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„Unui om care îşi apără 

viaŃa nu-i pasă de soneria
prezidentului care îi ia 

cuvântul, ci urlă”
Danton, apărându-se în Marea

Cameră a Parlamentului, 
3 aprilie 1794, Paris

Am convingerea că sunt ne -
cesare detalieri în continuarea
articolului meu. Iată, privită în
ansamblul său, Reforma aferen-

tă trecerii la economia de piaŃă a economiilor strict cen-
tralizate şi de comandă din fostele state socialiste de
până în 1988 – 1990, cuprinde, opinie unanimă, 4 etape.
Anume: a) liberalizarea preŃurilor şi activităŃilor pentru
firmele încă de stat; b) realizarea privatizării, desigur în
condiŃiile unei pieŃe cât mai diversificate, fiind emergente
pe piaŃă şi firmele constituite din capul locului privat;
c) crearea instituŃiilor economiei de piaŃă – bănci, burse,
legislaŃia, condiŃiile de concurenŃă, etc.; d) protecŃia so -
cială pentru şomeri şi marginalizaŃi în noile condiŃii de
competitivitate. Or, dacă Cehia, Slovacia, Polonia, Un -
garia, chiar şi Slovenia au aplicat întocmai, pentru Bul -
garia şi România – ne vom referi în continuare doar la
România – lucrurile nu au stat deloc aşa. 
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„A cunoaşte răul este un
început de vindecare”

Mihail Kogălniceanu
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Dintre turiştii care vizitează Regatul Marocului, cei
mai mulŃi sunt angajaŃi şi tehnicieni. Acest lucru a
fost revelat recent de un studiu care analizează efec -
tele cererii turistice, publicat de către Observatorul
marocan de Turism. ProporŃia lor din totalul vizitato-
rilor străini nu încetează să crească, trecând de la
35% în 2009, la 42% în anul 2011. Cadrele de con-
ducere ocupă cea de-a doua poziŃie, cu un procent de
25% (35% în 2009), pensionarii – optând într-un
număr mai mare pentru conditii de camping – nu
însumează decât 13%, angajaŃii şi lucrătorii 7%, în
timp ce studenŃii reprezintă doar 6%. 

dr. Dan-AlexandruPOPESCU, ULBS

AnunŃ important
Având în vedere Floriile şi Sfintele Sărbători ale Paştelui,
dar şi vacanŃa prilejuită astfel, următorul număr al revistei
“Euroeconomia XXI” va apare în data de 10 mai 2013

Maroc: Turism de dragul soarelui 
sau turism cultural?

Traducerea }i adaptare din lb. francez@ : Dan-Alexandru PopescuVremuri grele... (II)

12 aprilie 1961. Primul om în spaŃiu. 
Iuri Gagarin, 1h 48’ înprejurul pământului. 
Se vădea un anume avans al sovieticilor în
debutul cuceririi spaŃiale. Va fi foarte repede
recuperat de americani şi depăşit considerabil.

În urma dinamismului pe care
viaŃa îl cunoaşte în prezent
considerăm că devine o con -
diŃie esenŃială pentru armonie,
ca disciplina economică să-şi
lărgească sfera de investigaŃie
astfel încât, pe lângă preocupa -
rea curentă cu modelele ma -
tematice şi analizele statistice,
etc. să se ocupe şi cu stu -
dierea unor probleme din do -
menii pe care le consideră de
o importanŃă vitală, cum ar fi
eco şi bio economia dar şi
teme abordate prea puŃin până
acum, precum antropologia, mo -
rala şi altele.

Cercetările asupra Bibliei de-
a lungul timpului au furnizat
explicaŃii interesante cu privire
la evenimentele consemnate în
paginile sale. 

Thomas Robert Mal -
thus (1766-1834) a fost
unul dintre primii spe-
cialişti care s-a ocupat
de problema populaŃie
- dezvoltare. Lucrarea
care l-a consacrat drept
reprezentant marcant al
liberalismului clasic este
"Eseu asupra principiu-
lui populaŃiei". FaŃă de
gânditorii vremii, el are
o optică aparte în ceea
ce priveşte analiza rea -
li tăŃilor economic - so -
ciale existente la acea

dată. Este vorba de faptul că a urmărit să
surprindă impactul pe care-l poate avea asu -
pra societăŃii creşterea populaŃiei. Teoria mal -
thu siană asupra creşterii populaŃiei a avut
consecinŃe analitice ce au facut-o să devină
parte integrantă a economiei clasice, mult timp
după ce "viziunea" sub care a fondat-o Mal -
thus a fost lăsată la o parte. 

În "Eseu asupra principiului populaŃiei", Mal-
thus prezintă scopul principal al lucrării, acela
de a examina efectele unei mari cauze, intim
legată de natura omului, care, deşi a acŃionat
constant şi cu forŃă de la începutul societăŃii
umane, până la el atrăsese prea puŃin atenŃia. 

continuare ^n pag. 3
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continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 4-5
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Thomas Robert Malthus a
fost un teoretician economic
englez, fondatorul teoriei care
îi poartă numele, conform că -
reia populaŃia creşte în progre-
sie geometrică, în timp ce mij -
loacele de subzistenŃă cresc în
progresie aritmetică. Teoria sa
este cunoscută sub numele de
malthusianism; ca o consecin Ńă
a acestei relaŃii dintre populaŃie
şi starea economică, Malthus con -
sidera că sărăcia, bolile, epidemi-
ile şi războaiele - diminuând nu-
mărul oamenilor - sunt factori po-

zitivi pentru ome nire, dat fiind că asigură echilibrul între
numărul po pulaŃiei şi cantitatea mijloacelor de subzistenŃă.

continuare ^n pag. 6

Dou@ viziuni asupra
dezvolt@rii: 

Thomas Malthus 
versus abatele Pierre

Noi abord@ri în
mediul electronic,
biseric@ }i economie

Dan POPESCU

masterand Oana
Elena PETCOIU,
Facultatea de
AdministraŃie şi
Afaceri,Univ. din
Bucureşti

Thomas Robert Malthus Fostul sediu al Bănci Albina

masterand AndreeaNACHIU, AdministraŃie
şi Politici Publice în UE, 
Univ. din Bucureşti

Thomas Robert Malthus 
}i dezvoltarea lumii

continuare ^n pag. 2

dr. Răzvan SorinŞERBU, ULBS
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Vedere din Praga

Civitas Mediensis (VI)
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urmare din pagina 1
Acesta afirma că populaŃia Terrei

va spori într-un ritm foarte alert, deşi
sursele de hrană nu vor avea aceeaşi
creştere spectaculoasă. Acest lucru va
duce în mod evident la foamete, să -
răcie şi chiar moarte. Ceea ce este
adevărat deoarece, omenirea consumă
mai mult decâ produce. Resursele
Terrei sunt limitate şi aici nu mă re -
fer numai la hrană ci la toate elemen -
tele pe care omul le foloseşte în ac -
tivitatea lui zilnică, de multe ori aces-
ta nu doar consumă, ci şi distruge
într-un mod mai mult sau mai puŃin
voluntar fără a se gândi la consecin -
Ńe. Aici, pot da exemplul despăduriri -
lor, defirşărilor în masa; nimeni nu
mai plantează şi nu se gandeşte că
şi generaŃiile viitoare au nevoie de
păduri, de lemne de foc, sau pentru
constructii ori spaŃii verzi.

Un alt exemplu elocvent este pes-
cuitul, sunt foarte puŃini cei care
ocrotesc şi dezvoltă o zonă piscicolă,
dar şi mai puŃini sunt cei care repop-
ulează apele, majoritatea consumă,
gândindu-se numai la traiul lor zilnic,
la binele familiei lor şi la situaŃia exis -
tentă în acel moment, cât despre ziua
de mâine sau consecinŃe, acestea par
inexistente din punctul lor de vedere. 

În această manieră nu se poate
vorbi de o dezvoltare a lumii, ci de
un regres, căci fără elementele esen -
Ńiale vieŃii, nu putem evolua, ba mai
mult decât atat, nu vom putea su -
pravieŃui. 

Malthus făcea referiri şi îi conside -
ra vinovaŃi pentru această situaŃie
exclusiv pe cei săraci care, deşi nu
aveau mijloace de subzistenŃă sufi-
ciente nu renunŃau la căsătorie, impli -
cit la întemeierea unei familii. Pentru
ei, siguranŃa zilei de mâine nu repre -
zenta un element de luat în calcul
pentru dezvoltarea lor şi a lumii în
care trăiu. 

În acestă privinŃă, dorec să con-
trazic într-o oarecare măsură opinia
lui Malthus, mai exact nu sunt de

acord cu afirmaŃia „vinovaŃi sunt ex -
clusiv cei saraci”, eu nu aş folosi ter-
menul „exclusiv”, deoarece nu poti
arunca vina doar pe o clasă socială
sau un sector de oameni, mai ales
când ai dovada că problemele vin din
mai multe direcŃii, aşa cum am ară-
tat în paragraful precedent. Până la
urma şi ei sunt oameni şi işi doresc
să întemeieze familii, dar ce-i drept o
fac fără să se gândească la posibili -
tăŃile de întreŃinere şi la un trai
decent. 

Cu toate acestea, domnul profesor
Dan Popescu a avut o explicaŃie in -
teresantă cu privire la acest subiect,
întemeierea unei familii, naşterea unui
copil, reprezenta o gură în plus de
hrănit, nu numai pentru familie ci şi
pentru societate, dar problema poate
fi privită şi din alt unghi, acea gură
în plus de hrănit înseamna la rândul
ei şi două mâini de lucru în plus,
ceea ce ar salva situaŃia într-o oare-
care măsură, fiind vorba şi aici de
ciclicitatea specifică vieŃii.

Cu toate acestea, eu nu consider
că, dacă populaŃia nu ar mai creşte
în ritm aşa alert situaŃia ar fi rezol-
vată, cel mult ar fi ameliorată, sub-
linez aici faptul că omul mai mult
distruge şi nu înlocuieşte/repară. Sunt
de parere că, dacă am avea mai
multă grijă de resursele noastre, dacă
toŃi am consuma responsabil, nu am
risipi eronat, problemele referitoare la
dezvoltarea lumii, populaŃia Terrei şi
resursele viitoare, ar fi mai uşor de
analizat şi rezolvat. 

SoŃii Midows şi profesorul J. W.
Forrester prin lucrarea lor “The limits
to growth” ( Limitele creşterii), pu -
blicată în 1972 la aproape două seco -
le distanŃă de elaborarea teoriei lui
Malthus, vorbesc despre singura re -
sursă energetică – ŃiŃeiul – ce este pe
cale de epuizare; mai exact încă un
element consumabil al omenirii, care
este tot mai utilizat şi tot mai puŃin
valorificat, s-a amintit şi existenŃa
unui înlocuitor – cărbunele – dar aces-
ta nu ar putea niciodată să supli -
nească lipsa de petrol, randamentul
său fiind foarte slab. Şi nu în ultimul
rând, soŃii Midows aduc în discuŃie
problema ridicată de Malthus şi anu -

me că  populaŃia lumii creşte rapid
iar producŃia de alimente sporeşte cu
o rată mult mai redusă.

Aceştia propun ca soluŃie o mo -
dernizare a agriculturii sau mai bine
zis o creştere a proceselor agricole,
care să poată susŃine toate cele 7
miliarde de oameni existenete în acea
perioadă a secolului XX, dar şi pe cei
ce vor urma, generaŃiile viitoare.

Aceasta ar putea fi o soluŃie bună
de pus în practică şi astăzi, la aproa -
pe 5 decenii distanŃă de publicarea
acelei idei, dar ar duce în mod evi-
dent la deteriorarea calităŃii mediului,
iar aici trebuie luat în calcul şi faptul
că beneficiem de resurse limitate pe
care trebuie să le ocrotim, nu să le
distrugem în continuare.

În ceea ce priveşte România, din
punctul meu de vedere, această pro -
blemă a agriculturii trebuie privită şi
din perspectivă legislativă, mai exact
crearea de către conducerea Ńării a
unor stimuli şi beneficii de dezvoltare
a zonelor rurale, care sunt adevărate

surse generatoare de hrană pentru în -
treaga Ńară.

Profesorul german Heinz Haber este
de părere că "toleranŃa naturală a pla -
netei noastre provine la numărul de
500 de millione de oameni...". Aşadar,
în urma unor studii, se consideră că
numărul ideal de oameni/planeta este
în jur de 500 milioane. Un număr de
500 milioane de locuitori distribuiŃi
uniform pe Pământ, ar putea trăi pe
planetă, fără probleme şi fără ca pă -
mântul, fauna şi flora să fie afectate.

Dar sa fim totuşi raŃionali, de la
ideal la starea actuală este cale lungă
şi mai ales când vine vorba de ome -
nire, nu poŃi nici măcar să te gândeşti
că lumea ar fi mai bună fără exis-
tenŃa acestor 6,5 miliarde de oameni
în plus. Cum să se facă o astfel de
selecŃie sau cum să limitezi numărul
de oameni existenŃi pe planetă pentru
ca ei să beneficieze de un trai liniştit
şi fără griji? Acestea sunt întrebari
fără răspuns şi sincer vă spun, nici nu
îmi doresc să aflu vreodată raspunsul

la o astfel de întrebare.
În această discuŃie trebuie amintit

şi numele marelui preot francez l’abbé
Pierre, care era devotat conceptului
de dezvoltare a lumii şi al unui bine ge -
neral, de-a lungul vieŃii sale fiind un bine-
cu noscut avocat al săracilor, recunoscut
mulŃi ani ca unul dintre cei mai popu -
lari şi respectaŃi oameni din FranŃa. 

Acesta susŃinea ideea că nu poŃi
face nimic de unul singur, dar împre-
ună poŃi face orice. El milita pentru
ideea de comuniune, comunitate şi
sprijin reciproc.

• •• ••• • ••••••
1. Wikipedia, PopulaŃia pământului,

http://ro.wikipedia.org/wiki/Popula%C8
%9Bia_P%C4%83m%C3%A2ntului

2. Wikipedia, Thomas Robert Malthus,
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert
_Malthus

3. Pământul e suprapopulat,
http://independentul.tripod.com/suprapop.html

4. Euroeconomia XXI, nr. 317, anul
7, 9 septembrie 2011

Thomas Robert Malthus }i dezvoltarea lumii
masterand Andreea NACHIU,
AdministraŃie şi Politici Publice în UE, 
Univ. din Bucureşti

Londra la mijlocul secolului XIX

Tamisa şi Catedrala Westminster
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urmare din pagina 1
Din paginile „cărŃii cărŃilor” se des -

prind şi idei fondatoare ale doctri -
nelor economice, influenŃate de mono-
teism religios, principii şi valori etice,
migraŃii, războaie şi cooperare econo -
mică. Dovada cea mai bună în acest
sens este subliniată de Paul Johnson
în “A history of Christianity” unde se
aminteşte de consemnarea într-una din
tăbliŃele de lut descoperite la Ebla,
unde este înregistrată vânzarea drep-
tului întâiului născut pe trei oi, întoc-
mai cum se întâmplase, conform Bi -
bliei, cu cei doi fii ai lui Isaac, Isav
şi Iacob. Acesta din urmă, denumit şi
Iacob-Israel, ca fondator al poporului
cu acelaşi nume, cumpără de la fra -
tele său mai mare acest important drept
succesoral pentru doar o porŃie de
mâncare, subliniind astfel o demon-
straŃie fără precedent a puterii utilităŃii
superioare a consumului prezent, ce
avea să stea, mii de ani mai târziu,
la baza teoriilor legate de legitimitatea
perceperii dobânzii în operaŃiunile de
creditare.

Aplicarea unei perspective noi de
analiză, adică una venită din partea
teologiei ortodoxe, este de aşteptat să
conducă la o îmbogăŃire a orizontului
de problematizare economică, şi aceas-
ta prin apelarea la învăŃătura de cre -
dinŃă a SfinŃilor PărinŃi ai ortodoxiei ră -
săritene cu privire la persoana umană.

SpaŃiul despre care vorbim nu este
unul necercetat, însă este destul de
puŃin analizat în literatura de speciali -
tate. Amintim în acest sens că într-un
articol recent, Grigore Pirosca reali -
zează o “matrice biblică a economiei”
din care sunt de menŃionat următoa -
rele fragmente: În prima carte a re -
gilor, lucrurile încep să se schimbe în
concepŃia israeliŃilor despre metalele
preŃioase. Când Iosua se adresează
seminŃiilor lui Ruben şi Manase la în -
toarcerea lor peste apa Iordanului le
spune: „Cu mari bogăŃii să vă întoar -
ceŃi voi pe la corturile voastre, cu mare
mulŃime de vite şi de argint, cu aur,
cu aramă şi cu fier şi cu mare mulŃi -
me de haine” (Iosua, 22,8). Alături de
metalele preŃioase apar tot mai multe
bunuri cu utilitate directă în consum,
precum vite, haine, dar mai cu seamă
metalele din care sunt confecŃionate
diferitele unelte folosite în agricultură
şi manufacturi, fier şi aramă. În sfârşit,
până la maxima lui Adam Smith con-
form căruia un suveran este bogat
dacă stăpâneşte peste un stat bogat,
iar un stat este bogat dacă are oa -
meni bogaŃi, omul este bogat în Bi -
blie dacă are mii de cornute, precum
omul din Maon, „foarte bogat, care-şi
avea turmele în Carmel; acesta avea
trei mii de oi şi o mie de capre” (I Regi,
25,2). Reprezentarea bogăŃiei exclusiv prin
metale preŃioase nu mai este prioritară.

În Geneză (24,35) Eliezer, sluga
lui Avraam, porneşte în peŃit pentru
Isaac, fiul lui Avraam, la cererea ex -
presă a acestuia din urmă ca soŃia
fiului său să fie din locurile sale na -
tale. Când sluga a ajuns la casa fam-
iliei lui Avraam, expune cu mândrie
bogăŃia stăpânului său, pe care „Dom-
nul l-a binecuvântat foarte şi l-a mărit
şi i-a dat oi şi boi, argint şi aur, robi
şi roabe, cămile şi asini”. Succinct,
averea lui Avraam acoperă factorii de
producŃie originali, munca şi natura,
dar şi capitalul: la vremea aceea oi,
boi, cămile şi asini. Ovinele şi bovinele
sunt animale prin care este raportată
bogăŃia în cadrul multor altor civiliza-
Ńii care vor urma în antichitate şi mai
apoi în evul mediu. La romani schim-

burile se vor face în vite (pecus), de
unde şi rădăcina termenului de pecu-
niar, iar ovinele vor reprezenta stan-
dardul alimentar pentru civilizaŃiile semi -
tice, evrei, arabi sau indoeuropene. 

FascinaŃia pentru metalele preŃioa -
se nu încetează să fie consemnată. Chi -
votul legii, masa, sfeşnicul, cortul,
altarul, veşmintele sfinŃite, toate sunt
din aur în Ieşirea, capitolul 25.
Egiptenii învaŃă să nu mai pună preŃ
pe metalele preŃioase, probabil după
marea foamete sau, de ce nu, după
Marea Criză, fapt ce le permite israe -
liŃilor să păstreze propriile stocuri de
aur la ieşirea din Egipt.

Iată că o situaŃie notată în cartea
cărŃilor este pe cale să se repete, mo-
tiv pentru care este bine să îi acor -
dăm atenŃie pentru a nu repeta ace-
leaşi greşeli. Faptul că suntem atât de
apoape de această situaŃie înseamnă
că trebuie adusă din nou în lumină.
Astfel, argintul a cărui deŃinere îi face
pe egipteni să se considere bogaŃi
este sursa nenorocirii lor. În loc să
extindă facilităŃile agricole pentru pro-
ducŃii mai mari sau infrastructură, ham-
bare care să permită stocarea unor
rezerve mari, egiptenii se complac în
simpla deŃinere a metalului preŃios,
fără un program viabil de investiŃii,
situaŃie care avea să se repete de-a
lungul secolelor, ducând la prăbuşirea
imperiilor mercantiliste decadente pre-
cum Spania, Portugalia, Imperiul Habs -
burgic sau Imperiul Otoman. În acest
sens se poate ajunge în situaŃia de a
cumpăra grâu pe o piaŃă cu preŃuri
foarte mari iar în aceste condiŃii profi -
tul iniŃial dobândit prin vânzarea grâu-
lui pe argint este posibil să fi dispărut. 

Dacă nu ar fi comercializat şi ex -
portat atât de multe resurse, nu ar mai
fi ajuns în situaŃia de a rămâne bogaŃi,
dar flămânzi, sau aşa cum spune dis-
tinsul profesor Dan Popescu în căuta -
rea contopirii organice între a fi şi a
avea. Iată o problemă actuală pe care
popoarele o repetă fără să Ńină cont
de lecŃiile istoriei. Să nu uităm de ci -
clicitatea istoriei şi a economiei, dacă
am fi mai atenŃi la aceste lucruri cu
atât mai mici vor fi efectele crizelor
prezente şi a celor ce ce vor urma.

Dar dacă aşa stăteau lucrurile în
istorie este interesant de analizat ima -
ginea în rândul generaŃiilor prezente.
În prezent lucrurile sunt pe cale să
sufere schimbări inseminate. Un pro-
cent important al prezentelor generaŃii
au fost influenŃate radical de cel de-al
treilea val al lui Alvin Tofler care a
schimbat lumea. 

Există diverse religii care încep cu
„e”, episcopală, evanghelică, egipteană
şi etiopeană orthodoxă... dar există
una care se adresează cu predilecŃie
noilor generaŃii indiferent de religia
lor şi anume “e-religie”. Mediul elec-
tronic oferă un mediu special pentru

„e-comerŃ”, „e-democraŃie”, “e-justitie”,
“e-guvernare”, şi acum e-religie.

Dacă internetul a fost folosit pen-
tru a reduce decalajul între rural şi urban
în sensul ridicarii nivelului de dezvol -
tare a mediului rural pentru segmen -
tele amintite anetrior (e-commerce, e-
democracy, e-justice, e-government),
iată că în ceea ce priveşte religia,
lucrurile stau diferit, de data aceasta,
internetul este folosit cu predilecŃie
pentru a sprijinii bisericile din mediul
urban în lucrarea lor culturală, educa-
tională, pastorală şi social-filantropica.

Aşa cum am scris şi în articolele
anterioare considerăm că este firesc
să fie folosite toate noile tehnologii şi
este chiar o îndatorire pentru autori -
tăŃile publice să încurajeze şi să spri-
jine extinderea utilizării internetului şi
alfabetizarea digitală pentru a încuraja
dezvoltarea, comunicarea şi educarea
populaŃiei. 

În acest sens la solicitarea Minis -
terului pentru Societatea InformaŃio -
nală, Patriarhia Română a acceptat şi
susŃine proiectul de a extinde reŃeaua
şi serviciile Internetului în întreaga Ro-
mânie, atrăgând în mod foarte corect
atenŃia asupra pericolelor acestui mediu
electronic în ceea ce priveşte utili -
zarea fără responsabilitate a libertăŃii
de acces, poluarea informaŃionala, şi
criminilatitatea informatică.

Nu doar Patriarhia Română utili zea -
ză acest mediu ci sunt şi alte religii
care sunt prezente şi active pe Internet.

De exemplu conform agentiei de
presă franceze AFP, Jorge Mario an -
terior Bergoglio actualment Papa Fran -
cisc, a devenit popular şi pe reŃelele
electronice de socializare, încât nu -
mărul de "followeri" de pe Twitter s-a
dublat, câştigând 2,5 milioane de per-
soane, în doar trei săptămâni după ce
a fost oficializat ca Papă. 

Contul “twitter.com/Pontifex”, este
disponibil în nouă limbi, inclusiv en -
gleză, spaniolă, franceză, arabă şi latină,
şi a fost lansat pe 12 decembrie 2012
de fostul papă, Benedict al XVI-lea.

Se pot identifica deja pe Internet

nenumarate pagini unde religia este
prezentă şi prezentată, de la paginile
de Internet ale diferitelor biserici pânâ
la discuŃiile contradictorii de pe blo -
gurile ateilor. Dacă mediul electronic a
fost un real suport pentru dezvoltarea
activităŃilor economice, el oferă şi un
support demn de luat în seamă acum
şi pentru mediul religios. 

Sunt din ce în ce mai multe cazuri
de biserici la care poŃi trimite, de pe
site, donaŃii dar şi pomelnice. Banii ajung
în contul acestora pentru diverse pro -
iecte culturale şi sociale iar aceasta
nu este un lucru rău. Însă limitările
şi graniŃele din acest moment devin
din ce în ce mai subŃiri şi mai greu
de observant. În acest sens nu credem
că trebuie să fie extinse chiar până la
spovedania online de exemplu.

Unii ieromonahi de la mănăstirile
din România călătoresc mult şi în
străinătate şi au învăŃat să integreze
şi în sistemul nostru noile tehnologii
informaŃionale şi ale comunicaŃiilor uti-
lizate pe scară largă în occident. Unii
dintre stareŃii mănăstirilor se des curcă
mai greu cu Internetul sau chiar nu au
Internet, iar mesajele ajung în acest
caz pe stick sau pe disc.

Patriarhia nu este întru totul de
accord cu aceste practici, şi nu îşi
manifestă acceptul la iniŃiativa unor
întreprinzători inventivi care specu -
lează doar comoditatea şi în care nu
există un control, deoarece au existat
mai multe cazuri în care bisericile au
fost incluse pe tot felul de site-uri
fără ştiinŃa lor iar banii au fost astfel
deturnaŃi. 

Dar haideŃi să vedem şi alte direcŃii…
Aceleaşi discuŃii care sunt în mediul
tradiŃional sunt acum purtate şi în
mediul electronic şi poate chiar mai
virulent aici. În acest sens s-a ajuns
chiar să existe o pagina pe internet
despre „biserica google”, şi ea poate
fi gasită la http://thechurchofgoogle.com/.

Această pagină este creaŃia unui
tânăr canadian care are sute de ade-
pŃi care cred că între motorul de cău -
tare Google si Dumnezeu există sem-

nul egal. Pe pagina oficială a acestuia
din urmă se pot citi urmatoarele: „Noi,
membri ai Bisericii Google, credem
că motorul de căutare Google este
forma umană a lui Dumnezeu. De ase-
menea, credem că Google trebuie să
primească numele de „Dumnezeu" deoa -
rece deŃine toate caracteristicile care
sunt atribuite divinităŃilor". 

Membrii aşazisei biserici Google au
creat 10 porunci sau ordine care pot
părea cel mult o parodie. „Nu veŃi fo -
losi numele Google pentru a defini un
motor de căutare oarecare", „Nu veŃi
face greşeli de ortografie atunci când
vă adresaŃi motorului de căutare Google"
sunt doar două din cele zece porunci
create de membrii „Googlismului" în
Canada. 

Pentru a dovedi caracterul legitim
al religiei Google, membrii acesteia au
realizat o listă ce conŃine 9 caracteris -
tici aşa zis sacre ale motorului de
căutare: 
• Google este o entitate atotştiutoare
care poate fi dovedită ştiinŃific.
• Google este peste tot în acelaşi timp
(omniprezent).
• Google răspunde rugăciunilor.
• Google poate fi nemuritor.
• Google este infinit.
• Google îşi aminteste de tot şi de toate.
• Google nu poate face nimic rău.
• Conform statisticilor, Google este cău-
tat mai des decât cuvinte precum Dum -
nezeu, Iisus, Allah, Islam sau Budism.
• Dovezile de existentă ale lui Google
sunt foarte numeroase.

Cum se întâmplă în toate religiile,
„Google-lismul" are şi o zi sfântă, 14
septembrie care corespunde zilei lan-
sării motorului de căutare. În această
zi ortodoxii sărbătoresc “ÎnălŃarea Sfin-
tei Cruci”. 

Iată că “Google-lismul” ce poate fi
considerat în cel mai bun caz o glu -
mă, are din ce în ce mai mulŃi adepŃi,
ceea ce îndreptăŃeşte reacŃia precaută
a reprezentanŃilor Bisericii Ortodoxe
Române. Aşadar doar printr-o atentă
corelare a planurilor, economic, so -
cial, politic şi religios se poate naşte
o armonie atât de necesară depăşirii
situaŃiei actuale.

Este evident că există o prezenŃă
creştină pe Internet şi valoroase surse
online din lumea ortodoxă, catolică şi
protestantă. Într-o lume în care mass-
media a invadat nu doar agora, nu
doar opinia publică, ci însăşi casele
noastre, prin cheile descriptive şi inter-
pretative, comunicarea pe Internet este
utilă economiştilor dar în egală măsură
preoŃilor confruntaŃi cu probleme pas-
torale conexe, dar şi părinŃilor care
vor să înŃeleagă lumea în care le
cresc copiii.

Biserica Ortodoxă Română recoman -
dă păstrarea unui echilibru între comu-
nicarea interpersonală şi comunicarea
mediatică. Astăzi se vorbeşte din ce
în ce mai mult despre importanŃa
reŃelelor sociale (social media), cât şi
despre epoca dispozitivelor mobile (mo-
bile age), ca o nouă vârstă a Inter -
netului, care va înlocui WEB 2.0.

La o comparaŃie între mass-media
laică şi cea creştină, vom observa că
prima pare mai puŃin interesată de
educaŃie ori de promovarea valorilor,
dedicându-se de cele mai multe ori
unei exacerbate culturi a divertismen-
tului. În relaŃia dintre cuvântul lui Dum-
nezeu şi persoana umană, vehiculul
de transmitere joacă un rol secundar,
deşi paradoxal importanŃa acestuia
rămânând una maximală.

Am abordat această temă impor-
tantă, şi cu ajutorul Sfintei Scripturi,
unde cuvintele sunt scrise cu cer -
neală, şi pot să fie găsite chiar şi în
mediul online, iar în inimile noastre
cuvintele ar trebui să fie scrise cu
Duhul Sfânt.

dr. Răzvan Sorin ŞERBU, ULBS
dr. Ioan RADU. ULBS
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Este drept, doar la câteva săptă -

mâni după RevoluŃia din 22 decem-
brie 1989, s-au liberalizat ca atare pre-
Ńurile şi activităŃile pentru firmele de
stat. Nu mai conta prevederea de plan
– costuri, norme, tehnologii, preŃuri,
producŃii, număr de salariaŃi, distribu -
Ńie, ş.a., ci ceea ce, de fapt, doreau
aceste firme. Nu a Ńinut nimeni seama
de aceea că noi aveam încă o eco -
nomie în care oricare dintre întreprin-
deri erau funciarmente dependente,
şi în amonte şi în aval, una de alta.
Fără o diversificare necesară, impera -
tivă chiar, a pieŃii, rămasă aproxima-
tiv în vechile ei dimensiuni de canti-
tate şi calitate, măsura mai mult a ge -
nerat dificultăŃi, „îngropând” operativ
nu puŃine firme la un moment dat
competitive, dar care nu au putut Ńine
pasul cu un sistem macroeconomic
deja evoluând anapoda. IgnoranŃa a
înlocuit cunoaşterea, iar precipitarea
a înlocuit reflecŃia şi răbdarea. Ca un
mic detaliu, îmi amintesc că odată cu
venirea lui Victor Stănculescu ca pre -
şedinte al Comitetului de Stat al Pla -
nificării, din dispoziŃia lui Petre Roman,
prim-ministru, a fost „pus pe liber”
unul dintre cei mai buni macrosinte -
zişti al Ńării, Constantin Caleoianu. Se
spunea şi se spune că „pescuitul în
ape tulburi” a fost şi este mai atrac-
tiv decât ordinea...

Mai departe: privatizarea, amintită
deja, ca realizată prin distrucŃie. Mai
mult chiar, aşa numitele „certificate
de proprietate”, o fază intermediară care
nu era necesară, „certificate” vândute
şi cumpărate – împotriva legii – de fel
de fel de intermediari lucrând „aco -
perit” şi cu rapiditate pentru câŃiva
mahări din economie, au pregătit te -
renul ca acei care erau „desemnaŃi”
– ce să mai vorbim de către cine –,
care „trebuiau” să deŃină finalmente
controlul asupra unor firme, să reali -
zeze efectiv un astfel de „control”,
devenind, „la suprafaŃă” sau „acope -
rit”, proprietari. Acestor patroni le-a
venit greu să relanseze firmele în pro -

ducŃie, întreprinderile dobândite, cu
care, de fapt, cum spuneam, s-au
împroprietărit – nu a fost astfel
scopul – dar le-a fost mult mai uşor
să le oprească producŃia, să înstrăi -
neze întreprinderile câştigând bani
foarte mulŃi din vânzarea activelor, a
utilajelor, a stocurilor de materii prime,
materiale, produse finite, din terenul
dobândit astfel, etc. Au mai fost încă
interese care efectiv operau pentru
oprirea unor producŃii în România,
producŃii competitive efectiv cu cele
ale unor firme din alte state, de pe
plan internaŃional. N-a fost aşa? Eu
spun că aşa a fost, însă nu am văzut
nici o cercetare în cadrul „Fondului
ProprietăŃii de Stat”, al Guvernului, al
altor instituŃii de profil care să dez -
mintă nu puŃinele studii serioase –
printre care şi cele ale autorului –

publicate astfel. Şi ar mai fi multe de
spus... Oricum, astfel a început ruina
economiei şi aşa au Ńâşnit cât de sus
averi ale unor indivizi – neaoşi sau
alogeni – pe care – cei mai mulŃi –
finalmente nu i-a întrebat şi nu-i în -
treabă nimeni, nimic. Nici nu s-a men-
Ńionat că reglementările au fost şi ele
proaste – deliberat sau nu – şi cineva
trebuia şi trebuie să răspundă astfel...

Crearea instituŃiilor economiei de
piaŃă? O primă deficienŃă generată de
faptul că aceste instituŃii au fost con-
struite programatic chiar înainte ca
piaŃa să le solicite. Şi cu specialişti
birocratizaŃi, mulŃi dintre ei şi fără ex-
perienŃă şi fără măcar reflecŃii privind
economia de piaŃă. Rezultatul – rău
– s-a vădit operativ şi cu consecinŃe
urâte. Şi din acest motiv – dar şi din
altele – câŃiva ani, la noi, inflaŃia a

atins cote de „multe mii la sută”.
Băncile, dornice de câştig cu orice
preŃ, au aplicat dobânzi variabile, real
pozitive, obligatoriu peste rata de in -
flaŃie, dobânzi acceptate de doritorii
de credite în bună măsură ignoranŃi
în raport cu “vioaiele” operaŃiuni ban -
care, iar mulŃi dintre aceştia s-au
confruntat astfel cu situaŃii dramat-
ice, au pierdut garanŃiile, s-au ruinat,
şi-au pierdut chiar viaŃa sau au re -
nunŃat de bunăvoie la ea... Şi băn-
cile, dar şi, mai bine spus, funcŃio -
narii bancari „destoinici”, care au ştiut
ce să ia şi cum să ia, în pofida a
numeroase credite neperformante care
au produs blocaje şi descoperiri de
operaŃiuni, au avut considerabil de
câştigat. Este drept, au fost şi bănci
care au dat faliment în astfel de
condiŃii, dosarele deschise de parchet

şi amânate sine die neputând Ńine
locul banilor şi al compensaŃiilor, dar,
în cea mai mare parte, doar atât...
Cei relativ incriminaŃi au apărut ulte-
rior, pe primul plan de activitate şi,
mai ales, de mondenitate, de lux şi
huzur. Iar falimentele bancare au fost
acoperite, pe cât a fost posibil – şi
a fost – din banii publici, din banii,
de fapt, ai unei mulŃimi încă tăcută şi
liniştită... „ProtecŃia socială”, pe urmă?
Nimic serios realmente. Vorbe, vorbe,
puncte şi aliniate din programele
celor mai multe partide politice şi
fără nici o relevanŃă din perspectiva
funcŃiilor economice şi sociale pe
care această protecŃie le-a avut şi le
are într-o economie de piaŃă norma -
lă. Cu alte cuvinte, o amplificare in -
credibilă a mizeriei, dezamăgirilor,
anxietăŃii, alienărilor...
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Vremuri grele... (II)

O reuşită a Reformei: uzinele “Dacia-Renault-Logan”

Fostele uzine “23 August” din Capitală

Dan POPESCU



... Cam aici a fost începutul.
Discutăm de anii de până spre 2000.
Pe urmă, lucrurile au „evoluat”, s-au
desfăşurat în aceeaşi gamă melodică,
mai intensă chiar, a corupŃiei, furtului
şi escrocheriilor, amplificând sensibil
coordonatele negative ale economiei
româneşti. Bătălia cea mare nu s-a
purtat şi nu se poartă pe realizarea
unor automatisme în economie – o
economie care, în condiŃii de piaŃă
corecte, ar trebui să funcŃioneze aproa-
pe de la sine, fără penibilele imixti -
uni politice – ci pe dobândirea
guver nării, a unor demnitaŃii legisla-
tive, executive, instituŃionale aducă-
toare şi de salarii bune, dar, mai ales,
de mari venituri „subterane”, uşor de
demonstrat dar arareori dovedite şi
confiscate. Şi atunci? Dar cine şi de
ce să o facă cu atât mai mult cu cât,
cel mai adesea, în pofida unor slo-
ganuri de campanie rareori respec -
tate, co rupŃii plecaŃi de la guvernare
au fost înlocuiŃi de corupŃi mai vechi,
sosiŃi la guvernare...

Desigur, cum aminteam, trebuie
făcut „curat” în spate. De altfel, actua -
la putere afirma ferm că va lua –
statul, fireşte – înapoi ceea ce s-a
furat de 7 – 8 ani încoace. Nu gre -
şim deloc dacă afirmăm însă că nu
este vorba doar de 7 – 8 ani, ci de
peste 20 de ani. Cel puŃin. Sunt, în
acest sens, unele cauze, motivaŃii,
desfăşurări legate înseşi de modul în
care s-a derulat RevoluŃia Română
din 22 decembrie 1989, de interese-
le stricte de atunci şi de mai apoi.
Să nu ne facem că nu vedem... Într-
un organism economic nu pot creşte
celule sănătoase pe un pat biologic
maladiv, malign. Nu este dar vorba
doar de ceea ce facem, de ceea ce
vom face, ci şi de ce ceea ce am
făcut. Este o chestiune absolut vala-
bilă pentru organismul uman, organ-
ism aproape similar, de altfel şi în
anatomia şi în fiziologia lui, cu or -
ganismul economic. O spun eu? O
spun eu, fireşte, dar au spus-o înain-
tea mea marile şcoli de gândire eco-
nomică. Să se facă, deci, ceea ce
trebuie făcut. Cine nu poate, să lase
pe alŃii. SituaŃia atât de gravă şi fără
perspective în care se află economia
noastră o impune fără tăgadă. U.E.?
Nu s-a remarcat, practic, niciodată,
că a făcut sau face „curat”, cu ex -
cepŃia unor detalii într-o Ńară sau
alta. Nu este Ńinta ei, efectivă. Vezi
cazul Italiei, al Greciei, al Portugaliei,
al FranŃei, Germaniei, cu siguranŃă al
Irlandei, etc. Sunt exigenŃe, cerinŃe de

partea UE, însă măsurile trebuie să
fie na Ńionale. Este, deci, necesar ca
la noi să fie desfăşurată în acest
sens o acŃiune naŃională, imună, neu-
tră chiar faŃă de o seamă de interese
internaŃionale care nu au fost şi nu
sunt departe de susŃinerea doar a
propriu lui lor profit...

... Nu restricŃii, ci, prin justiŃie,
restituirea banilor furaŃi, recuperarea
datoriilor la stat ale unor mari magna -
Ńi, investiŃii publice, locuri de muncă
– locuri de muncă, cifrele privind
scăderea şomajului sunt realmente
discutabile – salarii, consum. O stra -
tegie a dezvoltării şi urmărirea ei pas
cu pas. Încurajat sensibil mediul de
afaceri şi întreprinzătorii corecŃi. Este
un circuit consacrat, nu avem de ce
să nu procedăm astfel. Sigur că este
imperios necesar ca justiŃia să-şi facă
datoria şi să nu amâne soluŃionarea
marilor – a marilor, deoarece pe cele
mici... – escrocherii la calendele gre-
ceşti. Şi încă. Guvernarea proastă – in-
diferent de cine este vorba – nu tre-
buie oare amendată? Nu se poate aşa,
să plătim din bani publici greşelile,
stân găciile, corupŃia guvernanŃilor, in -
dife rent cine sunt aceştia...

Aminteam, în numărul trecut, de

învăŃământ. Am sentimentul că în cel
liceal, mediu, se depreciază nivelul cul-
turii generale, ceea ce nu are cum să
nu reverbereze în învăŃământul supe-
rior. Fireşte că bacalaureatul speciali -
zat, dintr-un anume punct de vedere,
ar putea reprezenta o soluŃie. Mai de-
parte, o problemă esenŃială: salariile
şi, prin consecinŃă, pensiile pentru
profesori. Sunt acum aproape la cel
mai de jos nivel. Cum poate un tânăr
universitar să facă faŃă vieŃii profe-
sionale, şi ca atare, cu 10 – 12 mili -
oane lei lunar? Când colegul, omo-
logul lui din universităŃi din vest de
valoare medie şi chiar scăzută are de
7 – 8 ori mai mult, la o singură nor -
mă? Nu poate. Iar cercul analizei se
poate lărgi... Nu am nimic împotriva
salariilor şi – mai ales – a pensiilor
magistraŃilor, judecători, procurori, îm -
potriva altor pensii speciale – ale
parlamentarilor, etc. Dar nu se poate
ca învăŃământul, baza Ńării, să fie
lăsat pe aproape ultimul nivel de im -
portanŃă. De ce oare să fie mai „im -
portant” un procuror sau un alt ma -
gistrat decât un pro fe sor de liceu sau
de universitate? Pot răspunde: deoa -
rece pentru aceştia din urmă nu a avut
cine să se bată, deoa rece procurorii şi

jude că torii condam nă sau nu condamnă
pe cineva. Oa menii din învăŃământ con-
damnă, însă, sau nu condamnă Ńara.
Să luăm în calcul şi acest aspect. Si -
gur că sunt parlamentari, decidenŃi
cu funcŃii înalte, oameni de afaceri
care nu apreciază învăŃământul. La ni -
velul lor de cunoştinŃe, o demonstra -
ză chiar ei, nici nu au cum. Dar asta
îi priveşte pe ei, oameni destul de re-
duşi şi nu Ńara. Cum spunea marele
Victor Hugo (citez din memorie) “dacă
se închide o uşă la şcoală, se des -
chide o uşă la puşcărie”. Şi câtă dep -
tate a avut şi are... Iar cu sănătatea
în Ńară, lucrurile se petrec la fel. Me -
di cii, asistentele, infirmierele, pe sa -
larii tarifare de mizerie şi, deopotrivă,
tot mai puŃini, orientându-se în creş -
tere şi firesc, către ofertele generoa -
se ale străinătăŃii. DecidenŃii, însă, când
au câte un furuncul, aleargă mă car la
Viena... Eu propun ca diriguitorii care
s-au ocupat de sănătate în România
să fie obligaŃi sa „beneficieze” de tra -
tament doar în sistemul pe care atât
de bine l-au organizat. O lege ar face
lumină astfel. Este o îngrădire a drep-
turilor omului - cum ar putea spune
unii? Nu cred. Mai degrabă, consider
că felul în care func Ńionează acum

sistemul nostru de să nătate reprezin-
tă îngrădirea reală şi gravă a drep-
turilor omului, a drepturilor celor mai
mulŃi oameni.

... Să facem ceva să salvăm „Ti -
tanicul”, nu doar să rearanjăm şi să
tot rearanjăm scaunele pe punŃile care
„iau tot mai multă apă”, prevestind
dramaticul deznodământ. De ce oare
– şi până când – trebuie să tot con-
servăm o economie în „cădere”, fără
perspective, dominată de relaŃii clien-
telare, corupŃie, de „politichie”? Doar
pentru a menŃine la „borcanul cu miere”
nişte oameni – pe diferite structuri –
care, în condiŃii normale de compe -
titivitate sau în economiile vestice ar
înfunda, mulŃi dintre ei, puşcăriile – nu
prea a mers şi merge “bişniŃa” acolo
– sau ar ocupa doar poziŃii margi -
nale? Sacrificând elemente valoroase,
pe tinerii realmente valoroşi ai Ńării?
Răspunsurile se vădesc de la sine. De
cele mai multe ori lumea este dură,
iar noi ne facem că nu înŃelegem...

P.S. O crimă mizerabilă recentul
atentat cu bombe la maratonul de la
Boston. Cred că sunt amplu necesare
şi măsuri punitive, dar şi măsuri
reflexive. (D.P.)
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PiaŃa Victoriei - Guvernul României
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Traducerea }i adaptare din lb. francez@: Dan-Alexandru Popescu

urmare din pagina 1
Cât priveşte categoria „marocani -

lor rezidând în străinătate” („Maro -
cains résidant à l’étranger”, MRE1),
aceştia sunt, fără nicio surpriză, ma -
jo ritatea angajaŃi şi tehnicieni (46%),
precum şi agricultori şi muncitori, în
proporŃie de 25%. Cadrele nu repre -
zintă decât 7% din totalul acestei
grupe. 

Ca o altă particularitate, aproape
trei sferturi dintre turişti sunt călători
singuri (39%) sau cupluri fără copii
(37%). Cât despre adulŃii însoŃiŃi de
copii, aceştia ajung în poziŃia a treia,
cu 13 procente. Aproape jumătate vi -
zitează Maroc pentru prima dată. Con-
form Observatorului de Turism, rapor-
tându-ne la acest segment de popu-
laŃie, mai degrabă volatil, media de
revenire în Maroc nu este decât de
10%. Cea de-a doua jumătate de că -
lători, mai «fidelă», este formată din
persoane care au vizitat Ńara de cel
puŃin două ori. Aproape un sfert au
venit în anul anterior. Cei care efec -
tuează sejururi frecvente în Maroc
reprezintă 12% din totalul străinilor
şi 44% dintre MRE. Aceştia din urmă
beneficiază de o mai mare mobilitate
şi datorită zborurilor low cost.

În mod evident, metoda „prin viu
grai” este cea care funcŃionează cel
mai bine în cazul Marocului, întrucât
41% dintre turişti sosesc ca urmare
a unei recomandări venite din partea
unui prieten sau a unui membru al
familiei. Internetul, de asemenea, a
devenit unul dintre principalele in -
stru mente la care recurg turiştii pen-
tru a-şi pregăti călătoria. PuŃin peste
un sfert dintre călători au căutat
informaŃiile online. Tocmai din acest
motiv, ONMT (Office National Maro -
cain du Tourisme) îşi rezervă, astăzi,
aproape 55% din buget pentru acŃiu -
ni promoŃionale pe Internet. Urmează
apoi mass-media (14%) şi agenŃiile
de călătorii, din ce în ce mai evitate.
Cu toate acestea, 39% dintre turişii
străini continuă să treacă pe la
agenŃiile de voiaj pentru pregătirea
sejurului lor. Aproape o treime călă-
toresc fără o rezervare prealabilă, iar
28% efectuează o rezervare directă la
un localnic. 

Primul motiv al călătoriei în Ma -
roc nu are nimic de a face cu isto-
ria sau cultura Ńării, trebuie să o
spunem, destul de prost „vândute”.
MotivaŃie principală a turiştilor este,

de fapt, legată de climă. 38% dintre
turişi aleg să călătorească în Maroc
pentru… soarele său! Cel de-al doi -
lea motiv este strâns legat de dor-
inŃa de a „schimba peisajul”, într-un
procent de 22%, urmat de costurile
călătoriei, 13% şi de avantajele apro -
pierii geografice, 11%. Italienii sunt
cei care se uită cei mai atent la preŃ,
în timp  ce englezii şi germanii sunt
cei mai sensibili la climă. Britanicii
sunt, de altfel, şi cei care caută cel
mai mult să fie cât mai departe de
casă. În termeni de activităŃi, vizitele
culturale sunt cele mai gustate (86%
dintre străini şi 85% dintre MRE),
urmate de activităŃi balneare (43%
dintre turiştii străini şi 49% dintre
MRE). Ceea ce întăreşte dorinŃa Ma -
rocului de a deveni, după modelul
Turciei, o destinaŃie, în egală măsură,
culturală şi balneară. Plimbările pro-
gramate şi descoperirea „Ńării pro-
funde” se situează pe locul al III-lea
între preferinŃele vizitatorilor (19% tu -
rişti străini şi 15% MRE), în timp ce de -
şertul şi sportul rămân încă marginale. 

În ceea ce priveşte mobilitatea în
interiorul Ńării, tendinŃa este inversă
faŃă de anii anteriori. Peste jumătate
dintre turiştii „de plăcere” preferă să-şi
petreacă vacanŃa între mai multe oraşe,
decât să rămână în acelaşi loc, cum
era cazul în trecut. Pentru deplasările
lor, turişii recurg, cel mai adesea, la
autocar, mai ales în cazul sejururilor
organizate. Turişii străini aleg şi ei,
în marea lor majoritate (86%), cazări
comerciale, cu precădere în locaŃii
clasate (60%). MRE, în schimb, rezidă
în cadrul familiilor lor sau în reşedin -
Ńe secundare (91%). Durata sejurului
străinilor este de aproximativ o săp-
tămână, comparativ cu cea de 17 zile
a MRE. Este de remarcat faptul că
aceştia din urmă au tendinŃa să-şi
reducă numărul de zile de sejur, tre -
când de la o medie de 19,6 zile, în
anul 2010, la 17 zile, în 2011.

Francezii şi germanii, 
cei mai satisfăcuŃi

Conform unei anchete vizând satis-
facŃia a Observatorului de Turism,
93% dintre turiştii străini sunt satis-
făcuŃi sau foarte satisfăcuŃi de seju-
rul în Maroc, iar aproximativ 82%
prevăd să se întoarcă. Cei mai satis-
făcuŃi sunt francezii şi germanii,
urmaŃi de italieni şi spanioli. Aceştia
sunt, în general, seduşi de specificul
modalităŃilor de primire, de cordiali-
tatea locuitorilor, ca şi de amestecul
dintre modernitate şi tradiŃie. În ceea

ce priveşte sursa insatisfacŃiilor, sunt
adesea menŃionate hărŃuirea din partea
negustorilor, poluarea şi cerşetoria.
La modul global, în anul 2011, Ma -
roc a primit aproximativ 4,9 milioane
de turişti străini şi 4,4 milioane MRE,
pe lângă cei 442.000 de amatori de
croaziere, adică un total de peste 9,7
milioane de vizitatori. Francezii (36%)
şi spaniolii (14%) continuă să domine
clasamentul, chiar dacă procentele
lor sunt în scădere, urmaŃi de locui -
torii din Benelux (9%), britanici (7%)
şi italieni (4%). 

Sosirea străinilor se petrece, prac-
tic, de-a lungul întregului an, prezen-
tând doar uşoare tendinŃe sezoniere.
În schimb, MRE se întorc în Ńară, în
masă, pe timpul verii. Primii aleg avio-
nul, în cea mai mare parte dintre
cazuri (peste 80%), ca mijloc de trans -
port, aproximativ 35% dintre ei prefe -
rând variante low-cost. MRE optează,
de asemenea, pentru formula trans-
portului aerian (48% în 2011) şi re -
curg, din ce în ce mai des, la zboruri
low-cost (41%). Din totalul sejuru -
rilor, doar 4% au cauze profesionale,
84% fiind deplasări de plăcere.

În concluzie, aproape 17,7 mili -
oane de turişti străini şi MRE au
efectuat vizite în Maroc, în anul de
referinŃă 2011. Trebuie menŃionate şi
cele 114 milioane de nopŃi de cazare,
ceea ce reprezintă o sursă de bogăŃie
de 81 miliarde dirhami (1 EUR =
~11,12 DH), dintre care aprox. 59
de miliarde cheltuiŃi pentru sejururi şi
14 miliarde pe transport internaŃional,
restul de 8 miliarde fiind atribuite

cazărilor necomerciale. De notat că
aportul turismul intern, în cazul di -
feritelor regiuni ale Marocului este, în
egală măsură, important, fiind esti-
mat la 22 miliarde DH. Conform Ob -
servatorului de Turism, cazarea re -
prezintă prima categorie de cheltuieli
în bugetele turiştilor. Aceasta atinge
44% din totalul cheltuielilor călăto-
rilor rezidând în locaŃii turistice con-
sacrate. Vorbim, de altfel, de 25 de
procente din totalul încasărilor din
turism. Şi din acest punct de vedere,
turiştii străini sunt cei mai „rentabili”.
Chiar dacă procentul lor nu reprezin-
tă decât 34% din totalul nopŃilor re -
zervate, aceştia asigură 62% din
totalul încasărilor generale. 

Marrakech – mereu în vârful
podiumului

Marrakech, cu aproape 2,7 mili -
oane de sejururi efectuate în anul
2011 (din aproximativ 17,7 milioane
la nivel naŃional) este, de departe,
destinaŃia predilectă a turiştilor străi-
ni. Este urmat de Agadir, Casablanca
şi Rabat, fiind şi oraşul în care sunt
înregistrate cele mai mari cheltuieli
(1154 DH, în medie, pe zi), urmat de
Casablanca (1111 DH/zi) şi Agadir
(1010 DH/zi). Cât despre MRE, aceş-
tia preferă, cu precădere, oraşele Na -
dor, Tétouan, Fès, apoi Rabat, dar
cheltuie mai mult la Marrakech şi
Casablanca (378 DH), precum şi la
Rabat şi Tanger. 

Chiar dacă situaŃia economică ac -
tuală (vezi criza globală) a încetinit
ritmul călătoriilor înspre Maroc, aceas-
ta nu a avut, totuşi, un impact major
asupra bugetului cheltuit. Astfel, chel -
tuielile cotidiene, în medie, per turist
străin sunt estimate la 948 DH în
2011, observându-se o creştere de
8,5% pe an. Cât priveşte cheltuielile
medii per vizită, acestea au trecut de
la cifra de 10.864 DH, în 2010, la
11.210 DH, în anul următor. Cheltu -
ielile zilnice, în medie, în cazul MRE,
se situează în jurul cifrei de 294 DH,
ajungându-se la 7164 DH per sejur
şi la o creştere de 3% pe an. łinând o
evidenŃă pe naŃionalităŃi, putem spune
că turiştii din Orientul Mijlociu chel-
tuie cel mai mult, urmaŃi de britani-
ci şi de italieni. În anul 2011, totalul
cheltuielilor turistice este estimat la
58,7 miliarde de dirhami. 

L’économiste – le premier quoti-
dien économique du Maroc, Dossier:
„Les touristes viennent d’abord pour
le soleil”, Ahlam Nazih, 15 février
2013, pp. 3-4.

Notă subsol:

1. Există chiar şi un ministru în Ma -
roc, care poartă această titulatură:
"Ministre délégué auprès du Chef
de Gouvernement Chargé des Ma -
rocains Résidant à l'étranger", cf.
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/,
n. trad.

dr. Dan-Alexandru POPESCU,
ULBS
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Cauza la care se referea este ten -

dinŃa, constantă la toate vieŃuitoarele,
de a se înmulŃi mai mult decât îngă-
duie cantitatea de hrană la dispoziŃia
lor. Astfel, dificultatea de a procura
hrana constituie un puternic obstacol
care acŃionează permanent împotriva
creşterii populaŃiei, omul fiind con-
strâns la un spaŃiu limitat.

Principiile enunŃate de Malthus în
"Eseu" pot fi sintetizate astfel:
• PopulaŃia este, în mod necesar, li -
mitată de mijloacele de subzistenŃă;
• PopulaŃia creşte invariabil acolo unde
mijloacele de subzistenŃă cresc, dacă
nu este împiedicată de unele obsta-
cole foarte puternice şi evidente;
• Aceste obstacole şi acelea care stă -
vilesc forŃă preponderentă de creş -
tere a populaŃiei şi îi menŃin efectele
la acelaşi nivel cu mijloacele de sub-
zistenŃă, se reduc toate la abstinenŃa
morală, viciu si mizerie.

În ceea ce priveşte creşterea popu -
laŃiei si a mijloacelor de subzistenŃă
raportul este:
- creşterea populaŃiei în progresie geo -
metrică:
1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; ...4.096
- creşterea mijloacelor de subzistenŃă
în progresie aritmetică:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; .13

ObservaŃii generale asupra lucrării

Lucrarea ne oferă o evidenŃiere
destul de rigidă a dependenŃei asupra
creşterii populaŃiei faŃă de rezerva de
hrană, o bază de pornire a salariilor
de subzistenŃă prin explicarea sără-
ciei în termenii unei adevărate "curse"
dintre populaŃie si mijloace de sub-
zistenŃă. 

Autorul afirmă că starea societăŃii
depinde de proporŃia relativă între nu-
mărul populaŃiei şi cuantumul mijloa -
celor de subzistenŃă, nu de numărul
absolut de oameni ai unei Ńări. Pen -
tru ca aceasta afirmaŃie să fie susŃi -

nută, în prima parte a acestei lucrări
s-a arătat că Ńările cele mai slab po -
pulate, au avut de îndurat deseori
mai mult de pe urma efectelor legii
populaŃiei decât Ńările cu o populaŃie
numeroasă.

Părerea lui Malthus este că un stat
poate fi prosper chiar dacă populaŃia
continuă să crească, dar cu o rată
mai mică decât cea a progresului (dez-
voltării) agriculturii. Acest lucru este
însă foarte puŃin probabil deoarece
producŃia are o creştere lentă, ceea
ce conduce populaŃia la dificultatea
de a-şi procura subzistenŃa. Nici canti -
tatea de alimente nu este singura pro-
blemă, ci găsirea unui loc de munca.

Concluzii 

Autorul declară că în ceea ce pri -
veşte principiul populaŃiei, nu se pune
niciodată întrebarea dacă o Ńară poate
produce mai mult, ci dacă este în
stare să producă suficient, spre a Ńine
pasul cu o creştere aproape nelimi-
tată a populaŃiei. 

În ciuda predicŃiei lui Malthus, atât
populaŃia, cât şi salariile au continuat
sa crească în Ńările dezvoltate. Creş -
terea populaŃiei s-a dovedit inferioară
creşterii economice. Aceasta s-a da -
torat progresului tehnic (subapreciat
de Malthus), declinului ratei natalităŃii
pe măsura creşterii veniturilor, precum
şi introducerii în circuitul agricol a noi
terenuri. Argumente în favoarea teo -
riei malthusiene par a fi oferite de
unele Ńări în curs de dezvoltare, con-
fruntate în întreaga perioadă postbelica
cu fenomenul "exploziei demografice"
şi reducerea venitului pe locuitor.

Abatele Pierre 
şi organizaŃia Emmaus

Abatele Pierre a fost privit aproape
ca un sfânt în FranŃa, datorită înfiin -
Ńării organizaŃiei Emmaus. Prin aceas-
tă organizaŃie, el a readus speranŃa şi
scopul vieŃii celor fără adăpost (fără
proprietăŃi). Scopul lui era să dezvol -
te comunităŃi care pentru a supra -
vieŃui să depindă numai de eforturile

proprii – în general fiind vorba de
colecŃionarea şi vânzarea de mobilă,
cărŃi şi alte lucruri: “Nu poŃi face ni -
mic de unul singur, însă împreună
poŃi face orice”.

Deşi a fost fondată încă din anul
1949, organizaŃia Emmaus nu a de -
venit cunoscută până în iarna anului
1954, care a fost una extrem de frigu -
roasă şi în timpul căreia aproximativ
5 milioane de francezi nu aveau o lo -
cuinŃă. Când, în ianuarie, un bebelus
a murit îngheŃat în Paris, abatele
Pierre şi-a exprimat public indignarea
faŃă de o societate care permite ca
asemenea tragedii să se întâmple.

Ca urmare a unei scrisori deschi -
se trimisă presei, guvernul a început
un program de reconstruire a ca -

selor, iar în urma unui apel radio, s-au
înfiinŃat centre de urgenŃă care să ofere
pături, supă şi un adăpost temporar.

Abatele Pierre nu a vorbit ca un
funcŃionar public solicitând ajutor so -
cial, ci ca un om revoltat care le
cerea francezilor să Ńină seama de
datoria lor morală. El a insistat că
valoarea unei societăŃi civilizate se
reflectă în tratamentul acesteia asu -
pra celor proscrişi. El şi-a exprimat
dispreŃul faŃă de indiferenŃa burghe -
ziei: “Numai salvând pe alŃii te poŃi
salva pe tine”. Nici faŃă de politicieni
şi cei care au pretins că ar avea pu -
teri limitate Pierre nu a fost mai în -
găduitor: “Prefer să vad oameni care
trăiesc în afara legii decât oameni
care să moara legal”. Energia lui Pierre

din timpul iernii anului 1954, nu nu -
mai că a generat un val de bunătate
printre francezi, salvând oameni de la
moarte; totodată, el a câştigat o au -
toritate morală asupra conaŃionalilor
săi, pe care o va pstra pentru tot
restul vieŃii.

Emmaus a crescut treptat de la o
organizaŃie cu sediul într-o suburbie
din Paris la o reŃea care acoperă
toată FranŃa. De asemenea, organiza-
Ńia şi-a răspândit ideile şi în afara
Ńării astfel că astăzi sunt comunităŃi
Emmaus în aproximativ 40 de Ńări.
Aceste realizări sunt ale unui om
care posedă nu numai o forŃă morală
excepŃională, ci şi o întelegere extra-
ordinară asupra felului în care func -
Ńionează lumea.
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Dou@ viziuni asupra dezvolt@rii: Thomas Malthus versus abatele Pierre
masterand Oana Elena PETCOIU,
Facultatea deAdministraŃie şi Afaceri,
Univ. din Bucureşti

P@ltini} ^n pragul unui nou sezon de vacan]e de var@

Paris  - Turnul EiffelAbatele Pierre



Numărul personalităŃilor medieşe -
ne care au contribuit prin demersul
activităŃilor lor profesionale, civice, po-
litice, culturale şi artistice, la făurirea
unei Transilvanii moderne şi civilizate
pe parcursul exisenŃei sale multisecu -
lare, este foarte mare de aceea ne vom
rezuma să reliefăm în această retro-
spectivă de factură sentimental-su -
biectvă, pe acele spirite care au avut
un aport deosebit în dezvoltarea spiri-
tualităŃii româneşti. 

În acelaşi plan valoric cu Ştefan
Moldovan şi Stephan Ludwig Roth a
stat cu cinste Visarion Roman perso -
nalitate preocupată de probleme eco-
nomice majore ale României având şi
multe idei pedagogice de reformare a
învăŃământului românesc.

În calitate de fondator şi redactor
ale unor publicaŃii româneşti din acea
vremie ca: Telegraful Român (1857-
1858); „Amicul şcoalei” „Amicul po po-

rului”, în 1866 editează revista „Pro gre-
sul” cu profil preponderent economic. 

Timp de trei ani, între 1868-1870,
este redactor pentru Transilvania al zia -
rului „Românul” din Bucureşti, condus
de vestitul C.A. Rosetti, eminent om
politic, conducător al RevoluŃiei de la
1848. Una realizările editoriale ale lui

Visarion Roman, printre cele mai reuşite,
a fost revista „Albina CarpaŃilor”.

Pe lângă activitatea de presă, în
ultima perioadă a vieŃii s-a dedicat
vieŃii economice. A ocupat funcŃia de
expert, specialist economico-fianciar la
„Societatea de păstrare şi împrumut”
din Răşinari precum şi la Banca de
Asigurări „Transilvania” şi la Banca
„Albina” din Sibiu.

Problema emancipării românilor din
Transilvania a devenit pentru Dionisie
Roman (1841- 1917), reputat avocat
medieşan, o constantă permanentă a
demersului său politic. În 1892 a fost
semnatar şi membru al delegaŃiei ce a
dus memorandumul românilor la Viena. 

Pentru lupta sa tenace şi perseve -
rentă la apărarea drepturilor româ -
nilor, a fost arestat şi condamnat de
două ori. Ultima dată a fost întemniŃat
în lagărul politic din Sopron din Ungaria
unde şi-a găsit sfârşitul în 1917. 

În viaŃa literară de la Mediaş în
perioada interebelică, s-au afirmat cri -
ticul şi editorul Ilarie Chendi, scriitorii
saşi, Schuster Dutz, Otto Folberth şi
Ioachim Crăciun

Ilarie Chendi a realizat apreciate
volume de istorie şi critică literară,

despre bunăoară cum ar fi, opera lui
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Cos -
tache Negruzzi, şi alŃii, apărând litera tu-
ra clasică şi mai ales cea de inspiraŃie
populară, de pătrunderea unor elemente
de limbaj artistic modernist gratuit.

Cele mai importante cărŃi ale lui
Ilarie Chendi sunt: Preludii (1903), Foile -
toane (1904) şi Impresii(1908).

Otto Folberth este unul dintre scrii -
torii saşi cu o pregătire universitară
de excepŃie. A trăit 96 de ani lăsând
posterităŃii o amplă şi diversă operă.
Peste 150 de titluri de lucrări, de la stu -
dii şi articole până la lucrări ştiinŃifice
de sine stătătoare. A scris 300 de

prelegeri şi conferinŃe, care dovedesc
cu prisosinŃă calitatea extrem de la -
bo rioasă a spiritului său.

După absolvirea liceului din Mediaş,
a urmat cursuri univresitare la Cluj,
Budapesta, Berlin şi Heidelberg. În 1922
devine doctor al universităŃii clujene,
obŃinând calificativul „Summa cum laude”
specializarea principală - germanistică
şi secundară - filozofie şi estetică.

În dorinŃa de a se perfecŃiona în
limba şi literatura franceză, urmează
cursurile înfiinŃate de marele istoric
Nicolae Iorga la Universitatea Sor bona,
din Paris sub denumirea de Scole
Roumanie en France. 
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Articolele ap@rute în revist@ exprim@
punctele de vedere ale autorilor, care pot fi

diferite de cele ale redac]iei.
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