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„Ce-a fost a fost, ce este e.
Şi va mai fi ce se cuvine,
Nu te-ntreba să ştii de ce

Căci nici nu poŃi şi nici nu-i bine”
Duiliu Zamfirescu

... Lipsa de luciditate, de rea -
lism, o naivitate incredibilă din
unele state europene, în vara
anului 1939, erau evidente. Aces-
tea echivalau nu doar cu o im -
presionantă ignoranŃă, ci chiar

cu o veritabilă orbire. Iată, aşa cum scrie Max Gallo, la
recepŃia Ambasadei Poloniei, de la hotelul Segan, în
seara zilei de 4 iulie, între două dansuri, bine dispus,
ExcelenŃa Sa ambasadorul Lukaciewicz, cu un zâmbet
optimist, spunea cui vroia să-l asculte, că „Poloniei nu
îi este frică de un război cu Germania”... „Statul-major
polonez a conceput o tactică nouă – mai afirma diplo-
matul – care consta în lansarea a toată cavaleria
împotriva tancurilor germane. 

Pe o piaŃă globală din ce în ce
mai competitivă, companiile, fie
ele multinaŃionale sau domestice,
au încercat soluŃii de afaceri din
ce în ce mai rafinate şi sofisticate,
care să identifice optimul abordă -
rilor – pe termen lung versus ter -
men scurt, prin prisma profitului
sau a abordării integrate. În ilus-
trarea aceleiaşi idei, publicaŃii de
prestigiu întocmesc anual diferite
topuri – ale percepŃiei cu privire

la reputaŃia companiilor, gradul în care acestea sunt ad -
mirate, măsura în care merită să lucrezi pentru ele, etc.
În acest cadru, presiunile pe care acŃionarii şi diverse
grupuri de interese le fac asupra companiilor din pers -
pectiva asumării de către acestea a diferite responsabili -
tăŃi, din perspectivă socială, morală, juridică şi financiară,
ca şi presiunile guvernamentele şi cele ale clienŃilor, au
conturat din ce în ce mai pregnant în ultimii ani modifi -
carea manierei în care companiile se achită de obligaŃiile
pe care le au.

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„O dorinŃă neliniştită în su -
fle tele oamenilor de a fi ceea
ce nu sunt şi de a avea ceea
ce nu au este rădăcina a
toată imoralitatea”. 

Mihai Eminescu

c my b

c my b
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Într-o primă fază, evenimentele istorice au favorizat inter-
pretarea keynesistă. Marea Depresiune, a reprezentat ceea ce
s-a considerat a fi cel mai grav colaps economic din isto-
ria modernă în care şomajul a înregistrat cote foarte înalte
şi a durat mai mult decât oricine s-ar fi aşteptat aşteptat.
Gândirea contemporană a vremii a devenit din ce în ce mai
ostilă faŃă de capitalismul piaŃei libere, fiind considerat prin-
cipalul vinovat pentru situaŃia de depresiune. În plus, econo-
mia nu părea a se auto-regla, aşa cum adepŃii pieŃelor libere
se aşteptau. Când Keynes şi-a prezentat teoria privind cer-
erea agregată deficitară şi necesitatea de gestionării cererii
prin mecanismul intevenŃiei statului pentru stabilizarea
economiei, economiştii erau gata să asculte un nou şi mai

plauzibil model decât teorie ideală de "a nu face nimic" pentru pieŃele se autore-
glează singure ale laissez-faire-ului.

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Erată
Pentru studiul „AplicaŃii ale Teoremei lui Thomas în economie”, publicat
în numărul 382 din 10 mai 2013 al revistei, menŃionăm că autorii sunt 

dr. Felicia Morândău şi dr. Dorel Morândău, şi nu doar dr. Dorel Morândău,
cum dintr-o regretabilă eroare a apărut în revistă. Aşteptăm cu interes 

şi alte articole ale Domniilor lor. RedacŃia

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS

J. M. Keynes

ULBS   Facultatea de ŞtiinŃe Economice 

21 mai 1927. Charles Lindbergh reuşeşte, solitar, 
traversarea Atlanticului

Componenta de dez -
voltare rurală a Poli -
ticii Agricole Comune,
agricultura ecologică a
căpătat o atenŃie spo -
rită după elaborarea de
către comisie a docu -
mentului strategic Agen-
da 2000, devenind ast-
fel al doilea pilon al
PAC - ului. Obiectivele
Politicii de dezvoltare
rurală definite în Re -

gu lamentul Consiliului nr. 1257/17 mai 1999
referitor la sprijinul pentru dezvoltare rurală
sunt: ameliorarea exploataŃiilor agricole; pro-
tecŃie mediului; agricultura ecologică,etc. 

Pentru a obŃine acest lucru, agricultura
ecologică se bazează pe un număr de obiec-
tive şi principii, la fel ca şi pe bunele prac-
tici create să minimizeze impactul omului asu-
pra mediului înconjurător, asigurându-se în
acelaşi timp că sistemul agricol operează pe
cât de natural posibil.

PUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 5-6

continuare ^n pag. 7
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Abord@ri contrare }i considera]ii critice 
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Istorie economic@. Actualitate economic@.
Vara anului 1939. 
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dr. Paul LUCIAN,
ULBS

Prof.univ.dr. LiviuMIHĂESCU, Decanul
FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice a ULBS

Sibienii vor avea ocazia să asiste la o manifestare
ştiinŃifică de mare amploare în cadrul unui eve niment
anual găzduit de Facultatea de ŞtiinŃe Economice din
Universi tatea “Lucian Blaga” pe parcursul a trei zile,
vineri şi sâmbătă 17-18 mai şi luni 20 mai, 2013,
ConferinŃa ŞtiinŃifică InternaŃio nală “International Eco -
nomic Confe rence – IECS 2013” care are ca temă
principală “POST CRISIS ECO NOMY: CHALLENGES
AND OP PORTUNITIES” pagina 4

Conferin]@ Economic@
Interna]ional@ - 20

Mediaş
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Abord@ri contrare }i considera]ii critice 
la adresa teoriei lui Keynes

urmare din pagina 1
Aşa numita revoluŃie keynesistă,

condusă de Alvin Hansen, Harris Sey-
mour, Abba P. Lerner, şi Paul Sa -
muel son, printre alŃii, au suscitat
minŃile unei noi generaŃii de econo -
mişti din mai multe motive. În pri -
mul rând, politicile lui Keynes au fost
privite, nu ca o ameninŃare la adresa
capitalismul de piaŃă liberă, ci ca sal-
varea lui. Potrivit marxismului, capi-
talismul a fost în mod inerent insta-
bil şi urma să fie caracterizat de cri -
ze periodice şi depresiuni. Keynes a
afirmat că guvernul ar putea extinde
sau contracta cererea agregată, ca şi
condiŃii necesare pentru a elimina
efectului ciclului aparent în capitalism
fără a elimina capitalismul în sine, iar
o politică de tip laissez-faire a liber -
tăŃii economice ar putea fi păstrată la
un nivel microeconomic.

Deşi mai mulŃi economişti au pre -
zis situaŃii de recesiune după război,
aceasta nu s-a dezvoltat şi ciclul de
afaceri a apărut relativ stabil în pe -
rioada postbelică, în comparaŃie cu
anii 1930. Economiştii de la Milton
Friedman la Paul Samuelson au
declarat că lumea occidentală este "o
dovadă a recesiunii", din cauza asi -
gurării federale a depozitelor bancare,
dimensiunilor mari ale guvernului şi
înlocuirii sistemului monetar standard
bazat pe aur cu un sistem monetar
care a permis creşterea inflaŃiei mo -
ne tare, fără nicio restricŃie.

Noile teorii, inclusiv monetarismul,
aşteptările raŃionale, şi economia ba -
za tă pe ofertă, câştigat încetul cu în -
cetul, pe parcursului secolului trecut,
popularitate. Începând cu anii 1980,
odată cu introducerea ofertei agrega -
te şi cu utilizarea curbelor cererii agre-
gate, gândirea keynesistă a revenit în
actualitate, susŃinând că înainte de
anii 1970, fluctuaŃiile cererii agregate
au fost dominante. În anii 1970, cu
toate acestea, politicile bazate oferta
agregată dominau, şi rezultatul fiind
apariŃia stagflaŃiei. Astfel, Alan S. Blin-
der susŃine „că inflaŃia şi şomajul au
crescut împreună în urma şocurilor
OPEC în 1973-74 şi în 1979-80 în

contradicŃie cu curba lui Phillips”.
Potrivit keynesiştilor, revoluŃia Rea -

gan nu a fost atât de mult o justifi-
care a economiei „ofertei”, cât o con -
fir mare a prescripŃiei lui Keynes pen-
tru existenŃa stării de recesiune. Re -
dresarea economică din anii 1980 a
coincis cu o politică fiscală expansio -
nistă cu deficite ridicate şi rate mar-
ginale de impozitare mai mici, două
recomandări fundamentale ale politi-
cilor făcute de keynesişti. Un motiv
important pentru care intervenŃionis-
mul macroeconomic s-a prevalat pen -
tru o perioadă atât de lungă este că
apărătorii piaŃelor libere s-au aventu-
rat în mod repetat în încercarea de
a prezenta un contraatac coerent, in -
teligent, şi eficient asupra gândirii
keynesiste. Deşi iniŃial comentariile la
adresa Teoriei Generale a lui Keynes
au fost aproape universal negative,
economiştii în majoritatea lor au ac -
ceptat teoria keynesistă.

În timpul anilor 1930, Hayek a fost,

conform spuselor lui John Hicks, „prin-
cipalul rival al noilor teorii ale lui
Keynes”. Cea mai faimoasă lucrarea a
lui Keynes a fost publicată abia în
1936, dar viziunea sa şi recomandă -
rile privind încurajarea creşterii chel-
tuielilor au fost deja propagate. În
Prices and Production, Hayek a de -
monstrat că politicile inflaŃioniste ale
guvernului şi piaŃa liberă au fost res -
ponsabile atât pentru boom-ul eco-
nomic şi pentru starea de depresiune
ulterioară. Mai mult, el a susŃinut că
inflaŃia reînnoită în timpul depresiunii
pur şi simplu făcut mai mult rău.
Potrivit lui Hayek, o politică noninter-
venŃionistă este cea mai rapidă cale
de a inversa o situaŃie de recesiune
economică.

Când mentorul lui Hayek, Ludwig
von Mises, a ajuns în Statele Unite
din Europa la începutul anilor 1940,
el s-a fost confruntat direct, cu o
creştere a influenŃei gândirii keyne-
siste la marile universitati americane.

Din păcate, la fel ca Hayek, Mises a
calculat greşit impactul lui Keynes. El
nu a reuşit să anticipeze că ideile re -
voluŃionare ale „noii economii” – func -
Ńia de consum, cerere, paradoxul eco-
nomisirii, capcana lichidităŃii şi echili-
brul cu şomaj - ar fi atât de complet
acceptat de către economişti. În lu -
crarea din 1949, Human Action, Mises
a negat geniul creator al lui Keynes.

O serie de economişti conservatori
au acceptat versiunea Keynes privind
existenŃa depresiunii economice. Lud -
wig M. Lachmann, un lider în cadrul
Şcolii Austriece şi profesor invititat pen-
tru mult timp la New York University,
şi-a exprimat puncte de vedere apro -
piate cu cele ale lui G.L.S. Shackle,
dintre care unele pot fi considerate
cvasi-keynesiste. De exemplu, Lach -
mann consideră că economia keyne-
sistă se potriveşte unor „situaŃii ex -
treme”, cum ar fi războiul şi depre-
siunea profundă. „Se potrivesc cir-
cumstanŃele de război şi a inflaŃiei de

după război cu lipsa universală al
forŃei de muncă şi a resurselor mate-
riale la fel de mult cum a făcut lu -
mea la începutul anilor 1930 cu şo -
majul aproape universal şi "exces de
capacitate".

Economiştii austrieci, ca apărători
ai pieŃei libere şi critici ai intervenŃiei
statului, au avut mari dificultăŃi în a
obŃine recunoaşterea academică, în
timpul anilor 1950 şi 1960. Cu toate
acestea, şcoala din Chicago, condusă
de Milton Friedman, a reprezentat un
alt brand al apărătorilor piaŃei libere,
care a avut succes mai mare, deşi
sa drumul spre recunoaşterea ideilor
a fost adesea amânat şi deviat de
obstacolele gândirii keynesiste.

După părerea monetariştilor, mone -
da este o sursă majoră de fluctuaŃii
ale activităŃii economice; o dereglare
a emisiunii monetare poate determina
crize sau le poate agrava. Astfel, A
Monetary History of the United States,
1867-1960 scrisă de Milton Friedrnan
şi Anna Schwartz răstoarnă analiza
keynesistă tradiŃională: constatînd că
stocul de monedă a scăzut considera -
bil (cu o treime) pe parcursul marii
crize a anilor '30, autorii consideră
că această contracŃie este cauza prin-
cipală a crizei. În acelaşi mod, hiper-
inflaŃiile din Germania (1922-1923),
din Ungaria (1945-1946) şi din Grecia
(1943-1944), în timpul cărora masa
monetară a fost multiplicată cu mai
multe miliarde, ar ilustra cazurile de
dereglare ale sistemului economic
prin dereglări în emisiunea monetară.

O altă şcoală „neoconservatoare” ex -
trem de critică la adresa teoriei key-
nesiste a cheltuielilor şi a politicilor
fiscale, este formată din economiştii
ofertei şi a fost condus de Paul Craig
Roberts, Jude Wanniski, Martin Ander -
son şi Arthur B. Laffer. Această şcoa -
lă a devenit proeminentă în anii 1980
în timpul administraŃiei Reagan. Ei sus -
Ńin că economiştii keynesişti în mod
eronat relevă faptul că achiziŃiile gu -
vernamentale stimulează economia
mai eficient decât reduceri de impozite.
În plus, taxele ridicate progresive pen-
tru care pledeazăde keynesiştii nu sti -
mu lează creşterea economică, dar
sunt un puternic factor de descurajare
pentru a lucra şi de a investi. 

asistent univ. dr.Alin OPREANA, ULBS

Vedere din Chicago

Ludwig von Misses Paul Samuelson Milton Friedman
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Agricultura ecologic@ în uniunea european@
urmare din pagina 1

Practicile specifice agriculturii eco -
logice cu prind: rotaŃia culturilor ca pre-
misă a folosirii eficiente a resurselor
fermei; limite foarte stricte privind
folosirea pesticidelor sintetice chimi -
ce şi a îngrăşămintelor chimice, a
antibioticelor pentru animale, a adi-
tivilor alimentari şi a altor substanŃe
complementare folosite pentru prelu-
crarea produselor agricole; interzice -
rea folosirii organismelor modificate
genetic; valorificarea resurselor exis-
tente la faŃa locului, ca de pildă fo -
losirea ca fertilizator a gunoiului pro -
venit de la animale şi a furajelor pro-
duse la fermă; alegerea unor specii
de plante şi animale rezistente la boli
şi dăunători, adaptate condiŃiilor lo -
cale; creşterea animalelor în libertate
şi adăposturi deschise şi hrănirea
acestora cu furaje ecologice; folosi -
rea unor practici de creştere a anima -
lelor adaptate fiecărei rase în parte. 

În UE, aceste reguli sunt stabilite
prin Regulamentul(CEE) nr. 2092/91
al Consiliului privind metoda de pro-
ducŃie agricolă ecologică şi îndrep -
tarea acesteia pe produsele agricole
şi alimentare.

O revizuire detaliată a prezentei re-
glementări a dat naştere la două pro -
puneri din partea Comisiei Europene
în Decembrie 2005, pentru o serie de
reguli simplificate şi îmbunătăŃite pri -
vind importul produselor ecologice
pe de o parte şi producŃia ecologică
şi etichetarea pe de altă parte. Aceste
două propuneri au fost adoptate de
Consiliul European. Prima dintre aces-
tea, Regulamentul asupra importului
şi anume Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1991/2006 din 21 Decembrie 2006
care modifică Regulamentul (CEE) nr.
2092/91 al Consiliului privind meto-
da de producŃie agricolă ecologică şi
indicarea acesteia pe produsele agri-
cole şi alimentare a intrat în vigoare
în Ianuarie 2007. Celălalt regulament,
şi anume Noul Regulament al Con -
siliului (EC Nr. 834/2007) din iunie
2007 privind producŃia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice,
defineşte producŃia ecologică; sigla şi
sistemul de etichetare a fost adoptat
de către Consiliul Uniunii Europene pe
28 Iunie 2007 şi a intrat în vigoare
la 1 Ianuarie 2009.

Reglementările actuale UE privind
producŃia ecologică stabilesc modul
de administrare al culturilor agricole
şi efectivelor de animale şi modul de
procesare al alimentelor şi nutre Ńu -
rilor, pentru ca acestea să poată fi
etichetate ca ecologice. Conformitatea
cu Reglementările UE privind produ -
sele ecologice este, de asemenea,
obligatorie pentru produsele care vor
purta sigla UE pentru agricultura
ecologică. Este, de asemenea, obliga -
torie menŃionarea pe etichetă şi a
codului organismului de inspecŃie ca -
re inspectează operatorii din domeniul
agriculturii şi certifică şi produsele
ecologice.

Acest regim de etichetare are sco -
pul de a asigura pe consumator şi
pe alŃi consumatori din Statele Membre
ale Uniunii Europene,de natura ecolo -
gică a produselor pe care le cum -
pără. Sigla UE este creată pentru a
mări gradul de recunoaştere al pro-
duselor ecologice în rândul consuma-
torilor şi acŃionează la fel ca şi si -
glele naŃionale pe care le puteŃi ob -
serva pe produsele din Ńara dum-
neavoastră. În prezent, nu este obliga -
toriu ca produsele conforme cu Re -
gulamentul UE privind producŃia agri-
colă ecologică să poarte sigla euro-
peană, dar acest lucru va deveni

obligatoriu când noul Regulament va
intra în vigoare.

Ferma este locul în care procesul
ecologic începe şi unde iau naştere
produsele ecologice proaspete, de
înaltă calitate pe care le cumpăraŃi de
la supermarketul local, restaurant sau
pieŃele fermierilor.

Fermele înscrise în sistemul de
agricultură ecologică nu numai că se
bazează pe natură pentru producŃia
vegetală şi animalieră - ele chiar fac
parte din natură. Fermierii care prac-
tică agricultura ecologică fac tot po -
sibilul pentru a obŃine alimente din
mediul înconjurător folosind sisteme
cât mai apropiat posibile de cele
existente în mod natural. Ei lucrează
pe baza conceptului circuitului închis
al agriculturii. De exemplu, solul fer-
til care rezultă din folosirea gunoiu-
lui de grajd şi din formarea unui sol
în care materia organică acŃionează ca
agent de fertilizare, micşorează erozi -
unea solului şi pierderea de apă şi
nutrienŃi. Mai mult, inputuri cum sunt
gunoiul de grajd şi nutreŃurile ar tre-
bui produse, în principiu, în aceeaşi
fermă în care sunt folosite, sau în
fermele vecine, pentru a reduce ne -
voia de inputuri externe.

Practicile agriculturii ecologice se
bazează, de asemenea, pe un ames -
tec de respectare strictă a cerinŃelor

legale stabilite pentru folosirea si -
glelor şi etichetelor ecologice şi ino-
vare în concordanŃă cu particulari -
tăŃile fiecărei ferme, bazate pe prin-
cipiile de bază ale agriculturii ecolo -
gi ce. De exemplu, noul Regulament
UE privind agricultura ecologică pre -
vede că: - fertilitatea şi activitatea
biologică a solului trebuie menŃinută
şi crescută prin rotaŃia multianuală a
culturilor, incluzând leguminoase şi
alte plante pentru îngrăşăminte verzi,
şi prin aplicarea gunoiului de grajd sau
a altor materii organice, preferabil
compostate, din producŃia ecologică.

În acest cadru legal - şi în funcŃie
de aptitudinile şi cunoştinŃele practice
- un fermier poate să aleagă o com-
binaŃie a mai multor sau a tuturor
acestor metode de creştere a fertili -
tăŃii solului, alegând abordarea cea
mai potrivită cu sistemul său agricol.

Principiile producŃiei ecologice se
aplică şi furajelor consumate de ani-
malele crescute în sistem ecologic.
În prezent, conform reglementărilor
referitoare la producŃia ecologică, mi -
nimum 85% din furajele animalelor
crescute în sistem ecologic trebuie
să fie produse în sistem ecologic. De
la 1 Ianuarie 2008, fermierii care
practică agricultura ecologică furni -
zează 100% hrană ecologică pentru
bovinele la îngrăşat şi vacile de lapte.

ToŃi fermierii din UE care practică
agricultura ecologică sunt cel puŃin o
dată pe an, supuşi unor inspecŃii
regulate ale fermelor agricole - pen-
tru a se asigura faptul că ei respec-
tă cerinŃele legale, astfel încât să îşi
poată comercializa produsele ca eco-
logice, cu dreptul de a purta una din
siglele UE sau a diferitelor State Mem-
bre UE pentru agricultură ecologică.

Produsele ecologice au succes nu
numai în rândul consumatorilor, ele
sunt, de asemenea, obŃinute de un
număr mare de fermieri în multe zone
ale UE. Ultimele cifre Eurostat fur -
nizate de Comisia Europeană arată că
suprafaŃa ecologică a fost de 5% din
suprafaŃa agricolă utilizată în UE. 

La nivel mondial, aproape 31 mili -
oane de hectare sunt folosite pentru
producŃia ecologică, practicată în peste
633,890 de ferme, reprezentând 0,7%
din totalul terenurilor agricole. Con -
form studiului Lumea Agriculturii Eco-
logice (en) (World of Organic Agri -
culture), şapte din primele zece Ńări
ale lumii, clasate după procentul din
suprafaŃa agricolă lucrată în sistem
ecologic se află în Uniunea Euro -
peană.

Ca şi fermierii, sectorul de proce-
sare trebuie să respecte, de aseme-
nea anumite cerinŃe dacă produsele
urmează să poarte sigle şi etichete

UE sau ale diferitelor State Membre.
In noul Regulament UE privind agri-
cultura ecologică UE sau ale dife -
ritelor State Membre, acestea includ:
obŃinerea de produse preponderent
din ingrediente de origine agricolă;
folosirea numai a acelor ingrediente
de origine nonecologică autorizate de
Comisia Europeană sau de Statele
Membre UE; asigurarea că ingredien-
tele alimentare ecologice sunt tot
timpul păstrate, manipulate şi proce-
sate separat de cele non ecologice.

Regulamentul UE nu numai că
oferă garanŃii referitor la controlul ali-
mentelor şi băuturilor ecologice pro-
duse şi/sau procesate în UE, ci şi
acoperă şi acele produse ecologice
ce provin din afara UE, din aşa-nu -
mitele Ńări terŃe, într- adevăr, anumite
Ńări terŃe, ca Argentina, Australia,
Costa Rica, India, Israel, Noua Zee -
landă şi ElveŃia sunt recunoscute ca
având reguli echivalente cu cele ale
UE în privinŃa produselor ecologice şi
prin urmare aceste produse pot fi
importate fără grijă din acele Ńări. Pen -
tru toate celelalte Ńări terŃe, importa-
torii pot fi autorizaŃi de către Statele
Membre pentru a importa anumite
produse. Ei trebuie să dovedească că
aceste produse satisfac cerinŃe iden-
tice sau echivalente cu cele necesare
pentru produsele ecologice din Uniu -
nea Europeană şi că aceste produse
au fost inspectate în mod corespun-
zător. Aceste produse ecologice tre-
buie să fie însoŃite de un certificat de
import, a cărei respectare este verifi -
cată la intrarea acestor produse în UE.

În esenŃă, Regulamentul UE oferă
consumatorilor acea încredere nece-
sară când cumpără produse ecologi -
ce. Ei pot fi siguri că toŃi operatorii
implicaŃi în lanŃul de distribuŃie au ur -
mat aceleaşi reguli, indiferent de ori -
ginea geografică a alimentelor şi bău-
turilor ecologice.

Este de asemenea important de re-
Ńinut că europenii produc unele din-
tre cele mai căutate delicatese ale
lumii şi din ce în ce mai multe din
aceste produse vândute spre Ńări din
afara UE sunt obŃinute în mod eco-
logic, din ingrediente ecologice.

ComerŃul internaŃional de produse
ecologice nu numai că permite cetă -
Ńenilor UE accesul la produse gus-
toase şi interesante din afara UE, ci
acesta creează şi oportunităŃi pentru
ca produsele ecologice proprii să fie
savurate şi recunoscute de cetăŃenii
din toată lumea.

dr. Paul LUCIAN, ULBS

Vedere din Bruxelles
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ULBS - Facultatea de {tiin]e Economice

Chiar daca trecem printr-o criză,
aceasta este în fapt şansa unei schim-
bări, fiind mult mai rapidă, şansa cons-
tinuirii unei lu mi pe care o dorim a
bogăŃiei, a frumusetii, a schimburilor
interculturale. Facultatea noastră îşi
propune să fie catalizatorul colabo -
rării între oa menii de ştiinŃă din do -
meniul econo mic, uni versitar şi cu
mediul de afaceri şi au torităŃi, atât la
nivel naŃional, cât şi local, de aseme-
nea, cu o deschidere internaŃională. 

Ajuns la cea de-a douăzecea ediŃie,
evenimentul prezintă un mare interes
din partea participanŃilor şi a institu -
Ńiilor implicate, pentru tribuna de dez-
bateri care cu siguranŃă va oferi şi va
propune soluŃii mediului de afaceri
pentru rezolvarea mai multora din pro -
blemele sale. Evenimentul la care par -
ticipă peste 300 de profesori şi cer -
cetători din Ńară şi din străinătate se
desfăşoară sub egida FacultăŃii de
ŞtiinŃe Economice, a AsociaŃiei Facultă -
Ńilor de ŞtiinŃe Economice din Româ -
nia (AFER) şi a SocietăŃii Academice
de Management din România.

Colaborarea cu specialiştii de mare
performanŃă explică cum pot platfor -
mele sociale să schimbe dezvoltarea
economică. ParticipanŃii prezenŃi de-a
lungul a 20 de ani ne-au oferit viziu -
nile şi previziunile economice proprii,
bazate pe anii de experienŃă şi pe
rapoartele de analiză. 

Lucrările acoperă subiecte din eco-
nomie, integrare europeană, manage-
ment, marketing, finanŃe, contabilita -
te, din domeniul bancar, de asigurări
şi informati că economică, sub ampla
temă a Con ferinŃei. Dezbaterile con-
ferinŃei sunt organizate în sesiuni spe-
cializate, după cum urmează: Economia
crizelor versus criza din economie;
Management: noi coordonate şi pro -
vo cări; Marke tingul, ComerŃul şi Tu -
rismul şi noua paradigmă a schim -
bării; Bănci, conta bilitate şi sisteme
financiare din pers pectiva secolului
XXI; Informatică apli cată în economie
şi o Sectiune destinată Şcolii de Stu -
dii postdoctorale.

Comitetul ŞtiinŃific al conferinŃei

este format din personalităŃi de pres-
tigiu din Ńară şi din străinatate. Acesta
a supus lucrările transmise pentru a fi
prezentate unui proces de recernzare
riguros. În urma acestui proces au fost
retinute pentru a fi susŃinute în ca -
drul conferinŃei peste 300 de lucrări.

Printre invitaŃi se numără miniştri
de resort, personalităŃi ale vieŃii so -
ciale şi academice, reprezentanti ai
autorităŃilor abilitate şi ai băncilor.

Profesorii invitaŃi să conferenŃieze
în plenul conferinŃei sunt Prof. dr.
Viktor J. Vanberg, director la Walter
Eucken Institut, Freiburg, Germa nia,
profesor de economie la Univer si -
tatea Freiburg, prof. dr. Ioana Negru
professor la Anglia Ruskin University,
Cambridge, Marea Britanie, prof. dr.
Jaime Gil Aluja, membru al Acade -
miei de ŞtiinŃe Economice şi Finan -
ciare din Spania.

Pentru a marca onorabila vârstă
de 20 de ani de conferinŃe pe teme
economice la Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu am considerat onorant
să acordăm înaltul titlul ştiinŃific de
Doctor Honoris Causa domnului Mugur
Isărescu, guver natorul Băncii NaŃionale

a României.
Acordarea titlului de Doctor Hono -

ris Causa şi primirea Domniei Sale,
academician, preşedinte al secŃie de
specialitate a Academiei Române, afir-
marea cea mai înaltă între econo -
miştii României dar şi o prestigioasă
prezenŃă în plan internaŃional, în rân-

dul membrilor de onoare ai corpului
academic al UniversităŃii „Lucian Blaga”
reprezintă gestul nostru bine cumpă -
nit de recunoaştere a valorii incon -
testabile a domnului Mu gur Isărescu,
dobândită într-o viaŃă dedicată stu -
diului ştiinŃelor economi ce şi aplicării
cunoştinŃelor din do meniu în folosul
societăŃii.

Decizia FacultăŃii de ŞtiinŃe Eco -
nomice de a propune Senatului Uni -
versităŃii “Lucian Blaga” acordarea ti -
tlului onorific de Doctor Honoris Causa
al UniversităŃii din Sibiu Domnului
academician profesor universitar doc-
tor Mugur Constantin Isărescu s-a
fun damentat pe argumente solide,
susŃinute de activitatea şi opera şti-
inŃifică ale Domniei sale pe parcursul
a patru decenii în cercetare şi la cate -
dră în domeniul învăŃământului eco-
nomic şi financiar, dublate de con-
tribuŃia academicianului Isărescu în
atragerea universităŃii noastre în pro-
gramele educaŃionale patronate de Banca
NaŃionala a României. Această propu -
nere a urmat cursul firesc, propune -
rea venind de la membri Departa men -
tului de FinanŃe-Contabilitate, a fost
apoi avizată de Consiliul FacultăŃii şi
apoi supusă aprobării Senatului Uni -
versi tă Ńii ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Avem, aşadar, deosebita onoare -
şi bucurie de asemenea, de a acor-
da acest înalt titlu unei personali tăŃi
ce se bucură de un înalt prestigiu
profesional, recunoscut de către în -

treaga comunitate academică din do -
meniul economic şi financiar.

Desfăşurarea conferinŃei a fost sus -
Ńinută şi de către studenŃii econo -
mişti organizaŃi la nivelul FacultăŃii de
ŞtiinŃe Economice în Clubul Studen -
Ńilor Economişti. Pentru a promova
activitatea de analiză şi cercetare şi
în rândul studenŃilor, în derularea Con-
ferinŃei este prevăzută luni 20 mai Sec -
Ńiunea de lucrări ale studenŃilor “The
International Session of the Students”.

Continuarea legăturii cu absolven -
Ńii de studii de licenŃă şi de master
este realizată prin intermediul Aso -
ciaŃiei ALUMNI a FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice care este prezentă atât în
activitatea de organizare a conferin -
Ńei, cât şi prin ideile şi articolele pre -
zentate.

Ne-am bucurat de succesul avut
de fiecare dată, la fiecare dintre ediŃi-
ile conferinŃelor care au fost organi-
zate de colectivul FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice, iar acest lucru s-a dato -
rat creativităŃii, perseverenŃei, dăruirii
şi onestităŃii cu care această mani-
festare a fost privită. Suntem la ora
bilanŃului când înşirăm parcă o mul-
titudine de lucrări, semne clare de în-
Ńelepciune, seriozitate şi talent. Suntem
un evantai de oameni dedicaŃi, pu -
ternici, dintr-un aliaj cu suflet, care
ne-am implicat într-un dialog bogat
şi dens, dinamic şi complex. Am con-
vingerea că această ediŃie jubiliară a
ConferinŃei va avea succesul aşteptat.

Conferin]@ Economic@ Interna]ional@ - 20
Prof.univ.dr. Liviu MIHĂESCU,
Decanul FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice a ULBS

Academician prof. univ. dr. Dr. H. C. Mugur Isărescu,Guvernatorul Băncii NaŃionale a României

Facultatea de ŞtiinŃe Economice a ULBS
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urmare din pagina 1
Tocmai din acest motiv, polonezii

nu au construit fortificaŃii la fron-
tieră...” Clar. Rău mai mare ca aces-
ta cu greu putea fi aflat... De altfel nu
era prima oară în decursul istoriei când
conducători şi decidenŃi polonezi fă -
ceau o astfel de greşeală. Oricum,
ofiŃerii români nu au făcut astfel de
greşeli, mai ales după celebra „Şarjă
de la Robăneşti” în Primul Război Mon-
dial, unde sub focul mitralierelor, au
murit numeroşi viteji cavalerişti. Ştiu
bine asta din familie întrucât un frate
al mamei a fost căpitan, maior şi co -
lonel de ca valerie pe front, şi pe est
şi pe vest - unde a condus un ser -
viciu de contra spionaj. Unchiul meu,
printre altele fiu de general şi că -
sătorit cu una din tre domnişoarele
cele mai frumoase şi mai bogate ale
Bucureştiului la vre mea aceea, a fost
„recompensat” pentru faptele sale de
arme - recunoscute prin înalte deco-
raŃii - de către puterea comunistă di -
nainte de 1965 cu darea afară din ar-
mată, cu ani de puşcărie şi pe urmă
cu un „admi rabil” post de „cărător” la
un depozit de lemne, post pe care l-a
găsit cu greu, după mai multe umilin Ńe.
Aşa s-a achitat de datoriile sale regimul
lui Gheor ghiu-Dej, mai mulŃi dintre fii
marilor demnitari de atunci, de regulă
alogeni - au fost şi destui „naŃionali” -,
vă dindu-se astăzi conducători şi ghizi
în drumul capitalist al României şi
deopotrivă critici înverşunaŃi, virulenŃi
– cu şi fără motive – ai siste mului
de după 1965, trecând însă sub tă -
cere marile crime şi represiuni din anii
1947–1965. Din ce mlaştini pestilen -
Ńiale au apărut oare astfel de per -
sonaje, fără nici-o decen Ńă, mo destie,
personaje crude, cinice şi înfumu rate,
aproape toate miliarda re peste noapte
prin furt din avuŃia publică, mai mulŃi
din fostele organe de re presiune, şi
care au marcat grav des tinul bunicilor
şi părin Ńilor noştri, destinul nostru şi,
iată, care marchează, din păcate, şi
des ti nul copiilor şi nepo Ńilor noştri?... 

Revenind la 1933, aproape totul
dădea bine în feerica seară şi noapte

de început de iulie. „Splendidă noap -
te de vară, un cer înstelat deasupra
unei grădini feerice în care lampioa -
ne le, ghirlandele electrice, proiectoa -
rele şi focurile Bengal imprimau toate
culorile curcubeului pe balustradele
atât de frumos ornate şi pe marii şi
minunaŃii sfincşi de marmură albă.
Te simŃeai, brusc, atât de departe de
realităŃi şi de ameninŃări” – scria Pierre
Lazaroff, directorul ziarului „France-Soir”
invitat la recepŃie. O lume de poleia -
lă, rochii de seară, parfumuri scumpe,
fireturi, cuvinte pasionante susurate la
urechi fine de doamne şi domnişoare
frumoase, departe, foarte departe de via -
Ńă. Ministrul francez de FinanŃe, Paul Rey-
naud, nu se integra, însă, în atmosferă.
Se con fesa astfel lui Lazaroff: „Este pu-
Ńin spus, dragul meu, că dansăm pe
un vulcan, ce ar putea însemna erupŃia
Vezuviului, faŃă de marele cataclism
care se pregăteşte sub picioarele noas-
tre”. Iar Georges Bonnet, ministrul de
Afaceri Externe, care va părăsi repe -
de recepŃia, îl completa pe Reynaud
în aceeaşi notă grav pesimistă: „Aceas -
tă recepŃie somptuoasă marchează,
pentru mine, sfârşitul unei epoci. Mă
reîntorc pe jos la Quai d’Orsay (sediul
ministerului, n.n.) reflectând la vântul
de nebunie care îi va lua pe sus pe
toŃi aceşti dansatori fără grijă spre o
catastrofă fără precedent”. Lor ar tre-
bui să li se adauge Eduard Daladier,
preşedintele Consiliului şi ministru al
Apărării NaŃionale care, chiar câteva
zile mai devreme, insistase în Came -
ra DeputaŃilor: „La frontierele noas-
tre, 3 milioane de germani au fost
rechemaŃi, încorporaŃi sub drapel. În
uzinele germane se desfăşoară o
activitate febrilă de fabricare intensă
a materialelor de război. Ca să facem
faŃă puternicei Germanii a lui Hitler
trebuie să ne înarmăm, să ne unim,
să veghem, să rezistăm”...

Deşi la un nivel înalt, acestea erau
opinii care se confruntau cu altele,
uneori la acelaşi nivel, şi care, din păca-
te, aveau mai mult câştig de cauză.
Trecuseră, până în 2 august 1939,
numai un sfert de veac de când în -
cepuse să funcŃioneze acest abator
pentru oameni, abator de mare capa -

citate, care a fost Primul Război Mon-
dial. Or, privind armata franceză, ar -
matele aliate, victorioase în 1918, cu
greu se putea accepta că nu vor fi
victorioase – la caz de nevoie – în 1939.
Un exemplu în acest sens, superopti -
mist, aproape fanfaronard, lipsit aproa -
pe de orice bază reală, este cel oferit
de generalul Weygand, într-un discurs
al său din 2 iulie 1939: „Armata franceză
este mai bine echipată decât oricând
în istoria sa. Ea posedă un material de
cea mai înaltă calitate, fortificaŃii de prin
ordin, un mo ral excelent şi un înalt co-
mandament remarcabil. Nimeni în Ńara
noastră nu doreşte războiul, dar dacă
suntem obli gaŃi să obŃinem o nouă vic-
torie, o s-o obŃinem”... Cum „să nu acorzi
încredere” acestor înalŃi ofiŃeri, acestei
minunate armate care, cum arătam, la
parada mi litară din 14 iulie va oferi
un frumos spectacol unui public poate
în mai mare mă sură dornic să vadă
ceea ce vroia să vadă, decât ceea ce
era în realitate? În speŃă, imaginea for -
Ńei mili tare a FranŃei, supraevaluată, su -
praestimată, supralicitată!

... Dealtfel erau atunci săptămâni

de sărbători, de aniversări... 25 de
ani de la debutul Primului Război Mon-
dial încheiat victorios pentru FranŃa,
20 de ani de la Tratatul de la Ver -
sailles, 150 de ani de la căderea Bas-
tiliei... În 12 iulie, un mare miting al
elevilor la Paris, la Hôtel de Ville.
Fanfare, alămuri, drapele, uniforme
strălucitoare, cuvântări patetice. Pre -
şe dintele Republicii, Albert Lebrun so -
seşte împreună cu reprezentanŃii Im -
periului francez. Va spune: „Fie ca aces-
te trei culori ale noastre să fluture
mândre nu ca un vultur pândind prada,
ci ca simbolul fraternităŃii umane”.
Splendidă semnificaŃie, splendid opti-
mism atunci când Hitler efectiv pân-
dea prada. Va arăta, acelaşi optimism,
în acelaşi ca dru, în 14 iulie, şi pre -
şedintele Sena tului, Jules Jeanneney
în speranŃa că va fi auzit de diploma -
tul german conte von Welczec: „Este
bine că ambasa dorul Germaniei şi ata-
şatul său militar au putut vedea de
aproape forŃa armatei noastre. De acum,
Germania trebuie să înŃeleagă că nu
se poate aştepta la nicio concesie
din partea noastră. Cu o asemenea

armată, cea pe care o avem, opinia
publică fran ceză nu va tolera astfel”.

... De altfel, supraestimarea reali -
tăŃilor, exacerbarea lor nu este mereu
un lucru rău. El este chiar obişnuit,
în fiecare zi, mai ales la nivelul indi-
vizilor mai orgolioşi, fiecare dintre ei
plătind, într-un fel sau altul, pentru
asta. De irea lişti, de fanfaronarzi, de or -
golioşi peste măsură n-a dus şi n-o
să ducă niciodată lipsă lumea. Con se -
cinŃele dezastruoase se vădesc, însă,
când o asemenea supraestimare se
petrece la nivelul statelor şi mai ales
în condiŃii de conflict, de orice fel,
sau de potenŃial conflict. Este ceea
ce s-a întâmplat pentru mai multe
state europene, de exemplu, în anii
premergători celui de al Doilea Răz -
boi Mondial şi chiar în timpul răz -
boiului... De fapt, dacă Hitler „s-ar fi
oprit la vara anului 1939”, să zicem
că ar fi murit atunci de boală, chiar
cu tot ceea ce putea constitui debu-
tul unor monstruozităŃi ulterioare şi
care, posibil, că apoi s-ar fi destră-
mat ca fumul, potrivit a nu puŃini
probabil că ar fi fost apreciat ca unul
dintre cei mai mari cancelari ai Ger -
maniei. Din 1933 încoace, după ani
de incredibilă prăbuşire, şomajul şi
inflaŃia se reduseseră consistent, in -
dustriile de vârf „duduiau” realmente,
se desfăşurase o amplă construcŃie
de autostrăzi, era ordine, etc. MulŃi,
cei mai mulŃi germani erau realmente
cuceriŃi. Economia germană, încă de
atunci o economie socială, de piaŃă,
dezvoltată, vădea un anume control
al statului, însă comenzile, comenzile
de stat anulau nemulŃumirile astfel.
(De altfel, în întreaga Europă şi în
Statele Unite, o nouă criză care se
profila la nivelul anului 1938 a fost
absorbită în condiŃiile unor pregătiri
economice belicoase) Aşa, însă... Aşa
însă a ieşit ceea ce a ieşit. Realizând
un arc peste timp şi venind în vre -
mea noastră, supra licitarea unei stări
iluzorii de norma litate – o falsă stare
de normalitate, de altfel –, şi aborda -
rea crizei cu o mult prea mare facili -
tate, fragilitate, lipsa unei examinări
serioase pentru cauzele ei, pentru
consecinŃele ei în timp, au generat şi
generează situaŃii grave, nedorite în
nu puŃine state din U.E., din lume şi
cât se poate de dramatice la noi –,
după cum am amintit şi ne-am referit
şi la motivaŃiile respective.

continuare în pagina 6

Istorie economic@. Actualitate economic@.
Vara anului 1939. O istorie care se repet@? (II)
– Microbii blaz@rii, cupidit@]ii }i ignoran]ei în confruntare cu spulberarea speran]elor – 
Dan POPESCU

Vedere din Berlinul anului 1939

Paris, Turnul Eiffel

Max Gallo

Adolf Hitler
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urmare din pagina 5
...Să revenim, dar, la vara „fierbinte”

a anului 1939 şi la FranŃa, şi nu doar
la FranŃa. „Ieşind” din zona discur-
surilor, a cuvintelor frumoase dar
fără o bază reală necesară, vedem că
se greşise din greu. Bunăoară, cum
scria Max Gallo, au fost avertismente
de care nu s-a Ńinut seama. Un ge -
ne ral german, la curent cu intenŃiile
lui Hitler, îi mărturisise unui căpitan
francez în misiune diplomatică, Ste -
blin: „VeŃi afla curând că se întâm-
plă ceva în Est... Hitler nu se gân-
deşte deloc acum să regleze diferen-
dumul germano-polonez fără Rusia.
Au fost deja 3 împărŃiri ale Poloniei.
Ei bine, credeŃi-mă, o veŃi vedea pe
cea de a 4-a”. Steblin a făcut un ra -
port ambasadorului Coulondre. Re zul -
tatul? Câteva săptămâni mai târziu i s-a
transmis „să nu se mai ocupe de rapoar-
te de acest tip care nu se încadrau
în profilul funcŃiei sale, dacă Ńine să
rămână în post la Berlin”. „Y'a d'la
joie/ Bonjour, bonjour les hirondelles/
Y'a d'la joie/” cânta Char les Trenet...

... În 1939, la Paris se publicase
o carte pasionantă: „Hitler m'a dit”
(Hitler mi-a spus”). Autorul ei, Her -
mann Rauschring, fost nazist la Dant -
zig, fusese confesorul lui Hitler, care
îi repetase: „Dacă fac războiul, voi fi
de multă vreme în relaŃii cu oameni
care să formeze un nou guvern, un
guvern care să-mi convină... Ei vor
veni chiar, să ne găsească ei însişi,
împinşi de am biŃie, de orbire, de că -
tre discordia partizană şi de către
orgoliu. Peste tot, în plină Ńară inam-
ică, noi vom avea prieteni care ne
vor ajuta, voi şti să ni-i procurăm.
Confuzia sentimentelor, conflictele mo-
rale, indeci zia, panica, iată care vor
fi armele noastre. Niciodată eu nu voi
începe un nou război fără a avea

certitudinea absolută că adversarul
meu demoralizat va sucomba sub
presiu nea primului şoc...”. Iată-l, dar,
pe Hitler nu doar despot, crunt dic-
tator, ci şi psiholog, căutând să stă -
pâ neas că dur o politichie pe care nu
o de clanşa doar el, ci o declanşau şi
am biŃiile, orgoliile, setea de putere –
de avantaje, avere – chiar dacă în
subordine. În astfel de ape, „prădă-
torii” nu mor, ci află un mediu con-
fortabil indiferent cum se constituie,
cum se află, cum se manifestă el.
Un mediu în afara patriotismului,
antidotul nemilos în astfel de situaŃii.
De altfel, în FranŃa, în acea vară a
anului 1939, ofiŃerii Biroului 2, al
contra spionajului, erau deseori revol -
taŃi faŃă de protecŃia, indulgenŃa şi
complicitatea de care beneficiau par-
tizanii sau simpatizanŃii nazismului.

Dincolo de cazurile unor francezi
colaboraŃionişti condamnaŃi pentru
crime ulterior la moarte, la ani grei
de puşcărie, epuraŃi, un exemplu într-
o direcŃie asemă nătoare îl repre zintă
Otto Abetz, profesor monden, cu faŃa
fină şi energică, căsătorit cu o fran -
Ńuzoaică. Ani ma, în FranŃa încă neo -
cupată şi cu banii germani mulŃi pe
care-i avea la dispoziŃie, „Comi te tul
franco-german” şi „Caietele franco-ger -
mane”. Acorda subvenŃii gene roase
scriitorilor, artiş tilor, profesorilor sau
jurnaliştilor cu „producŃii” care lău-
dau Reichul. Cei astfel influenŃaŃi se
vădeau până la nivelul academicie -
nilor şi al celor cu titluri no biliare. În
Paris, puteam „re marca” peste 60 de
jurnalişti, unii dintre ei cu funcŃii im -
portante de conducători de presă,
care făceau o propagandă hitleristă

îndrăcită. La in sistenŃele celor de la
Biroul 2, la finele lui iulie 1939, Otto
Abetz, creatorul de ideologie şi gen-
eratorul de fonduri pentru o astfel de
„coloană criminală”, va fi expulzat.
La insisten Ńe guvernamentale, cu grijă
şi delicateŃe, pentru „a nu şoca Ger -
mania”. Un an mai târziu va reveni ca
Şeful cel mare al ocupaŃiei germane
în FranŃa... „Tout va très bien, ma -
dame la marquise”. Dacă vom reflec-
ta însă, şi muta acest tip de intrigă,
conflict, confrun tare subterană pe un
alt teren, este greu de combătut
ideea potrivit că reia la prăbuşirea
economiei româ neşti nu au contribuit
– deseori, de cisiv chiar – influenŃe
străine de un fel sau altul, asemănă-
toare, însă, toate ca tehnologie şi
construcŃie.

Revenind la FranŃa, adesea se afir -
ma acolo că „Plutôt Hitler que Stalin”
(„Mai degrabă Hitler decât Stalin”).
Cu „o pauză” de circa 1 an, cât timp
a funcŃionat „Pactul Ribenttrop-Molo -
tov” în condiŃiile încă ale FranŃei
neocupate, când au schimbat regis -
trul, referindu-ne strict în acest sens
şi profilându-se o admirabilă rezis-
tenŃă franceză, Jacques Duclos, Mau -
rice Thorez, comuniştii, componentă
a acestei RezistenŃe, au fost ho tărîŃi
şi consecvenŃi în scandările şi acŃiu-
nile lor: „Daladier demission!”, „A
mort les nazi!”... Era puŃin însă. Cu
atât mai mult cu cât se petreceau
lucruri aproape incredibile. Iată, cum
scrie Max Gallo, Coulondre, ambasa -
dorul FranŃei la Berlin, în cele câteva
zile de iulie de sejur la Paris, a luat
contact cu şefii Armatei pentru a
cunoaşte câte ceva din potenŃialul
militar al FranŃei. Firesc, având în ve -
dere Ńintele misiunii sale. „Generalissi -
mul Gamelin, cu o oncŃiune eclezias-
tică, cu o severitate care impresiona,
a răspuns cu calm la toate întrebă -
rile... AviaŃia? A traversat o criză, dar,
preciza comandantul, recâştigă timpul
pierdut”... „Linia Maginot? Gene ralul
Bourret, care conducea Cabi netul mi -
litar al lui Daladier, a avut un singur
cuvânt: «impenetrabilă»... Tancurile?
«Avem deja prea multe, este ridicol
să vrem să creştem diviziile blin-
date»... În cursul unui dejun la care
asista generalul Georges, şef adjunct
al Statului Major General al Armatei
Aerului, Coulondre va avea surpriza
să afle că FranŃa nu posedă aviaŃie

de bombardament. ExplicaŃia pe care
o oferea generalul Mouchard era aceea
că «astfel nu se risca de a atinge
obiective nemilitare şi nu se risca de
a omorî civili!». Coulondre s-a întors
spre generalul Georges: «Sunt realmen -
te consternat de ceea ce am auzit».
«Sunt la fel de surprins ca Dumnea -
voastră i-a replicat generalul Georges».
Răspunsul său a adăugat în plus stu-
pefacŃiei mele, reflecta Coulondre. Era
acesta oare primul contact între cei doi
şefi de stat major?»”... Nu mai este
ceva de comentat. Iar războ iul s-a
desfăşurat cum s-a desfăşurat...

... Desigur, păstrând proporŃiile şi
având în vedere împrejurările diferite,
o situaŃie într-o măsură asemănă-
toare s-a vădit şi se vădeşte acum,
în lume, dar, ne referim ca atare, şi
în România. Care sunt totuşi cauzele
reale ale actualei crize economico-
financiare mondiale? S-a acŃionat cu
precădere pentru înlăturarea lor sau,
în bună parte, pentru glisarea con-
secinŃelor ieşirii din criză pe seama
celor săraci? Cum s-au putut construi
la noi multe din marile averi în condi -
Ńiile în care economia României s-a
prăbuşit, dacă nu prin sifonarea în con -
turi private a avuŃiei publice? Ce acŃiu-
ni concrete, ce măsuri – şi nu vorbe –
s-au întreprins şi se întreprind pen-
tru ca acei care au furat din greu –
şi sunt atâŃia, după propriile mărtu -
risiri ale politicienilor de o culoare
sau alta – să fie traşi la răspundere?
După ce a fost spectacol „de sunet
şi lumini”, se poate trece oare peste
asemenea probleme ca şi cum nu s-a
petrecut nimic? Până când o justiŃie
înceată, „generoasă“, fără să atace în
mod serios vârfurile, fără să redi-
recŃioneze în avuŃia publică valoarea
bunurilor furate, şi de ce? Ce între-
prindem, totuşi, ca economia Româ -
niei să iasă din periferia U.E., mai
spre „Zona Dorsală“, progresând, deo-
potrivă, prin susŃineri financiare adec-
vate, învăŃământul, sănătatea, cultura?
Etc., etc... Desigur că este un timp în
care trebuie făcut ceva. Se spune că
noroiul se curăŃă mai uşor decât sân -
gele. Şi este drept că mai multe lucrări
au început să se facă. Pro blema cea
mai fierbinte Ńine de lipsa locurilor de
muncă, de prefe rinŃa pentru speculaŃii
în raport cu producŃia, şi mai sunt
destule altele. Iar aşteptările, doar aş-
teptările, nu-şi au deloc rostul...

Moscova “PiaŃa Roşie”

Bucureşti - Palatul Parlamentrului

I. V. Stalin

Istorie economic@. Actualitate economic@.
Vara anului 1939. O istorie care se repet@? (II)
– Microbii blaz@rii, cupidit@]ii }i ignoran]ei în confruntare cu spulberarea speran]elor – 
Dan POPESCU
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urmare din pagina 1
Astfel, după cum subliniază Barnett

şi Sa lomon (2006), un număr din ce
în ce mai mare de inves titori devine
interesat nu numai de performanŃele
financiare ale firmelor, ci şi de modul
în care companiile îşi îndeplinesc res -
ponsabilităŃile sociale, ceea ce duce,
ine vitabil, la modificarea orientării fi -
nanciare pure pentru a lua în conside -
rare şi alte aspecte – de menŃionat,
aici, că Freeman (1994), considerat de
mulŃi unul dintre promotorii concep-
tului de responsabilitate socială cor-
porativă, insista şi el asupra responsa -
bilizării firmelor cu privire la rezulta -
tele acŃiunilor lor. 

EvoluŃia conceptului de 
responsa bilitate socială corporativă

şi legătura cu performanŃa 
financiară a firmei

Crifo şi Ponssard (2008) sunt de
pă rere că evoluŃia conceptului de res -
ponsabilitate socială corporativă poate
fi strâns legată de modul în care este
înŃeleasă performanŃa firmei, putân-
du-se distinge trei modele-tip ale
guvernanŃei firmei care s-au dezvoltat
în timp, astfel: din anii ´50 până în
anii ´80 putem observa prezenŃa mo -
de lelor naŃionale de responsabilitate
socială, apoi se dezvoltă modelul
creării de valoare în perioada anilor
´80-2000, în timp ce perioada de
după anul 2000 are în vedere mode -
lul "firmei-cetăŃean" (fr. l´entreprise ci -
toyenne). În timp ce modelele naŃio -
nale de responsabilitate socială au
avut în centru implicarea statelor în
economie, necesară în parte refacerii
economiilor vestice după cel de-al
doilea război mondial, perioada în care
acestea s-au manifestat fiind marcată
de direcŃionarea valorii create în firmă
exclusiv către firmă însăşi – prin in -
vestiŃii în capacităŃi de producŃie su -
plimentare şi de diversificare a aface -
rilor - şi către salariaŃi, modelul res -
ponsabilităŃii sociale care se concen-
trează pe crearea de valoare, apărut
în urma şocurilor petroliere din anii
´70 şi încetinirii creşterii economice
mondiale, a schimbat modul de ope -
raŃionalizare a relaŃiei dintre firme şi
pieŃele financiare. 

Pe măsură ce economiile au de -
venit mai dereglementate, în condiŃi-
ile acutizării concurenŃei şi a globali -
zării fenomenelor economice, investi-
torii instituŃionali şi-au creat departa-
mente de management al portofoliilor
de acŃiuni corporative, începând să
exercite o influenŃă din ce în ce mai
mare asupra performanŃelor şi guver-
nanŃei firmelor. Începând cu anii 2000,
însă, după cum apreciază cei doi au -
tori menŃionaŃi, modelul creării de va-
loare a început să fie pus sub sem-
nul întrebării, investiŃiile cu orizont
de timp îndelungat începând să facă
din ce în ce mai mult loc celor cu ori-
zont de timp scurt. Una dintre con-
secinŃele reconsiderării orizontului de
timp al investiŃiilor este observabilă
prin intermediul valorilor indicatorului
PER (engl. Price-earnings ratio), care
arată raportul dintre preŃul curent al
acŃiunii unei companii şi profitul pe ac-
Ńiune generat de deŃinerea unei acŃiu -
ni în prezent. În general, cu cât valoa-
rea acestui indicator este mai mare,
cu atât se consideră că investitorii au
aşteptări mai ridicate de la firma res -
pectivă. Figura 3.1. prezintă grafic evo-
luŃia acestui indicator pentru piaŃa ame-
ricană de capital în perioada 1988-2009,
în paralel cu indicele S&P 500, un in -

dice reprezentativ al pieŃei americane
de capital. Observăm creşterea valo-
rilor PER începând cu sfârşitul anilor
´80 (valorile sunt reprezentate pe axa
din stânga, în timp ce valorile S&P 500
sunt reprezentate pe axa din dreap-
ta), de la 11,59 în 1988 la 46,51 în
2001, urmată de reducerea valorilor,
în urma aşa-numitei "dot.com bubble"
sau criza companiilor de Internet. Re-
marcăm, de asemenea, creşterea şi
mai accentuată a PER de după 2008,
numai că de această dată principala
cauză a creşterii au fost profiturile
foarte mici pe acŃiune plătite de com-
paniile americane, acestea fiind mar-
cate de criza financiară globală. 

Încrederea pieŃelor financiare în ma-
nagementul firmelor a scăzut dramatic
în urma crizei de la începutul anilor
2000, plecând de la constatarea că
rezultatele procesului de creare de
valoare au fost injust împărŃite între
acŃionari şi manageri, în favoarea ce -
lor din urmă. În acelaşi timp, demer-
surile îndreptate către dezvoltarea du -
ra bilă au luat amploare, deşi Rapor -
tul Bruntland fusese publicat în 1987.
Capron şi Quairel-Lanoizelée (2010)
subliniază, în acest context, faptul că
Summit-ul mondial pentru dezvolta -
rea durabilă care a avut loc la Jo -
hannesburg în 2002 a creat cadrul
necesar pentru construirea unei "etici
în afaceri", care să aibă în centru
intervenŃia firmei-cetăŃean în societate
cu scopul de a echilibra opŃiunile po -
litice naŃionale şi internaŃionale. Astfel,
dacă până în acel moment teoria fi -
nanciară avea ca referinŃă ipoteza pie-
Ńelor eficiente şi autoreglementarea,
ulterior teoria firmei acŃionariale începe
să facă loc teoriei firmei parteneriale,
în care acŃionarii sunt înŃeleşi alături
de consumatori, salariaŃi şi cetăŃeni. Pe
cale de consecinŃă, investitorii institu -
Ńionali au început să ofere investito-
rilor posibilitatea de a investi în fon-
duri de investiŃii responsabile social
(engl. Socially responsible investments),
cu scopul de a capta în această ma -
nieră interesul noilor acŃionari pentru
iniŃiativele de responsabilitate socială
asumate de companii. 

Un moment important în evoluŃia
firmei spre statutul de firmă-cetăŃean
responsabilă este marcat de publi-
carea Legii Sarbanes-Oxley în Statele
Unite în 2002, o lege federală care
instituie sau întăreşte o serie de stan-
darde aplicabile consiliilor de admi -
nistraŃie ale companiilor americane,
ca şi firmelor de contabilitate şi de
management, cu privire la obligaŃia
managementului executiv de vârf de
a certifica individual acurateŃea infor-
maŃiilor financiare publicate de com-

panii. De asemenea, legea acordă in -
dependenŃă mai ridicată auditorilor ex-
terni firmei şi creşte gradul de supra -
veghere al consiliilor de administraŃie
asupra activităŃii manageriale, în pa -
ralel cu instituirea de penalităŃi mai
mari pentru derularea de activităŃi
financiare frauduloase. Legea, care a
urmat unui număr de scandaluri cor-
porative la începutul anilor 2000,
dintre care cele mai cunoscute sunt
Enron şi WorldCom, a avut cores -
pondenŃe şi în alte Ńări. Un exemplu
este Legea NRE în FranŃa (fr. La loi
sur les Nouvelles Régulations Econo -
miques), publicată în mai 2001, care
a instituit pentru firmele franceze obli -
gaŃia de a prezenta, în raportul anual
de management, informaŃii referitoare
la consecinŃele activităŃii lor asupra
mediului şi societăŃii, în plus faŃă de
informaŃiile contabile şi financiare
obişnuite. 

În acest cadru general, pieŃele fi -
nanciare au reacŃionat prin încorpo-
rarea în evaluarea firmelor a unor ele-
mente extra-financiare, cele mai bune
exemple fiind crearea de agenŃii de
rating specializate pe domeniul res -
ponsabilităŃii sociale corporative (cum
ar fi Asset 4, Eiris, KLD sau Vigeo)
şi construirea de indici bursieri care
iau în considerare diferite categorii
de iniŃiative ale firmelor în domeniul
responsabilităŃii sociale (de exemplu,
Dow Jones Sustainable Index, FTSE
4Good, Calvert Social Index, FTSE Jo -
hannesburg Stock Exchange Socially
Responsible Index, Sao Paolo Stock
Exchange Corporate Sustainability Index,
indicii Morgan Stanley Capital ESG,
etc.). O analiză mai detaliată a aces-
tor instrumente noi de evaluare a per -
formanŃei firmelor va fi prezentată.

Nivelele de analiză ale relaŃiei 
dintre PSC şi PFC

Clarificarea impactului responsabi -
lităŃii sociale corporative asupra per-
formanŃei economice şi/sau financia-
re a firmei a făcut obiectul a nume -

roase studii de specialitate, care se
concentrează pe natura interacŃiunii
dintre capacitatea firmelor de a atinge
un nivel de responsabilitate socială
corporativă ridicat, pe de o parte, şi
performanŃa financiară, de cealaltă
parte. În principiu, pot fi identificate
trei niveluri ale analizei cu privire la
interacŃiunea dintre PSC şi PFC în lite -
ratura de specialitate (Gond şi Igalens,
2012, p. 79): primul nivel este cel
teoretic, care se concentrează pe
mecanismele care pot explica relaŃia
între cele două variabile; al doilea
nivel este cel empiric, care urmăreşte
înŃelegerea concretă a relaŃiei dintre
PSC şi PFC prin apelarea la indica-
tori care măsoară PSC şi, respectiv,
PFC, şi prin folosirea unui instrumen -
tar statistic şi econometric relativ di -
vers; şi al treilea nivel, cel manage-
rial, care are în vederea construirea
unui "caz de afaceri" pentru responsa -
bilitatea socială corporativă. 

Deşi, în principiu, dezvoltările din
literatura de specialitate cu privire la
relaŃia dintre performanŃa socială şi
cea financiară a firmelor îşi extrag
seva din opiniile promovate de Friedman
(1970) sau Freeman (1994), multe
dintre elementele de materializare ale
acestor dezvoltări sunt discutabile şi
pot fi uşor supuse îndoielii. Primul
aspect care merită subliniat este acela
că testarea relaŃiei dintre responsabili -
tatea socială corporativă şi performan -
Ńa financiară a firmei devine dificilă
în absenŃa unei înŃelegeri clare a ceea
ce poate fi inclus în responsabilitatea
socială a firmei. În condiŃiile în care
literatura de specialitate oferă o mul-
titudine de definiŃii ale responsabili -
tăŃii sociale a firmei, transformarea
responsabilităŃii sociale într-o varia -
bilă care să poată fi măsurată, sub
o formă sau alta, este esenŃială pentru
modelarea relaŃiei dintre responsabili -
tatea socială şi performanŃa financia-
ră. Astfel, literatura de specialitate a
dezvoltat în timp conceptul de "per-
formanŃă socială corporativă" cu sco -
pul de a oferi consistenŃă practică ce-
lui de responsabiliate socială corpo-
rativă. Printre primii autori care au fo-
losit în lucrările lor acest nou con-
cept au fost Waddock şi Graves (1997)
şi Graves şi Waddock (1999), aceştia
constatând faptul că abordările pro-
puse în literatură sunt instrumente
care oferă măsuri ale comportamen-
tului organizaŃional al firmelor care iau
în considerare criterii pe dimensiuni,
procese şi rezultate diferite ale activi -
tăŃilor firmei din perspectiva investiŃi-
ilor sustenabile, a investiŃiilor desti-
nate controlului poluării, a tratamen-
tului femeilor şi minorităŃilor, a relaŃi-
ilor cu angajaŃii şi a politicii generale
de resurse umane, a relaŃiilor cu co -
munităŃile sociale şi a programelor de
tip filantropic. Wood (1991) propusese
şi el înŃelegerea conceptului de perfor-
manŃă socială corporativă ca unul in -
tegrat în afacerile firmei, dar care tre -
buie distanŃat de operaŃiunile sale cu -
rente pentru a avea o viziune mai bună
asupra relaŃiei dintre afaceri şi societate. 

Fundamentarea teoretică a relaŃiei
dintre PSC şi PFC

În ceea ce priveşte fundamentarea
teoretică a relaŃiei dintre performanŃa
socială şi cea financiară a firmei, ex -
plicaŃiile se structurează în jurul a
trei categorii, astfel: (1) explicaŃii care
propun existenŃa unei relaŃii liniare în-
tre PSC şi PFC; (2) explicaŃii care pro -
pun existenŃa unei relaŃii complexe şi
non-liniare între PSC şi PFC; şi (3)
explicaŃii care vizează absenŃa unei le-
gături stabile între PSC şi PFC. Tabe -
lul 1 prezintă o sinteză a acestor cate -
gorii de explicaŃii teoretice, asupra
cărora vom elabora în continuare. 

Cauzalitatea unilaterală, dinspre PSC
spre PFC, poate fi explicată, din punct
de vedere teoretic, de managementul
performant al firmei sau de impactul
social pozitiv al iniŃiativelor de res -
ponsabilitate socială corporativă, fir -
mele care au un nivel ridicat al im -
plicării sociale demonstrând capaci-
tatea de gestionare a costurilor pe
care aceste acŃiuni le presupun, pe
de o parte, şi a externalităŃilor nega-
tive, semnalând în acelaşi timp gru -
purilor de interese calitatea actului
lor managerial. Pe această linie de
analiză teoretică, investitorii interpre -
tează o performanŃă socială corpora-
tivă ridicată ca un semnal al unui ma -
nagement performant şi recompen -
sează firmele care au un comporta-
ment responsabil din punct de vede -
re social. În ipoteza unei cauzalităŃi
de asemenea unilaterale, dinspre PSC
spre PFC, dar de tip negativ, ne aflăm
în zona compromisului presupus a
exista între PSC şi PFC, firmele
putând să opteze pentru investirea în
una dintre cele două zone de perfor-
manŃă, dar nu simultan în amândouă. 

Celălalt sens al relaŃiei de cauzali -
tate, dinspre PFC spre PSC, sugerea -
ză faptul că firmele care sunt puterni -
ce din punct de vedere financiar au
adeseori şi cele mai bune performan -
Ńe sociale, datorită fondurilor disponi-
bile pe acestea le au şi pe care le
pot direcŃiona către iniŃiative de na -
tură socială. Această explicaŃie este
cunoscută în literatura de specialitate
sub forma teoriei resurselor disponi-
bile (engl. slack resources), fiind pro-
movată de autori precum Jensen (1986).
RelaŃia negativă dintre PFC şi PSC,
în contextul cauzalităŃii unilaterale dins -
pre PFC spre PSC, se sprijină pe în -
Ńe legerea oferită de Williamson (1992)
asupra comportamentului oportunist
al managerilor, care ar presupune ma-
nipularea grupurilor de interese ale
firmei, inclusiv a acŃionarilor, cu sco -
pul de a realiza investiŃii strategice în
performanŃa socială a firmei, în situa -
Ńia în care performanŃa financiară a
firmei este una scăzută. Astfel, avem
de-a face cu un cadru în care atun-
ci când performanŃa financiară a fir -
mei este redusă, cea socială este ri -
dicată, şi invers, în centru aflându-se
acest comportament oportunist al ma -
nagementului. 

(va urma)

Intercondi]ion@ri între responsabilitatea corporativ@ 
}i performan]ele firmelor multina]ionale (I)

dr. Lucian BELAŞCU, ULBS



Perioada după evenimentele din de-
cembrie 1989 şi până în prezent, una
dintre cele mai controversate din is -
toria României, a creat în viaŃa medie -
şenilor, ca de altfel a majorităŃii oame-
nilor din această Ńară, o mare dezamă-
gire şi derută. 

Răsturnarea celui mai cumplit re -
gim dictatorial din Europa de est, care
părea de nezdruncinat, a pus în faŃa
românilor o mare provocare. MulŃi cu -
prinşi de euforia libertăŃii, n-au reuşit
să evalueze avantajele acesteia, să „
gestioneze” politic ( termen la modă),
o astfel de situaŃie nemaiîntâlnită.

Clasa „muncitoare” deŃinătoarea ce-
lei mai revoluŃionare conştiinŃe politice,
conform teoriilor marxiste, s-a trezit
fără conducători care să o dirijeze, să
gîndească în locul ei, de fapt ea s-a lă-
sat condusă pentru că era mult mai comod.

Unii se întreabă şi acum la ce a
fost necesară o astfel de mascaradă de

revoluŃie. După cunoştiinŃele multora,
o revoluŃie duce inevitabil la schim-
barea totală a vechii orînduiri cu una
nouă, axată pe principii noi, ori după
cum se vede acum, schimbarea nu s-a
produs. 

Toate partidele care au ajuns la
putere până acum sunt descendente

din fostul partid comunist. Foştii co -
munişti, mai ales cei eşalonul doi, s-au
regrupat şi au preluat conducerea Ńării.
Aceştia au schimbat legile de guver -
nare a Ńării, au introdus în practică
minciuna şi furtul, au sărăcit Ńara. 

Cea mai mare parte a oamenilor
din România nu cuncosc legile care
guvernează societăŃile democratice au -
tentice, cum funcŃionează economia de
piaŃă. Tansformarea conştiinŃei clasei
muncitoare „conducătoare” nu se poate
realiza în 23 de ani, mai ales cînd
lipseşte o teorie filozofică puternică,
obiectivă. 

Dacă societatea comunistă a fost
concepută de marxişti pe baza unei
teorii ce atrăgea după sine practica
socială, în actuala societate practica a
devansat teoria. Nu există norme şi
reguli ale dezvoltării socetăŃii post co -
muniste. 

Toate greutăŃile pornesc de la sta -
rea economică, care în prezent în Ro -
mânia este mai mult decât nesatis-
făcătoare. A apărut situaŃie contradic-
torie. Nu avem pentrucă nu producem,
şi nu producem pentrucă nu avem.
Această formulare devenită consacrată,
se pare că funcŃionează perpetuu în

România. 
Cel mai mai afectat segment de

populaŃie este acela din localităŃile
care au fost cu preponderenŃă indus-
triale. Pintre acestea se află şi muni 
cipiul Mediaş. El s-a prăbuşit econo -
mic. Cele peste 13 intreprinderi de
gradul zero, şi încă vreo 20 mai puŃin
importante, cu aproximativ 40.000 de
salariaŃi, au fost „restructurate”, unele
ajungînd aproape la desfiinŃare. Sec -
torul întreprinderilor private nu a pu -
tut absorbi marele număr de disponi-
bilizaŃi, în acest caz numărul şomeri -
lor a devenit tot mai mare. SituaŃia
economică, tot mai precară, afectează
şi viaŃa spirituală. În perioada 1990-
2010, o seamă de instituŃii culturale
şi-au redus activitatea, unele s-au des-
fiinŃat. Casa de Cultură a Municipiului

şi Tea trul Popular conduse cu com-
petenŃă de inimosul profesor Ilie Ne -
meş, timp de peste un sfert de veac,
au fost desfiinŃate. Casa de cultură a
sindicatelor a devenit gazda unor ac -
tivităŃi recreativo-bahice, Muzeul mu -
nicipal şi-a restrâns activitatea. Pînă
nu demult existenŃa sa era amenin -
Ńată cu dispari Ńia, din cauza politicii
oportuniste de retrocedări practicată
de politicienii de pe DâmboviŃa. Se -
diul AsociaŃiei Artiş tilor Plastici Ama -
tori a devenit un fec ventat bar al
„boe mei” medieşene.

Din 2012 de cînd s-a schimbat
conducerea oraşului, avînd-ul ca primar
pe distinsul domn Teodor NeamŃu, viaŃa
culturală a început să se revi goreze, să
intre pe făgaşul bunelor tradiŃii cultu -
rale ale acestui frumos oraş Transilvan.
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