală pe probleme formale, care au deculturalizat societatea, fie ea
masterand Ioana-Alina umană şi economică,
GHENCEA, Univ. din această conferintă reuBucureşti, Facultatea de neşte argumente soliAdministraŃie şi Afaceri de, exemple concrete
de economişti, filosofi,
istorici, artişti pentru care conexiunea culturăeconomie are o valoare deosebită. În deschiderea coferintei “Cultură şi Economie”, profesorul Dan Popescu ne face o scurtă introducere
cu privire la importanŃa celor domenii: economia
şi cultura, importanŃa acestora fiind văzută mai
ales din prisma relaŃiei dintre cele două.
continuare ^n pag. 3

Investi]iile în
România în perioada
2011-2012
Prezenta analiză ia
în calcul atât investiŃiile străine noi, cât şi investiŃiile autohtone noi,
care au fost demarate
la nivelul României în
perioada 2011-2012. În
vederea atingerii acestui obiectiv, am analizat
CorespondenŃă din atât datele furnizate de
Germania, ec.drd.
Banca NaŃională a RoIoana Mădălina
mânei, care se axează
BUTIUC, ULBS
preponderent pe anliza
investiŃiilor străine directe, cât şi datele furnizate de către Institutul NaŃional de Statistică,
care se referă în marea lor majoritate la investiŃiile autohtone.
continuare ^n pag. 7
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Ateneul Român

25 martie 1998. Comisia Europeană recomandă adoptarea
monedei unice, Euro, de către 11 Ńări.

Banca NaŃională a României
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Nevoia de cultur@ în dezvoltarea economic@

master. Maria Cristina VRÂNCEANU,
Univ. din Bucureşti, Facultatea de
AdministraŃie şi Afaceri

urmare din pagina 1
RelaŃia strânsă dintre economie şi
cultură nu este nouă. Privind în trecut observăm faptul că primele lucrări cu caracter economic apar încă
din Antichitate. Lucrări filozofice, poezii, fabule, multe din scrierile din acele
vremuri vorbeau despre economie. Profesorul Dan Popescu afirma că “ample
tratate de economie sunt de fapt mari
opere literare sau pot fi asimilate astfel. Chiar dacă personajele sunt altele,
„mişcarea” este asemănătoare”. ImportanŃa culturii asupra economiei este amplu relevată în scrierile lui Adam Smith,
părintele liberalismului economic. Remarcabilul profesor de literatură şi
morală engleză la Universitatea din
Glasgow a privit economia tocmai din
acestă perspectivă culturală.
Având origini în trecut sub forma
unor norme morale care sunt acceptate conştient sau inconştient de
către fiecare persoană, cultura este
prezentă în fiecare decizie economică
pe care o ia individul, fără a-şi da
seama însă de acest lucru. Cum se
întâmplă asta? Ligia Munteanu explica această realitate afirmând că “nimeni nu îşi poate alege cultura sa,
religia poate deveni o opŃiune, însă
cultura în întregul său înŃeles, nu. Şi
asta pentru că fiecare se naşte întro anumită societate şi preia în mod
natural valenŃele acelui mediu”. Faptul că alegerile economice ale indivizilor sunt doar parŃial produsul dorinŃelor conştiente este afirmat şi de
către Friedrich Hayek, care susŃinea
că „Mintea unui om este produsul
civilizaŃiei în care a crescut şi este în
mare parte necunoscătoare în privinŃa experienŃelor care au condus la
formarea sa”.
De multe ori, atunci când facem
comparaŃii între două sau mai multe
state facem afirmaŃii de genul „cultura face diferenŃa”. De ce? Pentru că
multe state au cunoscut progesul

Viena, Schonbrunn

economic şi şi-au clădit dezvoltarea
economică pe baza culturii proprii; şi
astfel observăm cum cultura are un
rol extrem de important în creşterea
economică. Vorbind despre relaŃia dintre cultură şi economie, Profesorul
Dan Popescu aduce în discuŃie şi
punctul de vedere al şcolii neo-clasice care susŃinea că “în schimburile
economice este imperativ să existe
un maximum de satisfacŃie pentru
ambii parteneri, nu unul pierde şi
altul câştigă”. Ei sunt cei care au
lansat noŃiunea de profit social ca o
cerinŃă a acŃiunilor economice. Din
acest motiv nu putem separa cultura
de economie deoarece şi ea “produce, în special profit social, progres
pentru indivizi, pentru oameni, pentru
societate”.
Analizând operele marilor economişti
vom observa că o mare parte dintre
aceştia au acordat o mare importanŃă
culturii atunci când vorbeau despre
dezvoltarea economică. Thorstein Veblen susŃinea faptul că dorinŃa individului de a progresa economic
provine din raŃiuni ce Ńin de instincte
provenite din tradiŃii şi obiceiuri.
Pentru Friedrich List, religia avea o
mare influenŃă asupra economiei.
Cu siguranŃă nu putem exclude
cultura atunci când vorbim despre
dezvoltare economică. Germania este
un caz demn de luat în considerare
atunci când vorbim de cultură. Al
Doilea Război Mondial a lăsat în
urmă o Germanie fără economie. Dar
şi-a revenit repede datorită culturii
sale care nu a putut şi nu avea cum
să fie distrusă. De altfel, dacă vom
observa atent evoluŃiile civilizaŃiilor
care au existat de-a lungul timpului
vom ajunge la concluzia că declinul
acestora s-a produs, aşa cum Profesorul Dan Popescu menŃiona, “din
cauze economice şi atunci când nu
aveau un mediu cultural potrivit”.
Analizând începuturile globalizării,
pornind de la Imperiul Roman, care
permitea o liberă circulaŃie a oamenilor şi produselor şi în care termeni
economici precum profit, cheltuială,

Bruxelles - Place de la Reine

investiŃii, buget erau folosiŃi pe întregul său teritoriu, continuând cu
marile descoperiri geografice în care
conchistadorii europeni au răspândit
cultura europeană care avea subsumată economia, şi terminând cu
Renaşterea şi Iluminismul european,
oglindite în RevoluŃiile industriale,
observăm cum cultura se îmbină cu
economia.
Este evident că factorul cultural
are o mare importanŃă în sfera economică. De altfel, tipul economiei
existente într-un stat este determinat
de către cultură. Unele opinii argumentează, aşa cum susŃine şi Ligia
Munteanu, că “unul dintre motivele
performanŃei economice lente ale Europei vestice din ultimele decenii se
datorează faptului că asumarea riscu-

lui nu este stimulată suficient în cultura acestui spaŃiu, apelând mai mult
la politici protecŃioniste şi sociale”.
Uniunea Europeană, la rândul ei,
promovează strânsă relaŃia dintre economie şi cultură. Ideea privind rolul
important pe care îl joacă cultura în
dezvoltarea economică a Uniunii Europene nu este una nouă. Cu toate
acestea, abia din anul 1992, când este
semnat Tratatul de la Maastricht, cultura dobândeşte un statut oficial în
integrarea europeană. Acest lucru
este stipulat în articolul 128 al tratatului (Articolul 167 al Tratatului de la
Lisabona): "Comunitatea trebuie să
contribuie la dezvoltarea culturilor
statelor membre, respectând totodată
diversitatea naŃională şi regională şi
aducând în prim-plan moştenirea cul-

turală comună".
Acest articol îşi are aplicarea în
programul comunitar "Cultura 20072013". Prin acest program cultura
este privită dintr-o altă perspectivă.
Se doreşte creearea unui spaŃiu cultural comun european prin promovarea dialogului cultural, prin libera
mişcare a artiştilor şi a lucrărilor
acestora, precum şi prin punerea în
prim-plan a rolului socio-economic.
În actualele vremuri în care societăŃile sunt afectate de recesiunea globală, ideea de cultură se dovedeşte a
fi fundamentală în asigurarea continuităŃii progresului economic. Două
întrebări persistă: care culturi au o
tendinŃă spre progres economic şi ce
caracteristici ar putea fi preluate de
la acestea?
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REVERBERA[II

Cultur@ }i Economie

masterand Ioana-Alina GHENCEA,
Univ. din Bucureşti, Facultatea de
AdministraŃie şi Afaceri
urmare din pagina 1
Pentru a putea percepe relaŃia dintre cultură şi economie este absolut
necesar să înŃelegem pentru început
care este esenŃa fiecărui domeniu, de
aceea în conferinŃa domnului profesor Dan Popescu, definirea acestora
este primordială. Acesta susŃine că în
primă fază trebuie definită economia
generală, cuprinzătoare, aceasta fiind
în opinia sa definiŃia cea mai apropiată de realitate. “Tot ceea ce facem,
tot ceea ce întreprindem, acŃiunile
noastre de un tip sau altul constituie, vrem nu vrem s-o recunoaştem,
„economie”, spune profesorul Dan Popescu. Conform dicŃionarului explicativ al limbii române, economia reprezintă ansamblul activităŃilor umane
desfăşurate în sfera producŃiei, distribuŃiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor. Trecând la celălalt domeniu vizat în conferinŃă, domeniul culturii, etimologic aceasta provine din latinescul colere a cărui traducere este a cultiva, cu referire la
activitatea umană. Altfel spus, “cultura ar putea fi invocată ca un set
de cutume, ca un stoc (dinamic) de
educaŃie, comportamente, sensibilitate, gândire şi acŃiune, ca atmosferă,
ca mediu”.
Simpla definire a celor două ne
arată deja un punct de congruenŃă
între ele, întrucât ambele se referă la
activitatea umană. Pentru a argumenta interferenŃa dintre ele întâlnim numeroase exemple ale literaturii (ale
culturii) care au fost strâns legate de
domeniul economic: Victor Hugo, Willian Shakespeare, Carlo Goldoni, Honore de Balzac, dar şi exemple din
literatura românească precum luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, marele prozator, dramaturg român şi membru al Academiei Române, Liviu Rebrean şi romancierul
Vintilă Corbul, pe numele său complet Vintilă Dumitru Corbul Economu
Popescu.
Dacă ne oprim la Vintilă Corbul,
în speŃă la volumele sale Dinastia
Sunderland Beauclair, asistăm la o
demonstraŃie elocventă în ceea ce
priveşte legătura puternică dintre cultură şi economie. Operele sale “ne
poartă în toată lumea, destinele personajelor fiind puternic influenŃate,
potenŃate, blamate, distruse de economie sau reuşind prin economie”.
Tot în această parte a exemplificărilor
îi întâlnim şi pe Tudorel Postolache,
Iulian Văcărel, Nicolae N. Constantinescu şi mulŃi alŃii. Se ajunge astfel la unul din exemplele cele mai
concrete, din punctul meu de vedere,
exemplul marelui Adam Smith. Părintele liberalismului economic şi-a
scris lucrările sale după ce a fost
mulŃi ani profesor de literatură şi
morală engleză, această situaŃie constituind un argument solid atunci
când vrem să demonstrăm conexiunea dintre cultură şi economie.
Anticipând poate scepticismul unora,
profesorul Dan Popescu întăreşte exemplificarea lui Adam Smith ca şi numitor comun al culturii şi economiei:
„S-ar putea ridica, desigur, întrebarea
«ce se întampla cu econometria, cu

Paris - Muzeul Luvru

modelările?» Nu se întamplă nimic
diferit. Şi econometria este filozofie,
literatură, totul este ca econometrii
să nu se claustreze într-u spaŃiu închis ermetic, dominat doar de formule, ci să deschidă amplu ferestrele
spre realităŃi”.
Plecând de la premisa că cele înfăŃişate până în acest punct nu au constituit argumente destul de puternice,
se aduc altele noi care sunt menite
să consolideze existenŃa interferenŃei
dintre economie şi cultură. Dacă ne
referim la unul din aspectele definitorii ale economiei, profitul, acesta „nu
are cum să fie doar individual şi pe
termen scurt. Profitul trebuie să fie
şi social ca o finalitate vitală a sa, şi
pe termen lung, durabil.” Analizând
conŃinutul şi semnificaŃia unor mari
şcoli de gândire economică, sunt recunoscute meritele antichităŃii, cu Codul lui Hammurabi, irigaŃiile din Egipt,
Babilonul şi structurile sale economico-sociale. Apoi , Grecia Antică, cu
Platon şi Aristotel, Roma cu fraŃii
Gracchus, Tiberius şi Caius. Urmând
apoi Evul mediu, care în conferinŃa
domnului profesor este prezentat ca
fiind cel ce promovează cultura dar

şi o viaŃă economică, ca atare, care
să-i ofere fundament.
Urmărind şcolile economice celebre şi ajungând astfel la curentul economic fiziocrat, putem spune că deja
lucrurile încep să se limpezească. În
timp ce sistemul mercantil acordă
cea mai mare importanŃă aurului,
concepŃia fiziocrată aduce în prim
plan producŃia. Avem deci un aspect
esenŃial, producŃia, care aşa cum
susŃine şi profesorul Dan Popescu,
înseamnă muncă. „Productia de un
fel sau altul, inclusiv cea spirituală,
înseamna muncă, multă muncă, cu
alte cuvinte arta, cultura, care înseamna muncă, dăruire sunt producŃie, (...) sunt economie”. Adam Smith
va amplifica o astfel de relaŃie, recunoscând, că o grijă esenŃială a
statului este şcoala văzută ca instituŃie vitală a învăŃării şi bineînŃeles a
culturii.
Un alt argument al întrepătrunderii
profunde dintre economie şi cultură
este existenŃa şcolii neo-clasice. Şcoala neo-clasică este cea care va demonstra că în schimburile economice
trebuie să obŃină maximum de satisfacŃie ambii parteneri, chiar dacă re-

Târgul Jiu. Constantin Brâncuşi - Coloana Infinitului.

muneratiile acestora vor fi distincte.
Un aspect foarte relevant în această
teorie este cel conform căruia domeniul cultural este unul productiv, altfel spus cultura produce! Profesorul
Dan Popescu susŃine la rândul său
că totodată cultura nutrită nu doar
individual, ci cu acŃiune fundamentală
pe un spaŃiu uman la fel de amplu,
nu se desprinde de economie deoarece şi ea produce. Avem aici de a
face cu o producŃie văzută ca un
progres al societăŃii, producŃia culturii fiind acel profit social atât de
important în orice perioadă a existenŃei umane.
Plecând de la ideea că omul are
nevoie în general de o societate care
să urmărească binele comun, o societate care prin definiŃie să pună nevoile sale în centrul organizării economice, aducem în discuŃie globalizarea. Dacă ne referim la globalizare
ca la un fenomen de integrare mondială, dominat de profit, atunci ne
referim implicit şi la profitul social,
la producŃia culturii (după cum l-am
numit mai sus). Ca orice altă construcŃie rezistentă, globalizarea trebuie să aibă un fundament solid, o

•

bază care să fie capabilă să-i susŃină
dezvoltarea galopantă. De aceea fundamentul ei are în alcătuire numeroşi
factori ce Ńin de domeniul culturii,
precum învăŃarea sau limba care nu
este deloc efemeră.
Ca şi ultim punct din a doua parte
a conferinŃei, ne oprim asupra modelului de dezvoltare al Planetei. Asistăm la o dezvoltare a Planetei bazată atât pe profit cât şi pe solidaritate.
În opinia mea, cea mai importantă în
această direcŃie este gândirea lui Adam
Smith în ce priveşte diviziunea socială a muncii ca factor vital al progresului. Altfel spus, toată lumea trebuie
recompensată, remuneraŃia fiind evident distinctă, în funcŃie de aportul
fiecăruia.
În ultima parte a conferinŃei privind Cultura şi Economia, se vorbeşte despre Uniunea Europeană şi despre rolul pe care aceasta îl atribuie
importanŃei culturii. Uniunea Europeană promovează ferm cultura chiar de
la semnarea Tratatului de la Roma.
În prezent UE face eforturi considerabile pentru a proteja patrimoniul cultural al Europei. Momentan se află în
derulare Planul de lucru în domeniul
culturii pentru perioadă 2011-2014.
ActivităŃile acestuia se concentrează
pe şase priorităŃi: diversitatea culturală şi dialogul intercultural, industriile
culturale şi creative, competenŃe şi
mobilitate, patrimoniul cultural, cultură în relaŃiile externe şi statistici
culturale. Noile directive europene
prevăd alocarea a cel puŃin 10% din
timpul de emisie al televiziunilor sau
10% din bugetul lor de programe
pentru opere europene create de producători europeni independenŃi. Este
o şansă pentru România de a-şi promova valorile culturale naŃionale.
Ca şi concluzie, putem afirma că
fiecare om joacă un rol important în
societate, fiecare persoană prin prisma acŃiunilor sale aduce un aport semnificativ societăŃii în care trăim, consolidându-se astfel cultura umană. În
ceea ce priveşte îmbunătăŃirea stării
actuale a României, descrisă de profesorul Dan Popescu, ca fiind „mai
complicata” decât în restul UE, aceasta depinde de implicarea efectivă a
fiecăruia dintre noi, cum putem, unde
putem şi cât putem interveni astfel
încât lucrurile să se schimbe în mod
favorabil pentru societate.
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Remember: 18 martie 1871
Dan POPESCU
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Comunarzii salveaz@ onoarea Fran]ei

urmare din pagina 1
Iar pentru fiul lui Bonaparte, ridicat la rangul de ofiŃer în garda imperială habsburgică, s-a făcut tot ceea
ce a fost posibil – privaŃiuni militare
foarte severe în raport cu o constituŃie ceva mai delicată – ca el să termine cât mai repede cu viaŃa, tânărul
prinŃ murind de o boală galopantă de
plămâni la numai 19 ani.
Se terminase oare cu terifiantul
nume Bonaparte, puteau respira liniştiŃi cei care la Congresul din Viena,
în 1815, reîmpărŃiseră imperial lumea,
respectiv englezii, ruşii, habsburgii,
prusienii? Nu. În 2 decembrie 1852,
nepotul de frate (tatăl său fusese regele Olandei) al lui Napoleon Bonaparte va deveni la rândul său împărat
al francezilor sub numele de Napoleon al III-lea (al II-lea fiind „l’Aiglon”
care murise, cum am arătat, la curtea
habsburgică). Napoleon al III-lea, asemenea în numeroase intenŃii cu marele său predecesor, va fi promotor
de invenŃii, tehnologii, contribuind decisiv la crearea industriei franceze
moderne, constituind şi folosind eficient mari capitaluri, promovând inteligenŃa franceză şi inteligenŃa în general. El a putut şi poate fi considerat
artizan al industriei franceze de cel
mai bun nivel. Sub domnia sa FranŃa
a făcut mari paşi înainte pe drumul
propăşirii industriei naŃionale, al promovării căii ferate, ş.a. De exemplu,
producŃia de fontă a FranŃei a crescut de la 2.000 de tone în 1800 la
4.000 tone în 1870. Dacă în 1852 erau
3.870 km. cale ferată, în 1869 reŃeaua
a atins 17.000 km. „FavorizaŃi dezvoltarea pentru a-i face să decoleze şi
pe cei mai umili” afirma. Şi avea dreptate. Dar acolo unde este dezvoltare,
trebuie înlăturat şi vechiul... N-a fost,
însă, aproape deloc, la fel de bun strateg militar precum Napoleon Bonaparte.
Este drept, în câteva războaie a obŃinut victorii, însă, destul de consumat
şi uzat, printre altele, poate, de o viaŃă
amoroasă plină de evenimente şi emfază, bolnav grav de rinichi, mizând
prea mult pe un potenŃial pe care
nici nu-l evaluase bine şi pe care,
dealtfel, începuse să-l scape de sub
control, a avut nefericita inspiraŃie să
se angajeze în august 1870 într-un
mare război contra Prusiei. PuŃini îşi
imaginau că va fi un eşec. Dar chiar
eşec, un imens eşec pentru FranŃa a

Comuna din Paris: scena de luptă
fost, însă, această confruntare. După
înfrângerea de la Sedan, apreciată precum cea de la Waterloo şi capturarea
lui Napoleon al III-lea de către prusieni, victoria iniŃial clamată devenise
o totală dezamăgire, o veritabilă certitudine în ce privea slăbiciunile atât
de grave, mai ales militare, al imperiului lui Napoleon al III-lea. In asemenea circumstanŃe, la Paris, membrii Corpului legislativ vor proclama
Republica. Guvernul constituit se va
instala la l’Hôtel de Ville, încadrat,
uneori ameninŃător, de către o mulŃime de parizieni şi de către Garda
NaŃională. Erau zilele în care armatele
prusace – Prusia nici pe departe
nefiind de acord cu încheierea ostilităŃilor – asediau Parisul. Tentativele
franceze de a degaja Capitala de presiunea imensă exercitată de inamic
eşuaseră. În plus, şi este foarte important, Parisul asediat era străbătut
de o foamete cumplită. Mizeriile sociale erau şi ele evidente... În cinci
luni, ca urmare, armata franceză oficială va înclina steagul şi se va
ajunge la un armistiŃiu. „Parisul va fi
ocupat de prusieni” – o veste teribilă
purtată din om în om. Garda NaŃională, miliŃie populară intervenind în
sprijinul armatei, constituită din circa

100 de mii de oameni, respectiv
2.150 de companii, prin aranjamentul
amintit, avea, totuşi, dreptul să-şi
conserve armele. Au fost aleşi deputaŃi, care s-au instalat la Versailles,
în vreme ce Adolphe Thiers, un personaj politic foarte detestat de parizieni va fi numit şeful noului executiv. AnunŃul, greu de suportat de
popor, cu intrarea prusienilor în Paris,
în 1 martie 1871, va învolbura, însă,
grav apele. Parizienii, viitorii comunarzi nu vroiau să plece steagul, ci
să lupte. Vor lua în stăpânire de la
armată, 400 de tunuri şi puşti cu foc
repetitiv, hotărâŃi să-i înfrângă pe asediatori sau să moară. Iată, dar, o situaŃie complicată care va genera, finalmente, printre altele, ceea ce s-a
numit şi se numeşte „Comuna din
Paris”, o veritabilă revoluŃie a celor
de jos împotriva laşităŃii, pentru dreptate socială şi libertate. Fireşte că
sunt interesante mai multe detalii în
întreg acest cadru...
... În 29 ianuarie 1871, între cancelarul german Otto von Bismarck şi
Jules Favre, ministrul francez al Afacerilor Străine, a fost semnat un acord
potrivit căruia armele armatei franceze
trebuiau depuse în parcuri şi arsenale sub pază. SoluŃia nemulŃumea

Garda NaŃională şi mulŃimile. Georges
Clemenceau, celebrul „Tigru” de mai
târziu, primar atunci al celui de al
18-lea arondisment al Parisului, a încercat un compromis: tunurile, armele
plasate sub protecŃia batalioanelor de
artilerie ale Gărzii NaŃionale. În condiŃiile în care măsurile impopulare
luate de Thiers – suspendarea jurnalelor republicane, plata imediată a
unor împrumuturi, plata către proprietari a chiriilor în întârziere după iulie
1870, suspendarea soldei gărzilor naŃionale, etc. – dezvoltau respingerea
sa de către masele populare („Piticul
Thiers”), acesta a ejectat măsura
propusă de Clemanceau, alegând o
soluŃie de forŃă: coloanele militare
vor merge să ia în stăpânire piesele
de artilerie din locurile unde acestea
erau stocate. Iar, în spatele trupelor,
agenŃii de poliŃie erau însărcinaŃi cu
arestarea promptă a celor nemulŃumiŃi, deja denumiŃi „militanŃi revoluŃionari”. Erau mulŃi aceştia din urmă,
mizeria în Parisul asediat şi în care
din 1 martie 1871 începuseră să intre
prusaci, era mare. Sistemul social ava
şi el multe, multe neajunsuri, se milita pentru o altă paradigmă... Ca răspuns la acŃiunea lui Thiers, Garda NaŃională se va constitui într-o Federa-
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Ńie, condusă de un Comitet Central.
Thiers, se scria în documentele timpului, afirma că „este hotărât să termine cu acest comitet insurecŃional
ai cărui membrii nu reprezintă decât
doctrine comuniste” (este drept, mai
mulŃi „capi” erau marxişti) şi care vor
tâlhării Parisul... Dar când generalul
Lecomte a dat armatei ordinul de
tragere împotriva celor revoltaŃi, soldaŃii nu au tras nici un foc de armă
şi au pactizat cu revoltaŃii. Mai mulŃi
generali au fost împuşcaŃi iar gărzile
vor pune mâna pe arme... Adolphe
Thiers va decide o retragere la Versailles, nemaiavând încredere în armată.
Era deja ziua de 18 martie, zi de
debut al Comunei din Paris. Gărzile
NaŃionale vor câştiga partida, 18 martie terminându-se cu un eşec pentru
guvernul lui Thiers. Însă, cum arată
doctrinarii socialişti ai timpului, „avantajele acestea nu au fost exploatate
de revoluŃionari”, Thiers şi germanii
intraŃi în Paris obŃinând finalmente,
nu în multăvreme, bascularea situaŃiei... Ecourile şi franceze şi internaŃionale ale Comunei din Paris au fost
imense. „Ce grandoare acest Paris,
ridicând singur drapelul roşu în faŃa
universului”, scria un cotidian din
Bruxelles. În Germania, Partidul Social
Democrat nu a ezitat ca, în Reichstag,
să îmbrăŃişeze cauza Comunei din
Paris. În Spania, o publicaŃie importantă a decis să se numească „Comuna din Paris”. Karl Marx, animatorul AsociaŃiei InternaŃionale a Muncii
– de fapt, InternaŃionala I-a, creată în
1864 pentru a uni elementele muncitoreşti din mai multe Ńări, va publica
broşura „Războiul civil din FranŃa”,
tipărită în mai multe limbi şi amplu
difuzată de presa străină. Va scrie
astfel referitor la ziua de 18 martie
1871: „Glorioasa revoluŃie muncitorească a realizat o dominaŃie incontestabilă asupra Parisului”, concluzionând
că „Parisul muncitoresc, cu Comuna
sa, vor fi celebraŃi pentru totdeauna
ca vestitorii unei lumi noi”. Desigur,
nici vorbă de comunismul de esenŃă
rusească instaurat în Rusia, în 1917
şi în Ńări din estul şi centrul Europei
după 1945, din păcate cu acceptul şi
al lui Churchill şi al lui Roosevelt. Rămâne, dar, să adâncim aceste probleme ale Comunei din Paris, pomenind
mereu şi pe eroii din Cimitirul Pere
Lachaise, unde au fost înmormântaŃi
eroii Comunei executaŃi de oficialităŃi...
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Strategia UE 2020 (Lisabona) – un nou cadru politic
pentru turismul european – sau
Europa 2020 - strategia UE pentru promovarea unei cre}teri
inteligente, durabile }i incluzive în domeniul turismului

dr. Virgil NICULA
urmare din pagina 1
Studiul de faŃă are la bază recomandările grupării europene de cooperare teritorială (GECT), programele Interreg, strategiile macroregionale, ca
şi cerinŃele enunŃate în DeclaraŃia de
la Madrid(2010), Strategia UE 2020
(Lisabona), alte prevederi ale UE, strategiile naŃionale privind dezvoltarea turismului în România în perioada 20072026, dezvoltarea turismului balnear
şi ecoturismul, strategiile locale.
O politică europeană revizuită în
domeniul turismului prevede un parteneriat solid pentru turismul european.
Uniunea Europeană acordă importanŃa cuvenită turismului, care contribuie
substanŃial la atingerea obiectivelor
sale economice şi sociale. OportunităŃile
pe care le oferă regiunilor mai puŃin dezvoltate de a progresa economic, contribuŃiile la protejarea mediului înconjurător, la consolidarea identităŃii şi viziunii
europene, justifică interesul Uniunii Europene şi al fiecărui stat membru pentru dezvoltarea industriei turistice.
Preocupările U.E. în turism arată
implicarea directă la nivelul comunităŃilor, prin acŃiunea instituŃiilor de
specialitate, implicare necesară pentru menŃinerea la un nivel redus, competitiv al preŃului pachetului de servicii turistice prin contribuŃia financiară alocată industriei turistice de
autorităŃile publice.
Obiectivul principal al politicii turistice comunitare este să favorizeze
dezvoltarea armonioasă a activităŃii
turistice în Ńările membre. Pentru
aceasta, Comisia Europeană a identificat domeniile prioritare în cadrul
cărora acŃiunile comunitare ar contribui la rezolvarea problemelor specifice domeniului şi expansiunii turismului în Ńările membre.
Programul OperaŃional Regional are
ca obiectiv accelerarea creşterii în economia tuturor regiunilor, cu prioritate
a celor mai slab dezvoltate, şi conŃine Axa prioritara nr. 3, "Dezvoltarea
turismului regional şi local". Această
axă vizează valorificarea resurselor
turistice existente, precum şi a celor
neintroduse încă în circuitul turistic
(resurse turistice istorice, culturale, naturale), crearea de noi locuri de muncă
şi creşterea veniturilor din activităŃi
turistice, crearea de noi surse de venit în zone izolate din punct de vedere al potenŃialului turistic.
Programul OperaŃional Sectorial
"Creşterea CompetitivităŃii Economice”
are ca obiectiv creşterea productivi-

Pavilionul expoziŃional Messe – Berlin
tăŃii întreprinderilor româneşti, în vederea reducerii decalajelor faŃă de
productivitatea medie europeană. În
cadrul acestui program, turismul se regăseşte la Axa prioritară nr. 5 - "România - destinaŃie atractivă pentru turism şi afaceri”, care vizează susŃinerea creşterii competitivităŃii economice, prin îmbunătăŃirea imaginii României, promovând turismul românesc.
UE abordează politica în domeniul
turismului în mod coordonat şi integrat, în corelare cu alte politici, cum
ar fi cea în domeniul transporturilor,
agriculturii, protecŃiei mediului, tehnologiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor,
politica socială, cultura etc.
Europa 2020 este strategia UE
pentru promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive. UE a stabilit obiective ambiŃioase care trebuie
atinse până în 2020 în cinci domenii
principale:
• ocuparea forŃei de muncă – populaŃia între 20 şi 64 de ani trebuie să
fie angajată în proporŃie de 75%;
• inovaŃia – 3% din PIB-ul UE trebuie
investit în cercetare şi dezvoltare;
• schimbările climatice – trebuie atinse
valorile Ńintă „20/20/20” pentru climat/
energie (inclusiv o creştere la 30% a
reducerii emisiilor dacă este posibil);
• educaŃia – cota celor care părăsesc
şcoala de timpuriu trebuie să fie sub
10% şi cel puŃin 40% din populaŃia
între 30 şi 34 de ani trebuie să fi
absolvit studii de învăŃământ terŃiar
sau studii echivalente;
• sărăcia – reducerea sărăciei prin
obiectivul de a scoate cel puŃin 20
de milioane de persoane din sărăcie
şi excludere.
Politica de coeziune oferă cadrul
investiŃional şi sistemul de aplicare
de care este nevoie pentru realizarea
obiectivelor strategiei Europa 2020.
Abordarea Comisiei vizează inte-

Evenimente din cadrul Târgului InternaŃional de Turism 2013
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grarea turismului în diversele politici
europene, comisia UE promovând permanent o politică activă de stimulare a competitivităŃii şi a dezvoltării durabile. Provocările cu care se confruntă sectorul european al turismului demonstrează cât este de important să se anticipeze schimbările şi
să se răspundă la timp concurenŃei
tot mai acerbe din acest sector în
continuă evoluŃie;
Introducerea unei mărci a patrimoniului european şi a unei mărci europene „Turism de calitate”, trebuie să
stimuleze destinaŃiile. să aplice practici durabile şi să contribuie la consolidarea unei imagini a Europei ca
destinaŃie turistică de înaltă calitate.
Cu toate acestea, este extrem de important să se examineze şi să se
prezinte valoarea adăugată a acestor
mărci şi să existe un ansamblu de
criterii stricte pentru acordarea acestor mărci, pentru a se evita pierderea
prestigiului acestora. În acest sens şi
în multe regiuni din România pot fi
identificate şi introduse o serie de
mărci regionale şi locale care să se
integreze în mărcile europene, cu accent pe păstrarea identităŃii naŃionale.
Turismul european se confruntă
cu numeroase provocări: criza economică mondială, concurenŃa tot mai
acerbă cu alte destinaŃii, consecinŃele
schimbărilor climatice sau caracterul
său sezonier. Alte provocări, cum ar
fi evoluŃia demografică în Europa, diversificarea ofertei turistice sau impactul
crescând al tehnologiilor informaŃiei
şi comunicaŃiilor, reprezintă posibilităŃi
care ar trebui explorate, în colaborare
cu autorităŃile regionale şi locale.
De asemenea, comportamentul consumatorului de turism este în schimbare (se călătoreşte tot mai mult în
mod independent, se utilizează tot mai
intens internetul, sporeşte volumul că-

Ghidul ITB 2013
lătoriilor low cost, dar creşte şi cererea în materie de turism durabil), iar
factorii care până nu demult nu erau
hotărâtori au devenit esenŃiali: înalta
calitate, durabilitatea, inovarea permanentă, formarea etc.
În acest context, este necesar să
se sublinieze uriaşul potenŃial de creştere al sectorului european al turismului şi strânsa legătură a acestuia
cu structura administrativă, socioeconomică şi logistică regională, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea
sectorului transporturilor şi, mai ales,
îmbunătăŃirea conexiunilor către destinaŃiile turistice, dezvoltarea aeroporturilor regionale şi promovarea conexiunilor maritime, care să stimuleze într-un mai mare grad mobilitatea şi să asigure transporturi durabile. Europa deŃine numeroase avantaje concurenŃiale: nu doar bogăŃia peisajelor, ci şi marile posibilităŃi de
creştere ale turismului de patrimoniu
(cultural, gastronomic, religios, sportiv etc.). Un alt sector turistic cu potenŃial de creştere îl reprezintă cel al
călătoriilor de afaceri şi al evenimentelor şi conferinŃelor de mare anvergură.
Valoarea, din punctul de vedere al
patrimoniului, pe care o capătă teritoriul devine un factor strategic pentru dezvoltarea sa, iar Europa este extrem de bogată în acest sens, întrucât există numeroase teritorii europene aşa cum este şi cazul multor
zone din Ńara noastră, care fie au un
potenŃial turistic enorm, deşi se află
încă într-o fază incipientă a dezvoltării lor turistice, fie au dezvoltat o
activitate turistică importantă. Trebuie
avute în vedere în special destinaŃiile
care s- au specializat pe o activitate
din sectorul turismului şi care, fiind
destinaŃii consacrate, au nevoie de
restructurare şi de reabilitare pentru
a putea face faŃă, în termeni de cali-

tate şi inovare, concurenŃei pe plan
mondial, tot mai acerbă, din partea
Ńărilor emergente.
În conformitate cu Tratatul de la
Lisabona, obiectivul principal al politicii europene a turismului este stimularea competitivităŃi sectorului, Ńinând cont, în acelaşi timp, de faptul
că, pe termen lung, competitivitatea este
strâns legată de caracterul „durabil”
al modului său de dezvoltare. Acest
obiectiv este strâns legat de noua
strategie economică a Uniunii, „Europa 2020”, şi în special de iniŃiativapilot „O politică industrială adaptată
erei globalizării”.
Pentru a se obŃine rezultate eficiente, se consideră necesară sprijinirea, prin acŃiuni comunitare, a iniŃiativelor statelor membre sau ale regiunilor europene. De asemenea, trebuie
remarcată voinŃa Comisiei de a evita
ca orice măsură adoptată să implice
sporirea sarcinii administrative pentru
autorităŃile naŃionale, locale şi regionale. În acest context, se consideră
că această comunicare este coerentă
cu principiile subsidiarităŃii şi proporŃionalităŃii.
Obiectivul general de coordonare
a eforturilor şi a iniŃiativelor din domeniul turismului, pentru a obŃine un
sector al turismului competitiv, modern, durabil şi responsabil este viabil dacă turismul se dezvoltă pe baza
competitivităŃii şi a durabilităŃii, concept cu triplu înŃeles:
a. durabilitate economică, care garantează o dezvoltare economică echitabilă şi eficientă, care să permită propăşirea viitoarelor generaŃii de europeni;
b. durabilitate socioculturală, care
să fie compatibilă cu cultura, valorile
şi identitatea regiunilor europene;
c. durabilitate de mediu, care garantează faptul că dezvoltarea este
compatibilă cu conservarea proceselor esenŃiale, diversitatea biologică şi
resursele biologice; turismul trebuie
să se dezvolte pe baze durabile, pentru a nu se irosi resursele naturale
şi a nu se provoca daune mediului;
Pentru a răspunde la aceste provocări, este vital ca toŃi actorii din
sectorul turismului să-şi unească eforturile şi să lucreze într-un cadru politic consolidat, care să ia în considerare noile priorităŃi ale UE exprimate
în strategia sa „Europa 2020”. Europa
trebuie să rămână prima destinaŃie
din lume, capabilă să îşi pună în valoare bogăŃia şi diversitatea teritoriilor care o alcătuiesc.
Comisia Europeană intenŃionează
să favorizeze o abordare coordonată
a iniŃiativelor legate de turism şi să
definească un nou cadru de acŃiune
pentru a-şi întări în mod durabil competitivitatea şi capacitatea de creştere. În acest scop, ea propune o
serie de iniŃiative, la scară europeană
sau multinaŃională, care urmăresc îndeplinirea acestor obiective, profitând
în acelaşi timp de competenŃele Uniunii introduse de tratatul de la Lisabona
în favoarea turismului.
În acelaşi timp, Comisia a pus în
practică, de asemenea, un sistem integrat şi foarte bine elaborat pentru
protecŃia pasagerilor şi consumatorilor, inclusiv a persoanelor cu handicap şi cu mobilitate redusă, în toate
mijloacele de transport.
(va urma)
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Consecin]ele economice din perspectiva teoriei lui Keynes
asistent univ. dr.Alin OPREANA,
ULBS
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Pe măsură ce sistemul socio-politic a început să evolueze de la
prima eră a capitalismului la cea dea doua, economia a trebuit reinventată. Acest lucru a fost realizat prin
împărŃirea sa în două componente
distincte. Componenta tradiŃională, mai
apoi descrisă ca fiind microeconomia, a continuat să utilizeze instrumente ale secolului XIX în materie de
teorie marginală pentru a analiza comportamentul indiviziilor de maximixare a utilităŃii şi a companiilor de
maximizare a profitului în pieŃe competitive, pentru mărfuri normale cum
ar fi roşii, pantofi sau cărbune.
Noua componentă a economiei,
intitulată macroeconomie, a fost inventată mai mult sau mai puŃin de la
zero, în 1930, de Keynes şi colaboratorul său de la Cambridge, Richard
Kahn, împreună cu economistul polonez Michal Kalecki. Macroeconomia
se concentra nu asupra bunurilor de
larg consum, ci asupra factorilor de
producŃie care crează bogăŃie – muncă,
bani şi capital - şi în special asupra
modului de fluctuaŃie a cererii pentru
toŃi aceşti factori de producŃie în generarea instabilităŃii în economia de
ansamblu. Macroeconomia a provocat determinismul mecanic liniar al
economiei clasice cu concepte postmoderne, cum ar fi numite acum –
un viitor ce nu poate fi cunoscut,
preferinŃe personale inconsecvente şi
aşteptări de auto-consolidare.
Într-un anumit mod, Keynes a recunoscut macroeconomia ca pe un
sistem complex, cum ar fi recunoscut în prezent de biologii, inginerii şi
fizicienii matematicieni. O structură
complexă, precum un ecosistem, un
corp uman, sau chiar un tipar de
determinare a vremii, ce implică multe
şi diferite componente care interacŃionează în moduri impredictibile, a
cărui comportament nu poate fi analizat prin agregarea mişcărilor individuale ale părŃilor anatomice.
A fost o acŃiune arogantă economiştilor clasici să creadă că ceva
atât de complex precum o economie
de piaŃă, cu participanŃi raŃionali, care
sunt liberi să îşi schimbe propriul
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J. M. Keynes
comportament, şi cu principii economice după care operează întregul sistem, poate fi înŃeleasă prin însumarea tuturor motivelor şi acŃiunilor
afacerilor, muncitorilor şi consumatorilor individuali. Fizicienii matematicieni
au dovedit, în secolul XVIII, imposibilitatea previzionării precise a cursului pe termen lung a unui sistem, ce
are în componenŃă doar trei particule
separate, toate interacŃionând în conformitate cu legiile fixe ale mişcării
unei singure forŃe gravitaŃionale.
În contrast, Keynes şi succesorii
acestuia au realizat că încercarea de
a înŃelege comportamentul agregat,
sau macro, a unui sistem larg, începând cu microfundaŃiile sale, nu era
nici necesar, nici dezirabil. De vreme
ce interacŃiuniile a doar trei corpuri
separate nu puteau fi descrise în
mod precis, mecanica statistică ar fi
putut analiza fluide consistând din
trilioane de atomi cu o acurateŃe impresionabilă prin schimbarea atenŃiei
de la particulele individuale la sistemul în ansamblul său. Iar biologia
a aplicat metode ştiinŃifice riguroase
unor organisme şi ecosisteme infinit
mai complexe decât cele descrise
anterior. Prin analogie, macroecono-

mia ar fi putut să încerce să înŃeleagă o economie de piaŃă prin concentrarea pe anumite conexiuni simple, şi apoi examinarea lor statistică,
pe măsură ce acestea ar putea guverna comportamentul agregat a întregului sistem, în loc de încercarea
de a analiza în detaliu modul de
comportament a fiecărui consumator,
muncitor şi afacere individuală dintro economie.
Încă două caracteristici importante
disting sistemele complexe cum ar fi
economia, ecologia şi meteorologia
de studiul relativ simplu a fluidelor
stabile din mecanica statistică. În sisteme complexe, cum ar fi tipare de
determinare a vremii şi simulări de
cutremure, analiza matematică, ce caută
soluŃii exacte la ecuaŃii bine-definite,
este imposibil de aplicat deoarece
există prea mulŃi factori de influenŃă.
Cea mai bună rută de acŃiune a oamenilor de ştiinŃă este de a urmări
simulări pe computer, ce oferă aproximări succesive. Mai mult, în cele
mai interesante sisteme complexe, cum
ar fi habitatul ecologic, coloniile de
furnizi şi comunităŃiile de oameni,
participanŃii individuali pot să îşi schimbe comportamentul şi să îşi altereze

legiile mişcării. Această capacitate de
schimbare a comportamentului face
ca aceste sisteme complexe adaptive
să fie în mod infinit mai greu de stabilit şi de rezolvat dintr-un punct de
vedere matematic. Dar, paradoxal, le
poate face să fie mai predictibile şi
mai uşor de înŃeles pentru că sistemele adaptive, de multe ori, încep
să se organizeze singure şi spontam
în tipare relativ ordonate. Astfel de
sisteme bazate pe auto-organizare par
să dezvolte legi de mişcare emergente care le salvează de la degenerarea acestora în haos. Teoria modernă a matematicii haosului a descoperit similitudini remarcabile printre
astfel de proprietăŃi „emergente” în
multe sisteme complexe, de la tiparele organizaŃiilor industriale la stolurile păsărilor migratoare. „Mâna invizibilă” a lui Adam Smith, descoperită cu două sute de ani înainte ca
oricine să se fi gândit la matematica
sistemelor complexe, a fost cel mai
spectaculos exemplu al unei proprietăŃi
emergente bazată pe auto-organizare.
Keynes şi colaboratorii săi, fără a
anticipa studiul sistemelor complexe
din secolul XX, au realizat, în mod
instinctiv, că într-o economie com-

portamentul agregat ar putea fi înŃeles doar prin concentrarea pe diferite
legi de mişcare, faŃă de guvernarea
deciziilor individuale a oamenilor de
afaceri, a muncitoriilor şi a consumatorilor. Ei au arătat că pieŃele pentru
muncă, bani şi capital, de departe de
a fi conduse de aceaşi dinamică a
pieŃelor clasice pentru bunuri de larg
consum, cum ar fi roşii şi pantofi, ar
putea, deseori să se comporte în mod
opus. De exemplu, când afacerile observă scăderea salariilor într-o recesiune, o viziune standard clasică a
pieŃelor sugerează că firmele vor angaja mai multe persoane. Totuşi, în
mod general, se întâmplă opusul. Deoarece expansiunea afacerii, în mod normal, necesită investiŃii, ce sunt motivate în principal de aşteptarea de
vânzări şi profituri viitoare, mai mult
decât de profiturile prezente, deseori,
firmele vor răspunde scăderii salariilor prin anticiparea unei cererii mai
scăzute, în viitor, şi astfel vor investii
mai puŃin decât înainte. Între timp,
consumatorii vor reacŃiona, în general,
la salariile mai mici prin reducerea
cheltuielilor lor şi creşterea economiilor. Rezultatul va fi o scădere atât în
investiŃii, cât şi în consum. Acest aspect va forŃa afacerile să concedieze
mai mulŃi muncitori sau să le scadă
salariile, care, la rândul lor vor scădea şi mai mult cheltuielile consumatoriilor, şi cauzează şi mai mult prejudiciu din prisma aşteptăriilor firmelor,
ducând la o rată şi mai mare a şomajului.
Astfel de cercuri vicioase nu continuă la infinit pentru că o economie
de piaŃă conŃine mai mulŃi factori care
se auto-stabilizează, dintre care cele
mai importante fiind rata dobânzii şi
oferta de monedă. Dar, punctul de
vedere a lui Keynes se referea la faptul că presupunerea din secolul XIX,
conform căreia economiile de piaŃă
competitive întotdeauna se orientează,
în mod automat, spre un echilibru a
unei rate de ocupare totale, este mult
prea optimistă.
Singurul motiv pentru crize recunoscut de adepŃii preferinŃei pentru
lichiditate, cum ar fi Andrew Mellon,
se referea la faptul că muncitorii ar
putea să refuze să accepte scăderi
ale salariilor, preferând să fie şomeri.
Dar în concordanŃă cu economia keynesistă, astfel de rigiditate a salariilor
era rar rădăcina de bază a recesiuniilor. De fapt, în general, tăierea salariilor ar agrava starea de recesiune,
de vreme ce ar reduce puterea de
cumpărare a muncitoriilor.
Motivele pentru care economiile
de piaŃă ar rămâne în condiŃii de
şomaj în masă ani, sau chiar decenii,
erau complet diferite de rezistenŃa la
tăierea salariilor. Pentru că viitorul
este impredictibil, nu există garanŃii
că firmele, muncitorii şi gospodăriile
vor lua decizii consecvente, legate de
investiŃii şi economii, cu o rată a
ocupării totale şi o utilizare completă
a resurselor, precum au prevăzut economiştii clasici.
Rata de probabilitate ca aşteptăriile să fie inconsecvente este agravată
de împărŃirea dintre forŃele care conduc comportamentul economic agregat şi cel individual. AcŃiunile care par
raŃionale pentru indivizi pot deveni
periculos de neproductive când sunt
urmate de milioane de oameni sau
întreprinderi, care se mişcă şi avansează în acelaşi timp. Aceasta este o
evidentă eroare de compoziŃie familiară în multe situaŃii sociale, cum ar
fi controlul mulŃimii, şi totuşi este o
problemă ignorată în mare parte de
economia clasică.
(va urma)
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Investi]iile în România în perioada 2011-2012

ec.drd. Ioana Mădălina BUTIUC,
ULBS
urmare din pagina 1
Realizând o analiză a celor mai
importante investiŃii din perioada mai
sus menŃionată, şi repartizându-le pe
judeŃe, constatăm faptul că judeŃul Cluj
a beneficiat de una dintre cele mai
mari investiŃii, în valoare de 103 milioane de euro, investiŃi de către Kiat
Group Construct. Alte investiŃii remarcabile, sunt următoarele:
Prolemn a înfiinŃat o fabrică de prelucrare a lemnului la Reghin, jud. Mureş, prin care au fost create 300 locuri de muncă. InvestiŃia realizată s-a
ridicat la 144,34 mil. euro.
Compania Cord, cu activitate în domeniul inserŃiilor metalice, a investit
33,1 mil. euro la Slatina, jud. Olt, stabilind 200 noi locuri de muncă.
Compania Toro, producătoare de
sisteme de irigaŃii, a realizat o investiŃie de 20 mil. euro la Ariceştii
Rahtivani, jud. Prahova, conducând la
crearea a 100 noi locuri de muncă
În urma prelucării informaŃiilor, am
obŃinut următoarea situaŃie, reprezentată atât sub formă tabelară, cât şi
sub forma unor grafice.
Este de remarcat faptul că în 10
judeŃe ale României nu s-a făcut nici
o investiŃie străină nouă, în timp ce
în 14 judeŃe nu s-a făcut nici măcar
vreo investiŃie românească nouă. Dintre
judeŃele unde nu s-au făcut investiŃii
noi de nici o natură putem menŃiona
Giurgiu, Dolj, MehedinŃi, Gorj, Argeş.

Observăm faptul că în general în judeŃele situate în sudul Ńării nu s-au
făcut nici un fel de investiŃii.
În 6 judeŃe ale României s-au făcut investiŃii străine de până la 1 milion de euro, acestea sunt Bihor, Hunedora, Alba, Vâlcea, GalaŃi şi Harghita. Tot în număr de 6 sunt şi judeŃele în care s-au făcut investiŃii româneşti noi în valoare de până la 1
milion de euro, acestea fiind Maramureş, NeamŃ, Olt, Hunedoara, Alba
şi Covasna.
InvestiŃiile străine noi mai mari,
între 1 şi 10 milioane de euro s-au
făcut în 12 judeŃe ale României. Este
de menŃionat faptul că Sibiul poate fi
inclus în această categorie, în anul
2011 beneficiind de investiŃii străine
directe în valoare de 1,9 milioane
euro. În 6 judeŃe s-au făcut investiŃii
autohtone cu valori cuprinse între 1
şi 10 milioane de euro, în această categorie încadrându-se Sălaj, Suceava,
Botoşani, Vâlcea. Mergând mai departe
cu analiza, observăm că în 13 judeŃe
s-au realizat investiŃii străine noi cu
valori de peste 10 milioane de euro.
În această categorie intră judeŃele Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Mureş, Prahova,
Olt, etc. InvestiŃii româneşti noi, cu
valori peste 10 milioane de euro s-au
realizat în 15 judeŃe ale Ńării, dintre
care am putea menŃiona Vaslui, Tulcea, Brăila, Prahova, Caraş-Severin,
Timiş, Arad.
Criza economico-financiară a avut
un impact puternic negativ asupra
investiŃiilor străine directe, acestea
fiind în scădere cu aproape jumătate

faŃă de anii 2007-2008. Intrările de
investiŃiile directe străine pot avea o
funcŃie importantă în restructurarea şi
refacerea economică românească. Totodată acestea pot juca un rol semni-

Vedere din Media}, frumosul }i tradi]ionalul burg transilvan.

ficativ în restructurarea întreprinderilor şi instituŃiilor care au asupra lor
un efect de formare. Banca NaŃională
a României ne oferă predicŃii îmbucurătoare pentru anul în curs, având

•

în vedere faptul că investiŃiile străine
directe au crescut în prima lună a
anului la 103 milioane euro, faŃă de
18 milioane euro în perioada similară
din 2012.
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Petru-Ovidiu DUMBRĂVEANU
Teritoriul Transilvaniei, pentru bumnezeiasca sa aşezare, pentru bogăŃiile solului şi subsolului său, a fost râvnit de
la începuturile istoriei sale de către toate
seminŃiile şi populaŃiile care au trecut
peste el din întâmplare sau deliberat.
Nu puŃini au fost cei care, din motive mai mut sau mai puŃin intemeiate,
obiective sau subiective, au pricinuit
mari suferinŃe şi necazuri poporului
transilvan, acestei binecuvântate Ńări.
Au trecut prin minunata transilvanie goŃii
popor de neam germanic, precum şi vizigoŃii care au sosit în spaŃiul intercarpatic imediat după plecarea împăratului Aurelian, OstrogoŃii, Iazygii, Vandalii,
Hunii, Gepizii, Avarii, Slavii, Bulgarii şi
în cele din urmă Maghiarii.
Maghiarii popor de origine ugro-finică au locuit, din cele mai vechi timpuri, în zona munŃilor Urali pe cursul
mijlociu a râului Volga şi pe râul Kama.
În aceste locuri maghiarii au intrat în
contact cu triburi turce şi bulgare de

la care au luat obiceiuri şi elemente
de limbă.
În secolul IX la presiunea pecenegilor au părăsit aceste teritorii şi s-au
îndreptat spre vestul Europei, şi sau
stabilit în Panonia şi în Câmpia Tisei.
De aici ei au început o serie de incursiuni în Transilvania, atraşi de bogăŃiile solului şi mai ales ale subsolului,
(sarea şi aurul apusenilor).
PopulaŃia băştinaşă daco-romană
care îşi apăra cu dârzenie obşile, dominaŃia îndârjită a pecenegilor, tulburările din sânul dinastiei arpadiene, au
determinat o înzârziere a cuceririi organizate a râvnitului Ardeal.
De abia la jumătatea secolului XI,
regii maghiari au trecut la cucerirea
sistematică a Transilvaniei, la succesul căreia au contribuit şi unii cneji şi
voevozi români cărora le-a fost promisă protejarea obştilor săteşti.
Pentru întărirea graniŃelor teritoriilor cucerite, regii arpadieni au adus în
Transilvania pe Secui. Aceştia erau un
amestec de populaŃii de origine turcică care au trăit în Panaonia, o perioadă
relativ îndeluntgată între maghiari. IniŃial

Civitas Mediensis (III)

Vederi din Mediaşul vechi
aceştia au fost aşezaŃi în zona Crişanei.
Secuii, în formaŃiunile de luptă ale
armatei maghiare de la acea vreme,
formau avangarda. Pe măsură ce cucereau teritorii, înaintau spre răsăritul
Transilvaniei. Ajunşi în CarpaŃii răsăriteni au fost stopaŃi de rezistenŃa cumanilor, unde şi-au întemeiat comunităŃi
pe neamuri şi spiŃe.
Pe măsura procesului de destrămare
a obştilor săteşti, cucerirea arpadiană
a grăbit procesul de diferenŃiere a societăŃii. Se constituie domeniile regale,
bisericeşti şi nobiliare.
Conducerea regatului maghiar încă
din secolul XII, a încercat să introducă o structură administrativa străină
de această Ńară, aceea a principatului
care se suprapunea peste vechile voivodate şi cnezate româneşti.
RezistenŃa acestora împotriva acestei măsuri, a zădărnicit planurile regalităŃii maghiare astfel că la sfârşitul secolului al XII-lea, Transilvania este recunoscută ca voivodat cu largă autonomie în regatul maghiar.
Din motive similare, de apărare a
carpaŃilor răsăriteni şi meridionali, la
care s-au mai adăugat şi altele de or-

din economic - exploatarea bogăŃiilor
Transilvaniei, acelaşi rege maghiar,
Gheza al II lea, a colonizat pe saşi
care i-a adus din Ńinuturile Flandrei,
de pe malurile râului Mosella şi alŃii
din Luxemburg.
Majoritata saşilor care s-au aşezat
pe vale Târnavei Mari la Mediaş, (Civitas Mediensis), au fost agricultori. Printre aceştia mai erau şi meşteşugari şi
comercianŃi.
În schimbul îndeplinirii obligaŃiunilor fiscale şi militare, saşii au fost recompensaŃi cu privilegii, care le-a per-

mis să ducă o viaŃă liberă să se organizeze juridic religios, să participe
la viaŃa socială şi culturală a Transilvaniei. Cu toate aceste privilegii, o parte
dintre aceştia au ajuns în stare de iobagi, care au participat alături de români şi maghiari împotriva asupririi
feudale.
În numărul anterior al acestei publicaŃii am consemnat selectiv, numele şi activitatea unor personalităŃi medieşene de mare anvergură spirituală,
care şi-au adus un aport deosebit la
dezvoltarea culturii naŃionale.
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22 martie 1895. Auguste şi Louis
Lumière au făcut, la Paris, prima
demonstraŃie a cinematografului,
utilizând un film din celuloid.
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