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„Voieşti să cunoşti lucrurile?

Priveşte-le de aproape. 
Vrei să-Ńi placă? 

Priveşte-le de departe”.
I.L.Caragiale

Să reluăm explicarea mecanis -
mului penuriei alimentare, penu-
rie care se putea transforma, în
anumite circumstanŃe, în criză.
Iată, o recoltă proastă genera o

creştere a preŃurilor pe o zonă. Nu de puŃine ori, comu-
na sau instituŃiile respective de un rang mai mare,
cumpărau din alte regiuni, la „preŃul just”, mai ridicat,
cantitatea de cereale, de regulă grâu, care lipsea, dis-
tribuind-o locuitorilor respectivi la „preŃuri sociale”, ca
grâu sau ca pâine, preŃuri, de fapt, pe care locuitorii şi
le permiteau. Era o manieră decentă şi dezirabilă în care
autorităŃile îşi făceau datoria faŃă de supuşii lor; un bun
exemplu pentru ce nu este astăzi. Nu toŃi făceau aşa,
ra reori marea aristocraŃie franceză, ca să nu mai dis-
cutăm de Balcani, dar faptul merită consemnat. Sigur
că în spaŃiul respectiv acŃionau de multe ori, cum
spuneam, rumoarea, panica, în rândul locuitorilor, ceea
ce aducea bani mai mulŃi în rândul comercianŃilor.

În ultimii ani, putem observa
tendinŃa tot mai multor fonduri
mutuale de a investi în confor-
mitate cu diverse criterii sociale.
Astfel de investiŃii, considerate
responsabile social, au apărut
în jurul anilor 1960 şi au atras
tot mai mult atenŃia mediului
academic. Ele pot fi definite în
mod succint astfel: „procesul de
integrare a valorilor personale şi
a preocupărilor sociale în de -

cizia de investire” (Schueth, 2003). S-au înfiinŃat chiar
fonduri mutuale noi, responsabile social. 

În organizarea UniversităŃii din Rennes 2,
FranŃa, şi a Centrului European de Documentare
de pe lângă ULBS, un grup de studenŃi şi profe-
sori de la Universitatea din Rennes 2 a venit pen-
tru câteva zile la Sibiu, la ULBS, pentru mai multe
întâlniri cu oameni de specialitate din domeniul
economic, politologiei, ş.a. Scopul vi zitei a fost
acela de a înŃelege economia românească, alte
aspecte sociale, perioada de tranziŃie de la socia -
lism la post socialism.
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„Pentru o pagină de sin-
teză avem nevoie de zece
mii de pagini de analiză”. 

Vasile Pârvan 
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Friedrich August von Hayek s-a născut la Viena, în
1899. A studiat dreptul la Universitatea din Viena, unde
a obŃinut un prim doctorat în 1921, apoi al doilea în
ştiinŃe politice în 1925. În 1927, a fondat împreună cu
Ludwig von Mises Institutul de Cercetări Economice,
al cărui director a fost până în 1931 şi societatea
Mont – Pelerin, unde s-au reunit intelectuali dedicaŃi
studiului şi apărării liberalismului. În Viena, Hayek a
fost încinjurat de tinere minŃi sclipitoare ca Fritz
Machlup şi Oskar Morgenstern, care au stat la origi -
nea aprofundării teoriei economice. După o serie de
conferinŃe la London School of Economics, el a fost
numit aici profesor de economie până în 1950,

perioadă după care a devenit profesor de ştiinŃe sociale şi juridice la
Universitatea din Chicago, din 1950 până în 1961. În 1962, a obŃinut o cate -
dră de economie politică la Universitatea din Fribourg, Germania, unde a
devenit profesor emerit în 1977. 

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Loredana NEACŞU, Rondul de Sibiu

Dan POPESCU

Pe data de 8 iunie 1810 s-a născut compozitorul german Robert Schumann. El este considerat ca fiindunul dintre cei mai mari compozitori din epoca romantică.

Politica socială a co -
munităŃii europene a de-
butat odată cu tratatul
de constituire a aces-
teia, în 1957. Astfel,
Tratatul de la Roma
pune bazele politicii so -
ciale prin articolele sale
referitoare la libera cir-
culaŃie a muncitorilor
şi la libertatea de sta -
bilire a acestora, în con-

textul creării pieŃei comune. Tot prin acest
tratat a fost prevăzută şi crearea Fondul So -
cial European, instrumentul de finanŃare a po -
liticii sociale şi cel mai vechi dintre fondurile
structurale.

Pasul următor a fost constituit de adop -
tarea Actului Unic European (The Single Euro -
pean Act), în 1986, ce conŃine directive pri -
vind sănătatea şi siguranŃa la locul de muncă,
introduce dialogul social şi conceptul de coe -
ziune economică şi socială (materializat prin crea -
rea Fondului de coeziune economică şi socială).

PUNCTUL
PE EUROPA
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Studen]ii francezi de la Rennes
interesa]i de economia
româneasc@, au ales Sibiul
pentru documentare

Castelul Mediaş

Friedrich Hayek

dr. Paul LUCIAN,
ULBS

Foametea: 
amenin]are drastic@

pentru secolul XXI? (II)
– un mileniu de foamete în
istoria economic@ a lumii – 

continuare ^n pag. 3

Principii investi]ionale
}i tendin]e 

în evolu]ia investi]iilor
responsabile social

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS

Momente importante în
elaborarea politicii sociale
a Uniunii Europene
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Între 1968 şi 1978, a predat la

Universitatea din Salzburg, Austria,
pentru ca apoi să se reîntoarcă la
Fribourg unde şi-a petrecut ultimii
ani din viaŃă până în 1992. În 1974
a fost recompensat de Academia Re -
gală a Suediei, el primind premiul
pentru ştiinŃe economice împreună cu
Gunnar Myrdal în memoria lui Alfred
Nobel „pentru lucrările lor deschiză-
toare de drumuri în domeniul teoriei
fluctuaŃiilor economice şi monetare,
şi pentru analiza lor penetrantă a inter-
dependenŃei fenomenelor economice,
sociale şi instituŃionale” 

Friedrich von Hayek este, de ase -
menea, persoana despre care s-a afir-
mat că ar fi fost inspiratorul politicii
monetare promovate de Margareth
Thatcher, fiind în acelaşi timp cel pe
care se bazează economiştii din „noua
economie clasică”, şcoală a antici -
părilor raŃionale care s-a dezvoltat în
S.U.A., începand din 1970. 

Cercetările personale ale lui von
Hayek încep cu o lucrare legată de
aspecte monetare, pe care o publică
în 1931. În cadrul acesteia, el exam-
inează cu minuŃiozitate crearea mon-
etară, şi în special implicaŃiile ei. Se
face cunoscut pentru lucrările sale
asupra ciclurilor şi fluctuaŃiilor (1929),
pentru reflecŃiile sale asupra pro-
ducŃiei şi capitalului (1939). Departe
de a fi doar un specialist al creaŃiei
monetare, el este considerat astăzi
unul din precursorii teoriei creşterii
economice. Pe de altă parte, odată
cu „efectul Ricardo”, el analizează şi
îmbogăŃeşte contribuŃia marelui autor,
propunând următoarea idee: „într-o eco-
nomie dată, o creştere a salariilor rea-
le trebuie să provoace o prelungire a
perioadei medii de producŃie”.

Reprezentant de seama a Şcolii
Austriece în secolul XX, Hayek alături
de Ludwig von Mises se concentrea -
ză în principal pe analiza unor proble -

me de larg interes şi de aprigă dispută
în idei contemporane: monedă, inflaŃie,
şomaj... Aceşti doi economişti pot fi
catalogaŃi drept monetarişti, dar de o
factură aparte. Monetarismul austriac
se deosebeşte mult de alte idei mone -
tariste în ceea ce priveşte analiza
monedei, având totuşi aceleaşi idei
de bază. Mai întâi, trebuie subliniat
faptul că pentru monetariştii austrieci
fenomenul inflaŃionist este de natură
pur monetară, Hayek explicând „...că
totdeauna, în politica monetară, şi nu
în altă parte, trebuie găsită cauza (ime -
diată) a inflaŃiei”. De asemenea, Hayek
şi susŃinătorii săi sunt de acord cu
Friedman în privinŃa faptului că în caz
de a se duce o politică de reduceere
a şomajului sub nivelul său de echili-
bru prin mijloace monetare, aceasta
va alimenta valvoarea inflaŃionistă. Ceea
ce îi reproşează lui Friedman, ca şi
lui Keynes de altfel , este în primul
rând faptul că analizele întreprinse
sunt globale, ignorând efectele expan-
siunii monetare la nivel microecono -
mic. Aceste efecte sunt importante,
deoarece afluxul de monedă în eco -
nomie nu are loc în mod uniform pe
întreg teriotoriul şi în toate sectoarele
de activitate şi nici în acelaşi timp.
Astfel, cererea nu este stimulată în
mod uniform.

Un anumit număr de întreprinderi
sunt primele beneficiare ale unui nou
aflux de resurse şi ele sunt avanta-
jate, deoarece pot creşte investiŃiile şi
gradul de ocupare a mâinii de lucru.
Corespunzător cresc veniturile, produ -
cându-se influenŃe asupra altor sec-
toare în care va creşte cererea de
produse care va antrena o urcare a
preŃurilor relative (care au scăzut în
timpul declinului producŃiei). În para-
lel, se înregistrează o reducere a pre -
Ńurilor în sectoarele care au fost pri -
mele atinse de expansiunea monetară
şi care au intrat în declin. În dorinŃa
de a evita acest proces, autorităŃile
monetare apelează la o nouă şi mai
puternică doză de expansiune mone-
tară pentru a încuaja investiŃiile şi a
reduce şomajul. PreŃul plătit va fi deci

o accelerare permanentă a inflaŃiei.
Analiza monetară a Şcolii Austriece
evidenŃiază impactul expansiunii mo -
netare asupra preŃurilor şi a structurii
producŃiei.

În general, Friedman şi alŃi mone -
tarişti se arata favorabili ratelor de
schimb flexibile, în care văd o con -
diŃie a posibilităŃii controlului interior
asupra inflaŃiei. Din contră, Hayek
este un fervent apărator al sistemu-
lui de schimburi fixe, motivând fap-
tul că guvernele ar fi constrânse a nu
mai lăsa masa monetară să crească
exagerat pentru a servi interesul lor
politic pe termen scurt. O altă idee,
susŃinută de Hayek şi economiştii aus-
trieci, constă în renunŃarea la contro -

lul statului asupra băncilor centrale,
cerându-se denaŃionalizarea monedei.

Atitudinea lui Hayek a fost mai ra -
dicală decât a altor monetarişti. Spre
deosebire de Friedman, adeptul unei
decelerări progresive a creşterii mone -
tare, Hayek susŃine categoric că de -
celerarea trebuie să fie rapidă, şi nu
progresivă sau lentă. Fenomenul este
următorul: o decelerare rapidă face să
scadă brusc cererea, investiŃiile şi să
crească şomajul la cote foarte mari.
Ea poate avea şansa de a controla
inflaŃia, iar Hayek afirma că un gu -
vern democratic poate supravieŃui la
o rata a şomajului de 20% timp de
6 luni. Dar, în general, guvernele nu
riscă şi atunci ele practică o decele -

rare lentă, progresivă ale cărei efecte
se produc treptat, în timp şi aceasta
le permite să afişeze rate de şomaj
de 10% timp de mai mulŃi ani, evi -
tându-se astfel un şoc ce ar putea
periclita poziŃiile lor politice. Hayek
însă este adversarul declarat al aces-
tei politici, arătând că singura şansă
de reuşită constă în aceea ca guverne -
le să-şi asume răspunderea şi ris -
curile pe care le implică practicarea
unei decelerări monetare rapide.

Teoria economică a lui Hayek se
bazează, în acelaşi timp, pe concepŃi-
ile lui Wicksell şi pe cele ale lui
Bohm-Bawerk. El recunoaşte că in -
ves tiŃia este o deviere a producŃiei, a
cărei durată depinde de preferinŃa

asistent univ. dr.Alin OPREANA, ULBS

Johan Gustaf Knut Wicksell 

Ronald Reagan Margaret Thatcher
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Din partea conducerii FacultăŃii

de ŞtiinŃe Economice a ULBS,
oaspeŃii francezi au fost salutaŃi
de lector univ. dr. Bogdan Mârza,
Prodecan al facultăŃii. Apoi, stu-
denŃii şi profesorii francezi au
participat la conferinŃa prof. univ.
dr. DHC. Dan Popescu, de la
Facultatea de ŞtiinŃe Economice a
UniversităŃii Lucian Blaga Sibiu,
care le-a expus câteva aspecte
economice din România. Confe -
rinŃa a fost urmată de mai multe
întrebări şi răspunsuri.
Grupul de francezi, format din 26
de studenŃi şi trei profesori de la
Universitatea din Rennes 2, au vi -
zitat de asemenea, înaintea Si -

biului, şi Bucureştiul. Aceştia s-au
declarat încântaŃi de vizitele fă -
cute, care le-au oferit o imagine
complet diferită faŃă de ceea ce
aflaseră din media franceză
despre România.

În afară de aspectele economi -
ce, studenŃii francezi au fost inte -
resaŃi - la facultatea de resort - şi
de aspectele legate de minorităŃi,
un alt motiv pentru care au ales
să vină la Sibiu unde există o pu -
ternică comunitate germană. Şi, nu
în ultimul rând, Sibiul a fost ales
pentru această vizită de documen -
tare şi pentru relaŃia de partene-
riat pe care o dezvoltă cu oraşul
Rennes. Rennes este situat în
partea ne nord-vest a FranŃei şi
este un puternic centru universitar,
aproa pe un sfert din populaŃie
fiind reprezentată de studenŃi.

Studen]ii francezi de la Rennes, interesa]i de economia
româneasc@, au ales Sibiul pentru documentare

Loredana NEACŞU, 
Rondul de Sibiu

comunităŃii. Astfel, ea este cea care
determină rata de economisire ce sus-
Ńine investiŃia. PrezenŃa monedei este
de aşa natură încât poate să rupă
echilibrul dintre consumatori şi produ -
cători. Într-adevăr, o infuzie de mone -
dă bulversează structura perturilor, în
special cea a ratei dobânzii care sca -
de sub rata normală, ceea ce relan -
seaza investiŃia sub nivelul său de
echilibru, determinat de economisire.
În numeroase articole, el ia în consi -
derare modificările survenite în eco -
nomiile contemporane, în special dez -
voltarea tensiunilor inflaŃioniste. Sin -
dicatele reprezintă o ameninŃare se -
rioasă pentru stabilitatea preŃurilor,
deoarece în opinia lui Hayek, ele pro -
voacă o alocare suboptimală a facto-
rilor de producŃie instaurând legi, re -
glementări şi salarii minimale. Aceas -
tă poziŃie îl duce la criticarea teoriei
lui Keynes, conform căreia muncitorii
şi sindicatele sunt victime ale iluziei
monetare, în timp ce toŃi agenŃii eco-
nomici anticipează din ce în ce mai
mult consecinŃele inflaŃiei şi raŃio -
nează în termeni reali.

Friedrich von Hayek consacră o
mare a parte a operei sale compa -
rării marilor sisteme economice (1944).
El se opune regimurilor totalitare şi
arată că în ele nu poate exista con-
vergenŃa între marile sisteme eco-
nomice, deoarece fiecare se dezvoltă
de manieră autonomă, după propria sa
logică. În ceea ce îl priveşte, mani-
festă clar o preferinŃă pentru siste -
mul de tip liberal pe care ar trebui
să se fondeze atât instituŃiile, cât şi
dreptul pe baza economiei de piaŃă.
Opunându-se violent modelului so -
cialist, el exprimă, de asemenea, o
puternică repulsie faŃă de interven -
Ńionismul statului în politica economi -
că. Orice combinaŃie de intervenŃio -
nism etatist şi economie de piaŃă nu
va conduce decât la eşec. Cea mai
cunoscută carte a sa este Drumul
către servitute. De numele său este
legat termenul de catalaxie, o rede -
finire a conceptului de ordine spon-
tană a pieŃei. Drumul către servitute

a apărut în 1944 şi a reprezentat în -
ceputul unei lungi perioade în care
interesul lui Hayek pentru analiza
economică s-a combinat cu studiu
asupra istoriei, asupra vieŃii sociale. 

Hayek este de părere că gânditorii
francezi care au pus bazele socialis-
mului modern nu nutreau nici o în -
doială că ideile lor ar putea fi puse
în practică de către un guvern dicta-
torial forte. Socialismul însemna pen-
tru ei o reacŃie împotriva liberalismu-
lui RevoluŃiei franceze, constituind o
reorganizare deliberată a societăŃii,
după criterii ierarhice, şi prin impu -
nerea unei „puteri spirituale” coerci-
tive. Fondatorii socialismului conside -
rau libertatea de gândire drept ră -
dăcina răului din societatea secolului
al XX-lea. 

Socialismul a început să se alieze
cu forŃele libertăŃii numai sub înrâu -
rirea puternicelor curente democratice
care au precedat RevoluŃia de la 1848.
I-a trebuit însă noului „socialism de -
mocratic” multă vreme pentru a ate -
nua bănuielile trezite de anteceden-
tele lui. Tocqueville este cel care a
văzut cel mai clar faptul că demo -
craŃia, ca instituŃie esenŃialmente in -
dividualistă, se află în conflict ireme-
diabil cu socialismul: „DemocraŃia ex -
tinde sfera libertăŃii individuale – a
spus el în 1848 –, socialismul o
restrânge. În democraŃie fiecare om
ajunge la întreaga sa valoare posi-
bilă; socialismul face din fiecare om
un simplu factor al acŃiunii sale, un
instrument, un număr. DemocraŃia şi
socialismul nu au în comun decât un
simplu nume: egalitatea. Dar remar-
caŃi diferenŃa: în vreme ce demo -
craŃia tinde spre egalitate în libertate,
socialismul tinde spre egalitate în
mizerie şi servitute.“ (discurs susŃinut
în 1848 la o adunare constituantă pe
problema dreptului la muncă).

De asemenea, în viziunea lui Hayek,
pentru a aduce cea mai plauzibilă
motivaŃie politică, dorul de libertate,
socialismul a început să folosească
tot mai des promisiunea unei „noi li -
bertăŃi”. Instaurarea socialismului urma

să devină saltul din imperiul necesi -
tăŃii în imperiul libertăŃii. Avea să
aducă „libertatea economică” fără de
care libertatea politică, deja câştigată,
„nu ar avea valoare”. Noua libertate
făgăduită urma să constituie elibera -
rea de sub imperiul necesităŃii, scoa -
terea de sub constrângerea împreju -
rărilor care în mod inevitabil ne limi -
tează tuturor aria opŃiunii. Aceasta
echivala, în realitate, cu dispariŃia
dis crepanŃelor frapante între ariile de
opŃiune ale diferiŃilor indivizi. Astfel,
revendicarea unei libertăŃi nu era de -
cât reluarea sub alt nume a cererii
de distribuire egală a avuŃiilor.

Ademenirea unui număr tot mai
mare de liberali pe calea socialismu-
lui se datorează tocmai acestei pro -
mi siuni: a unei mari libertăŃi. Majo -
ritatea intelectualităŃii a considerat so -
cialismul ca un moştenitor al tradiŃiei

liberale, de aceea pentru aceşti inte -
lectuali ideea că socialismul duce la
polul opus libertăŃii, este de neconce -
put. „Este uimitor cum acelaşi socialism,
care nu numai că a fost apreciat de
timpuriu drept cea mai mare amenin -
Ńare pentru libertate, dar care a în -
ceput chiar în mod făŃiş ca o reacŃie
împotriva liberalismului RevoluŃiei fran -
ceze, a dobândit o acceptare unanimă
sub steagul libertăŃii”, spune Hayek în
Drumul către servitute referindu-se la
marea utopie în care compară Drumul
LibertăŃii cu Marea Cale spre Servitute.

Conjuctura actuală a determinat o
schimbare politică majoră în Marea
Britanie, unde după o perioadă lungă
de timp, Conservatorii (împreună cu
Liberalii) au preluat puterea. Aceaşi
situaŃie a avut loc şi acum 21 de ani,
când Margareth Thatcher a câştigat
alegerile într-o perioadă foarte dificilă

şi datorită unor programe economice
dure, având o sursă importantă de
inspiraŃie în Friedrich von Hayek, a
reuşit să imprime Marii Britanii o tra -
iectorie care să o transforme într-una
dintre cele mai mari puteri economi -
ce la începutul secolului XXI. În urma
cercetărilor realizate Hayek, s-au ob -
Ńinut rezultate importante în rezol -
varea unor probleme de politică eco-
nomică, probleme cu care în acest
moment statele lumii se confruntă
din nou. În condiŃiile în care reŃeta
keynesistă este limitată la un termen
scurt şi nu se poate aplica cu ace-
laşi succes ca în 1929-1933, lucru
determinat de creşterea puternică a
datoriei suverane la nivel mondial,
aplicarea unor măsurii de politica mo -
netară, în condiŃiile funcŃionării libere
a pieŃelor, pare a fi soluŃia pentru
ieşirea din actuala situaŃie. 

Eugen Böhm von Bawerk
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Dezvoltarea cu progrese evidente,

amplificarea de productivitate în agri-
cultură, reformele agrare, cele socia -
le, au făcut ca, în pofida unor ex -
cepŃii, foametea pe spaŃii mari să se di -
minueze considerabil în Europa, mai
ales odată cu primele decenii din se -
colul al XIX-lea. Nici pe depate în
Africa, Asia etc. nu a fost aşa. Au
persistat însă în Europa foametele pro -
vocate de războaie, de mari calamităŃi
naturale, de ample erori de ideologie
şi politică economică sau de boli ale
plantelor. A fost, în acest ultim sens,
criza grea de resurse nutritive care a lo -
vit Irlanda în 1846 – 1847, criză gene -
rată de boala cartofului, o foamete „ve -
ritabilă”, rea „urâ tă”, cu ample rever-
beraŃii sociale. De pildă prin numeroşii
irlandezi emigraŃi atunci în Statele
Unite, deveniŃi ulterior alegători aici,
politica americană dobândind astfel ac-
cente noi. Dar despre ce a fost vorba?
Scriam în „Cornul abundenŃei...”: „Ir -
landa, 1846: tragedia limită a unui
milion şi jumătate de oameni. O pro -
prietate a pămân tului aparŃinând, cu
precădere, landlorzilor englezi, puŃin
pământ rămâ nând băştinaşilor irlan-
dezi. Cum pe marile moşii se cultivau
grâul, alte ce reale, „exclusivitate” pen-
tru Anglia, irlandezilor le rămăseseră
cartofii”. „În regiunile înapoiate, cele
mai sever atinse apoi de foamete, nu
era cu noscut decât gătitul cartofilor,
scria un cercetător englez, C. Wood -
ham Smith. Aici s-ar fi găsit cu foarte
mare dificultate o Ńărancă ale cărei
cunoştinŃe culinare să nu se limiteze
doar la gătitul cartofilor. Pâinea era
rară, iar cuptorul necunoscut... Irlan -
dezii nu considerau grâul, alte cereale
ca articole de consum alimentar; când
cultivau astfel era doar pentru a-şi
plăti dările, ceea ce reprezenta, în
Irlanda, condiŃia vitală a existenŃei. Ar
fi fost nebun acela care ar fi mâncat
ceea ce trebuie să dea stăpânului, el
ar fi avut, ca unică perspectivă, bătaia,
moar tea prin tortură lentă. Chiar atun-
ci când copiii săi Ńipau de foame, Ńă -
ranul irlandez îşi achita întâi dările pen-

tru a-i scuti de o soartă mai rea...”.
Aşa dar, circumstanŃe penibile: landlor -
zii deveniŃi stăpâni cu forŃa pe nişte
pă mânturi care nu fuseseră ale lor, ne-
înduplecare şi cinism faŃă de Ńăranii
autohtoni mizeri şi mereu umiliŃi. Aceş -
tia mâncau doar cartofi...

În fapt, enorme cantităŃi de produ -
se nutritive erau „exportate” în Anglia
când irlandezii mureau pur şi simplu
de foame. Şi a venit „teribila boală a
cartofului”, situaŃia fiind caracterizată
în Irlan da printr-o cruntă foamete, circa
1,5 mili oane de irlandezi decedând
astfel sau de bolile provocate, inclusiv
tifos. Iar 1 milion de irlandezi, mai no-
rocoşi, au emigrat în Statele Unite. Josue
de Castro notează şi el că „foametea
în Irlanda, care a avut loc în era in -
dus trială, nu poate fi explicată decât
so cial, ca rezultat al existenŃei latifun -
diarilor, cu statutul lor privilegiat. Pă -
mântul Irlandei fusese monopolizat
de un foarte mic număr de cuceritori
englezi, în timp ce absolut întreaga
populaŃie irlandeză era redusă la sta -
rea de dijmaşi. Cauza catastrofei din
1846 din Irlanda a fost problema
agrară în forma ei cea mai acută”.

Astfel, pământurile Irlandei au fost
îngrăşate de cadavrele localnicilor, au
fost înălbite de scheletele şi oasele
lor, laolaltă cu cele ale unor animale,
câte erau, moarte şi ele de foame...

... Aşadar, Irlanda. O Europă care
strălucea, cu „la belle époque”, o
Europă tot mai industrializată, expozi -
Ńii internaŃionale de fast şi renume,
se confruntă, pe alocuri, cu foamete
şi am văzut de ce. Balcanii, România
în speŃă, în 1907, ne demonstrează
o proprietate injustă în agricultură,
rânduieli rurale aiurea şi mii de Ńă -
rani răsculaŃi împuşcaŃi, de altfel, ur -
mând să revenim aici într-o a trei parte
a studiului nostru. URSS, în speŃă
Ucraina şi Rusia în 1932, 1933, 5–6
milioane de decedaŃi de foamete, dic-
tatură, moarte, nu au făcut să releve
decât tragedia unor politici eronate,
restrictive şi nestimulative. Nu se mai
producea, se confiscau toate resurse-
le, cu precădere în acest segment se
murea. Şi aici a fost canibalism. Foa -
metele provocate de cel de Al doilea
Război Mondial sunt şi ele pline de
semnificaŃii. Interminabilul asediu al
Leningradului, de peste 2 ani şi ju -

mătate, a făcut milioane de morŃi. Nu
neapărat prin lupte, ci, cu precădere,
de foamete, de slăbiciune, de boli
afe rente. Pe urmă, „iarna foametei”
trăită de olandezii izolaŃi pe linia fron-
tului în lunile de la confluenŃa anilor
1944 – 1945... Deci, factorii politici
şi conflicte armate ca bază a unor
foamete cât de cât localizate. Iată, şi
FranŃa sau Marea Britanie, cu penurii
evidente de alimente în primii ani de
la terminarea războiului 1939 – 1945,
dar şi din vremea acestui război. Iar
şirul exemplelor ar putea continua.
Oricâte ar fi astfel de situaŃii, ele nu
explică foametea de azi din lume.
Acelaşi lucru, foametea de azi din
lume,motivaŃiile generale, de ansam-
blu, nu sunt explicate suficient nici
de marea foamete din China dintre
1959 – 1961, care a ucis între 15 şi
30 de milioane de chinezi. Acestea
au fost variantele publicate. Până la
urmă, chiar dacă urgisirile respective
nu erau eradicate, se aduceau resurse,
funcŃionau calea ferată, avioane, va -
poare, apoi, printre altele, colonizarea
din trecutul relativ apropiat a vestu-
lui american, ajutoarele, măsurile lo -

cale. Toate acestea „mişcau” şi „creau”
resurse nutritive cu creştere mare pe
cereale. Iar cel puŃin pe perioade, foa me-
tele deveneau astfel penurii, chiar dacă
cronice, iar apoi puteau finalmente dis -
părea. Care ar putea fi, to tuşi, explica-
Ńiile mai plauzi bile, dacă nu corecte, ale
situaŃiei foametei de astăzi în lume?

O explicaŃie ar fi aceea că, pe în -
tinse regiuni, în general bine popu-
late, dacă nu suprapopulate, foame-
tea a devenit endemică. De ce? Co -
lonialismul? Colonialismul, da. Cu nu
puŃine părŃi bune, dar, sub acest
aspect, deloc aşa. Nu se producea că
nu sunt bani şi nu erau bani că nu
se producea. Colonialistul, normal, me-
reu şi-a concentrat întreaga atenŃie
asupra „profitului” uşor, profitului uşor
de obŃinut, în mare măsură fiindu-i
absolut indiferent colonialistului pro -
gresul unei anume entităŃi, echilibrul
economic şi pe urmă biologic al re -
giunilor pe care le-a exploatat şi le
exploatează. Şi în Ame rica de Sud,
cucerită de conchistadori, şi în Africa
de pe coastele că reia, cu precădere,
se robeau şi s-au robit multă vreme
sclavi pentru Sta tele Unite – sunt cu -

Foametea: amenin]are drastic@ pentru secolul XXI? (II)
– un mileniu de foamete în istoria economic@ a lumii –

Dan POPESCU

Paris, 1940. Defilarea militarilor ocupanŃi germani.

Tribunalul foametei din Irlanda, 1847
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noscute terifian tele „corăbii negre” ce
îi transportau pe aceştia şi chiar dacă
mureau mai mult de jumătate din ei
transportul era considerat „rentabil”
–, şi în Asia s-au constituit colonii
bazate, multe dintre ele, pe plantaŃii
întinse, pe monocultură deseori, răs -
punzându-se ex clusiv nevoilor metro -
polei şi nu celor intrinseci, fireşti, ale
entităŃii respective.

Pe cât de aserviŃi profitului colo-
nial au fost astfel africanii sau cei
din America de Sud, mulŃi dintre cei
din Asia, pe atât au fost rupŃi aceş-
tia de vechile, de tradiŃionalele lor so -
cietăŃi bazate, de cele mai multe ori,
pe familia patriarhală, respectiv o agri -
cultură primară, creşterea unor anima -
le productive, vânat şi pescuit, toate
în cadrul unui anume echilibru ecolo -
gic ce constituise, deseori, o pavăză în
calea foametei şi subnutriŃiei. În acest
fel, subliniau experŃi FAO, încă din
1948, de pildă, populaŃia africa nă fără
pământ, proletarizată în bună parte,
dar neproducând, ca urmare a aser -
virii de către alŃii, ajunsese ca nutriŃie
la nivelul cantitativ şi calitativ cel mai
coborât din lume. Inde pendenŃa do -
bândită apoi de cele mai multe state
africane – o independen Ńă controlată,
deseori, de metropolele tradiŃionale
sau cele care le-au substituit pe aces-
tea, prin orgolii locale dar şi prin
faptul că, de cele mai multe ori, nu
am avut şi nu aveam de-a-face cu
entităŃi naŃionale ci cu entităŃi măr -
ginte de vechile linii de cucerire
colonială şi nu ale popoa relor, naŃiu-
nilor – nu a contat prea mult în
diminuarea foametelor şi a subnu-
triŃiei. Economiile noi rămâneau tot
subordonate exogen, conflictele in -
terne, deseori etnice, distrugeau ener -
giile constructive, primitivismul politic
îşi punea pecetea sa nedorită... Iar
asemenea stări de lucruri s-au per-
petuat, astfel că, în prezent, dincolo
de o serie de infrastructuri, multe
însă inutile în lipsa unui personal
naŃional calificat de deservire, Africa
se vădeşte destul de mult rămasă în
urmă. O mare „zonă fierbinte” pe
mapamond, cu o Ńărănime redusă ca
număr şi neproductivă, cu un prole-
tariat căutându-şi adăpost pe la per-
iferiile oraşelor, zonă dominată, nu o
dată, de „mica ciupeală” şi astfel cu

probleme dramatice de subnutriŃie.
Asia, în general, trebuie privită altfel
– evoluŃia Indiei şi a Chinei, în mare
parte, de la mari foamete la situaŃia
mult îmbunătăŃită de acum fiind sem-
nificativă –, dar zone de foa mete au
rămas şi rămân totuşi şi pe aici. Iar
America Latină cumulează mai puŃin în
această direcŃie. Oricum, şi în Ame-
rica de Sud la fel ca în Africa şi Asia
sunt zone agricole extrem de sensi-
bile la acŃiunea nedorită a unor facto -
ri naturali, la şocurile grave ale pieŃii –
fără contraşocurile respective – etc.

Profesorul Amartya Sen explică
limpede mecanismele. „ExplicaŃia unei
penurii care poate deveni foamete
într-o societate fie ea puŃin dezvoltată
este mereu pluricauzală. Factorul cli-
matic se combină cu alŃi factori:
războaiele, şi mai ales speculaŃia,
erorile de previziune şi de gestiune
ale autorităŃilor... Este drept, admin-
istraŃia s-a dezvoltat rapid, dar, dese-
ori, a dispus şi dispune de mijloace
încă limitate: o fiscaliate care <<fierbe>>
şi care poate apăsa greu pe con-
tribuabili, alte mijloace de multe ori
ale puterii iresponsabile sau corupte”.

„Vede bine” profesorul de eco -
nomie născut în Bangladesh şi tot el
continuă: „Politicile din spate nu sunt
mai puŃin importante. De fapt, „pe -
nuriile alimentare sunt mai puŃin
grave în democraŃii, deoarece dirigu-
itorii trebuie să dea socoteală oame-
nilor... Aceşti diriguitori trebuie să fie
atenŃi la chestiunile de aprovizionare,
pe de o parte deoarece profesează
ideologia binelui public, iar pe de
altă parte pentru că se tem de mânia
populară”. Ne dăm seama, comple -
tăm noi, că aceşti diriguitori pot să
fie prinşi într-un conflict curent între
interesele lor comerciale şi de specu -
laŃie – mai mulŃi sunt şi proprietari
de pământ, mari comercianŃi, etc. –
în situaŃiile în care pre Ńul la produse
agricole urcă, şi datoria lor de edili,
de politicieni, guvernanŃi,de a menŃine
preŃuri ce permit tuturor să se hră -
nească. Iar dacă plusează pe a doua
alternativă, se poate pune întrebarea:
de unde bani în momentele atât de
dramatice? Trebuia şi trebuie modifi-
cată societatea în timp, nefiind sufi-
ciente doar campanii în crizele acute...
Dar, până la urmă, ne putem, însă,

întreba oare câte democraŃii veritabile
există? Se vădesc, dar, disponibilităŃi
de hrană, dar deseori nu există dis -
ponibilităŃi de acces valide. Cu alte
cuvinte, pe nuriile, foametea, foame -
tele nu pro vin, adesea, din lipsa de
hrană, ci din imposibilitatea multora
de a şi-o procura. Să adăugăm aici
chestiunile sociale de proprietate dar
şi poluarea aerului, apei, solului, lipsa
de perfor manŃă a multor pământuri,
chi mizările în exces şi neavenite, mo -
dificările climatice, evidente, posibile
şi tot mai dese inundaŃii ge nerale pro -
vocate de topirea gheŃari lor, ş.a. şi
vom obŃine un tablou ceva mai amplu
al cauzelor care ge nerează, acum,
încă, foamete în lume. Şi cum astfel
de factori, din păcate, se accentuează
iar lumea a devenit globală, bursele
şi piaŃa sunt nemi loase, etc., putem
afirma că penuriile şi foametea vor
presa mai de parte, pe termen lung,
asupra demografiilor, vor avea şi pe
mai departe un puternic rol discri -
minant în ce pri veşte redistribuirea
bogăŃiilor şi o anume reclasare
socială. O soluŃie şi pentru alŃii ar fi
exemplul american – urmat, de fapt,

în mai multe Ńări din UE – care,
bazat pe o puternică industrializare a
economiei, a agriculturii, localizează
într-o agricultură performantă 3–4 %
din populaŃia ocupată. Această popu-
laŃie, protejată de posibile şocuri,
primeşte subvenŃii foarte importante.
Care, practic, sunt deseori în măsură
să denatureze o piaŃă liberă. Ori cum,
piaŃa trebuie respectată, este cobo -
rârea economiei din „virtual” în „real”.
Dar când situaŃiile o impun, este ne -
cesară imperios asocierea prin cipiilor
sociale. Ame ricanii o fac, dar nu o
spun, nu o declară. Dimpo trivă, “se
supără” când alŃi fac aşa. Ori cum,
astfel nu mai merge. Coborâm spre
rău. Este nevoie nu de con ducători de
tip „culpabili – ino cenŃi”, subordonaŃi
mai ales propriilor in terese şi celor
de grup, ci de personalităŃi veritabile,
care să se pună în slujba celor mulŃi,
să-şi Ńină pro misiunile...

Şi mai este un aspect. Anume, în
atari condiŃii, ritmul şi amploarea de
creştere a populaŃiei lumii. Astfel,
între începutul epocii neolitice şi mij -
locul secolului al XVII-lea, populaŃia
lumii a crescut de la 100 – 120 mili -

oane, la 500 milioane, ajungând la
un miliard de oameni spre 1840, 2
miliarde în 1930, peste 4 miliarde în
mai puŃin de cinci decenii mai târziu,
peste 7 miliarde de oameni astăzi.
Aceasta înseamnă că pentru dublarea
populaŃiei lumii, între epoca neolitică
şi debutul erei noastre au fost nece-
sare multe mii şi mii de ani, până la
mijlocul secolului al XVII-lea, circa
17–18 secole, 2 secole până în 1840,
mai puŃin de un secol până în 1930,
apoi mai puŃin de cinci decenii, etc.
Ce urmează şi cum se corelează o
astfel de dinamică cu cea a resur -
selor de hrană? Se corelează greu,
cu atât mai mult cu cât penuriile ali-
mentare ce se pot transforma uşor în
foamete – foamete, de altfel, cu efecte
globale devastatoare – sunt îndeose-
bi legate de subdezvoltare, de sărăcie,
de ignoranŃă. Iar asemenea stări sunt,
din păcate, „stabile”, chiar în creştere
pe nu puŃine zone. Şi tot din păcate,
astfel de zone în loc să di minueze, în
prezent se am plifică. Pu Ńin câte puŃin...

Dar ce s-a vădit şi ce se vădeşte cu
agricultura, cu penuriile la noi în Ńară?

(va urma)

Sibiu, PiaŃa Mare

Township, Africa de Sud
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sunt: (1) Screening-ul companiilor în
funcŃie de criterii foarte specifice de
includere, respectiv excludere. Se ana-
lizează impactul companiilor asupra
părŃilor interesate şi asupra mediului,
la nivel general. Pentru a lua decizia
de investire, fondurile studiază o serie
de aspecte în procesul de screening:
anumite industrii (tutun, alcool, arma-
ment, pornografie, energie nucleară,
jocuri de noroc, contracepŃie); respec -
tarea anumitor norme (drepturile omu -
lui, protecŃia mediului, protecŃia anima-
lelor, protecŃia consumatorilor, asigu-
rarea condiŃiilor potrivite de muncă
pentru angajaŃi, etc.); (2) Alegerea in -
vestiŃiilor „de impact” – acele investi -
Ńii care rezolvă probleme sociale sau
de mediu, generând profit. Pentru atra -
gerea investiŃiilor, companiile se im -
plică în rezolvarea problemelor din co-
munitate prin programe de responsa -
bilitate socială corporatistă.

Deşi există încă un grad mare de
eterogeneitate cu privire la IRS la ni -
vel mondial, tendinŃa este de a con-
verge către standardizare, odată cu
accelerarea şi accentuarea procesului

de globalizare. Conform Hill et al.
(2007), Ńările asiatice sunt caracteri-
zate de colectivism vertical, iar co -
mu nităŃile de investitori nu consideră
că este oportun să judece acŃiunile şi
motivaŃiile persoanelor aflate în pozi -
Ńii de management, în special dacă
aceştia sunt consideraŃi membrii de
rang înalt ai societăŃii. De asemenea,
IRS pot atrage atenŃia asupra anumi-
tor firme sau persoane, scoŃându-le
în evidenŃă, iar acest lucru nu este
dorit în societăŃile asiatice. La polul
opus, Ńările din America şi Europa
sunt caracterizate de individualism ori -
zontal, putând avea un impact diferit
asupra IRS. DiferenŃele de statut sunt
mai puŃin importante, se încurajează
egalitatea, elita corporatistă are o tole -
ranŃă tot mai mică în faŃa greşelilor
companiilor, societatea încurajează asu-
marea responsabilităŃii pentru faptele
individuale. Prin urmare, investitorii eu -
ropeni sau americani sunt mai încli-
naŃi spre aprecierea activităŃilor res -
ponsabile social pe termen scurt. To -
tuşi, aceste diferenŃe nu sunt insur-
montabile. Indiferent de cultură, pie -
Ńele acordă o atenŃie tot mai mare
asupra responsabilităŃii sociale corpo -
ratiste. Dacă, în plus, ar exista pe
viitor şi o clasificare publică a com-
paniilor în funcŃie de anumiŃi para-
metrii IRS, Adam şi Shavit (2008) es-
timează că investiŃiile în aria respon-
sabilităŃii sociale ar creşte, îmbunătă -

Ńind imaginea publică şi reputaŃia com-
paniei, având şi efecte pozitive indi-
recte asupra profitului. 

Roca et al. (2010) subliniază că,
la nivel global, pieŃele IRS se influen -
Ńează semnificativ una pe cealaltă, răs -
punzând rapid la schimbare. Această
legătură s-a intensificat în ultimii ani,
cu precădere în perioada crizei eco-
nomice, şi este observabilă simplu în
evoluŃia indicilor de IRS. TendinŃa în
viitor a pieŃelor IRS este de a deveni
din ce în ce mai integrate, deşi mo -
mentan nivelul de integrare este mai
scăzut. Autorii menŃionează că încă
există potenŃial crescut de diversifi-
care internaŃională a investitorilor de
tip IRS: astfel, SUA şi Marea Britanie
sunt cel mai semnificativ interconec-
tate pieŃe, fiind afectate puternic de
variaŃiile preŃurilor; Australia şi Ca -
nada sunt mai dependente de eveni-
mente locale decât internaŃionale, ofe-
rind beneficii mai mare decât SUA şi
Marea Britanie. Riscul de contagiune
însă, este estimat a creşte pe viitor.
Deoarece considerăm că tendinŃa spre
integrare este una semnificativă pen-
tru investiŃiilor responsabile social, ca-
pitolul al cincilea al lucrării gazduieşte
propria noastră investigaŃie asupra
acestui fenomen. 

Conform Raportului în tendinŃele in -

vestiŃiilor responsabile sociale în Sta -
tele Unite, publicat de Social Inves -
tment Forum Foundation în 2010, în
SUA, investiŃiile responsabile social
au crescut în ultimii ani într-un ritm
mai rapid decât investiŃiile convenŃio -
nale: în 2010 valoarea activelor de tip
IRS ($3.070 miliarde) era cu 380%
mai mare ca valoarea din 1995, în
timp ce activele convenŃionale cres-
cuseră doar cu 260% (ajungând la
$25.200 miliarde). Un aspect impor-
tant este că pe perioada crizei eco-
nomice, IRS au cunoscut creştere
sustenabilă, în condiŃiile în care in -
ves tiŃiile tradiŃionale au înregistrat des-
creşteri importante: de la începutul
lui 2007 până în 2010, în timp ce
S&P 500 era în scădere şi valoarea
activelor convenŃionale a scăzut cu
1%, valoarea activelor IRS a crescut
cu 13%. Această creştere a IRS este
determinată de anumiŃi factori:
• Cererea din partea clienŃilor pentru
IRS: managerii incorporează tot mai
mult factori sociali în analiza şi pro-
cesul de luare a deciziilor inves ti -
Ńionale precum şi în construirea por-
tofoliilor, pentru a răspunde nevoii
investitorilor instituŃionali şi individu-
ali de a investi în produse şi servicii
responsabile social;
• LegislaŃia: instituŃiile şi în special
fondurile publice încorporează criteri-
ile sociale din cauza prevederilor le -
gis lative;

• ProtecŃia mediului: au apărut o se-
rie de produse şi servicii care răs -
pund nevoii tot mai mari a investito-
rilor de a controla impactul asupra
mediului înconjurător (şi a reduce
riscul asociat), precum şi de a profi -
ta de oportunităŃile de dezvoltare în
zona „green” (energii alternative şi re -
generabile, tehnologii curate, dezvol -
tare imobiliară responsabilă, etc);
• Standardele: în 2009 şi 2010 s-au
dezvoltat o serie de standarde sociale
care trebuie respectate de anumite
companii;

• Marketingul: există o mulŃime de
campanii şi programe de conştienti-
zare menite să promoveze „investiŃi-
ile cu impact”; etc.

În Japonia, conform unui Raport
al Social Investment Forum Japan şi
EDGE International (2011), evoluŃia
fondurilor IRS publice a fost afectată
de criza financiară din 2008, valoarea
activelor IRS scăzând de la ¥1.243,9
miliarde în 2007 la numai ¥447,7 mi -
liarde în 2009. Şi criza financiar-gu -
vernamentală din Europa a influenŃat
fondurile IRS, valoarea activelor scă -
zând în 2010 până la ¥352,2 miliarde
(cu 74% mai puŃin ca în 2007). Pe

de altă parte, valoarea activelor con-
venŃionale a scăzut mai puŃin, cu
doar 31% faŃă de valoarea din 2007.
În timp ce investiŃiile convenŃionale
au intrat pe o pantă ascendentă, in -
vestiŃiile responsabile social sunt încă
în scădere – vezi Figura 3.1. Datorită
mediului investiŃional dificil, multe
fonduri au înregistrat randamente pu -
ternic negative. Totuşi, evaluarea co -
rectă a performanŃelor fondurilor IRS
japoneze este dificilă datorită numă -
rului lor (doar 32). Un alt instrument
introdus pe piaŃa niponă în 2008
sunt obligaŃiunile „cu impact social”,
care au ajuns in 2011 la o valoare
de ¥586,9 miliarde. EvoluŃia lor, în
comparaŃie cu fondurile IRS, a fost
uimitoare. Aceste obligaŃiuni contri -
buie social în diverse domenii precum:
schimbări climatice, sănătate publică,
sărăcie, etc. În viitor, se vizează dez-
voltarea de noi instrumente de inves -
tire şi stabilirea de reguli noi care să
încurajeze participarea investitorii in -
stituŃionali.

În Europa, conform raportului "Green,
Social and Ethical Funds in Europe –
2011 Review", elaborat de compania
Vigeo în 2011, existau 886 de fon-
duri retail IRS în 2011, o creştere
impresionantă comparativ cu 2009.
Valoarea activelor deŃinute de acestea
a crescut în 2011 cu 12%, ajungând
la peste €84 miliarde. FranŃa, Belgia,
Marea Britanie şi ElveŃia deŃin 76%
dintre fondurile retail IRS. La nivel
agregat, fondurile IRS reprezentau în
2011 aproximativ 1,42% din piaŃa
fondurilor retail europeană – vezif
Figura 3.2. EvoluŃia la nivel de Ńară
a variat. Olanda, Germania sau FranŃa
au cunoscut creşteri semnificative, în
timp ce Belgia, Austria sau Italia au
cunoscut scăderi ale valorii activelor
IRS în perioada 2010-2011. 

Conform SIO (2011), valoarea ac -
tivelor IRS din Canada, în decembrie
2010 era de CAD 530.9 miliarde, iar
investiŃiile responsabile social sunt
considerate instrumente utile pentru

crearea de valoare, managementul ris -
cului şi atingerea obiectivelor sociale
şi de mediu – vezi Figura 3.3. O mul -
Ńime de actori instituŃionali şi indivi -
duali investesc responsabil social: fon-
durile de pensii, industria de mana -
gement investiŃional, fondurile de in -
vestiŃii retail, fondurile mutuale, inves-
titori privaŃi, etc. Începând cu 2008,
investitorii au început să caute alter-
native de investire care să evite apari-
Ńia unei alte crize financiare asemă -
nătoare, reorientându-se către inves -
tiŃii responsabile social. În esenŃă,
criza financiară globală din 2008 este
privită ca o criză a factorilor sociali,
apărută din cauza lipsei de atenŃie
asupra factorilor de mediu, sociali şi
guvernamentali fundamentali. Prin ur -
mare, IRS sunt şi vor fi o alternativă
tot mai interesantă la modul tradi -
Ńional de gândire despre finanŃe şi
investiŃii. 

În Australia, conform unui raport
al Responsible Investment Associa -
tion Australia şi CAER (2011), IRS
de bază au crescut cu 8% în 2011
faŃă de 2010, ajungând la AUD19.55
miliarde, în timp ce IRS generale
(privite în sens larg, cu standarde
mai puŃin stricte) au crescut cu 99%
în 2011 faŃă de 2010, ajungând la
AUD148.9 miliarde. Trendurile pentru
anii următori sunt ascendente.
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urmare din pagina 1
Anul 1989 constituie un moment

important al construcŃiei sociale euro-
pene prin adoptarea primului docu-
ment programatic al politicii sociale -
Carta Socială, ce stabileşte drepturile
sociale fundamentale şi, odată cu aces-
tea, direcŃiile de acŃiune ale politicii
sociale. Un an mai târziu, în 1990,
Tratatul de la Maastricht (ratificat în
1992) stabileşte ca unul din obiecti -
vele Uniunii atingerea unui „nivel ridi-
cat de ocupare a forŃei de muncă şi
al protecŃiei sociale, egalitatea între fe -
mei şi bărbaŃi [...] creşterea standar -
delor de viaŃă şi a calităŃii vieŃii" în
1991 a fost adoptat Protocolul Social
(Social Policy Protocol), ce a fost ane-
xat Tratatului de la Maastricht şi care
stabileşte obiectivele politicii sociale
(prefigurate de Carta Socială): promo -
varea ocupării forŃei de muncă, îmbu -
nătăŃirea condiŃiilor de viaŃă şi de
muncă, combaterea excluziunii sociale,
dezvoltarea resurselor umane, etc.
(semnat de 11 SM, nu şi de Marea
Britanie).

Cartea Verde (Green Paper), lansa-
tă în 1993, deschide procesul de dis-
cuŃie asupra viitorului politicilor sociale
la nivel comunitar şi este urmată, în
1994, de Cartea Albă (White Paper) -
ce stabileşte priorităŃile politicii so -
ciale până în anul 2000.

Pasul următor în programarea poli-
ticii sociale este reprezentat de Cartea
Verde (Green Paper) - documentul care
a lansat procesul de dezbatere asupra
viitorului politicilor sociale la nivel co -
munitar (1993), în vederea elaborării
CărŃii Albe (White Paper) în 1994.

Liniile de discuŃie identificate prin
Cartea Verde privesc:
• priorităŃile comune tuturor SM în
domeniile pieŃei muncii, formării pro-
fesionale şi protecŃiei sociale;
• îmbunătăŃirea situaŃiei ocupării for -
Ńei de muncă;
• accelerarea progresului în crearea unui
sistem de producŃie bazat pe calitate;
• stimularea solidarităŃii şi integrării sociale;
• lupta împotriva sărăciei şi excluderii
sociale;
• piaŃa unică şi libera circulaŃie a per-

soanelor;
• promovarea egalităŃii de şanse pen-
tru bărbaŃi şi femei;
• sprijinirea dialogului social;
• coeziunea economică şi socială;

În acest proces de consultare au
fost implicate instituŃii ale Uniunii Eu -
ropene, SM şi diverse organizaŃii pu -
blice, alături de care au stat reprezen-
tanŃi ai angajatorilor şi ai sindicatelor.

Acestea sunt concretizate în pro-
gramele de acŃiune socială pentru pe-
rioadele 1995 - 1997 şi 1998 - 2000.
în 1997, prin Tratatul de la Amster -
dam (ratificat în 1999) este abrogat
Protocolul Social, este lansat Acordul
Social (Social Policy Agreement) şi
este integrat un nou articol în Tra -
tatul UE, un articol privind ocuparea
forŃei de muncă şi cunoscut ca Titlul
Vili. 1998 este anul în care Marea
Britanie semnează Acordul Social şi
participă astfel la politica socială
comunitară. Anul 2000 constituie un
moment major în evoluŃia politicii
sociale prin elaborarea Strategiei de
la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care
este stabilit obiectivul pe zece ani al
Uniunii Europene, reprezentat de trans-
formarea economiei comunitare în cea
mai competitivă economie bazată pe
cunoaştere. Tot în acest an a fost
adoptată şi Agenda Politicii Sociale,
ce preia acele obiective specifice şi
elemente ale strategiei ce Ńin de poli -
tica socială şi le converteşte într-un
program de acŃiune pe 5 ani, care
constituie cadrul politicii sociale ac -
tuale. În 2003 a avut loc evaluarea
intermediară a Agendei Sociale, ce are
ca rezultat ajustarea priorităŃilor Agen -
dei în funcŃie de progresul înregistrat
până în acest moment şi de schim-
bările politice, economice şi sociale
înregistrate la nivel comunitar.

Baza legală a politicii sociale a
fost stabilită prin Tratatul de la Roma
(Tratatul ComunităŃii Europene, 1957,
şi reînnoit), întărită prin Actul Unic
European (1986/1987) şi consolidată
prin Tratatul de la Maastricht (1992)
şi Tratatul de la Amsterdam (Tratatul
Uniunii Europene 1997).

Tratatul de la Roma reflectă mo -
mentul de început al politicii sociale
prin câteva articole referitoare la libe -
ra circulaŃie a muncitorilor şi a liber -

tăŃii de stabilire a acestora, în con-
textul creării pieŃei comune. Actul Unic
European a completat această linie
prin o serie de articole referitoare la
sănătatea şi siguranŃa la locul de
muncă, dialogul cu partenerii sociali
şi coeziunea economică şi socială . În
momentul de faŃă, cadrul legal gene -
ral al politicii sociale este dat de
Articolele 2 şi 13 ale Tratatului CE şi
Articolul 2 al Tratatului UE, care con-
tinuă iniŃiativele anterioare prin adău-
garea de prevederi referitoare la com-
baterea discriminării (de gen, a dis-
criminării rasiale, etnice, religioase, ba-
zate pe dizabilităŃi ,vârstă sau orien -
tare sexuală). Astfel, Articolul 2 al Tra -
tatului CE prevede - alături de o dez-
voltare economică armonioasă, echili-

brată şi durabilă - „un nivel ridicat de
ocupare a forŃei de muncă şi al pro-
tecŃiei sociale, egalitatea între femei
şi bărbaŃi creşterea standardelor de
viaŃă şi a calităŃii vieŃii", în timp ce
Articolul 13 se referă la adoptarea de
măsuri adecvate pentru „ combaterea
discriminării bazate pe sex, origine
etnică sau rasială, religie sau convin-
geri religioase, dizabilităŃi, vârstă sau
orientare sexuală". Tot în Tratatul CE,
politica socială este adresată distinct
în Titlul VIII (Articolele 125-130) - re-
feritor la ocuparea forŃei de muncă şi
Titlul XI (Articolele 136-145) - ce se
referă explicit la politica socială, edu-
caŃie, formare profesională şi tineret.
Articolul 2 al Tratatului UE - stabilind
obiectivele Uniunii Europene - preia

aceste reglementări şi menŃionează
promovarea progresului economic şi
social printr-un nivel ridicat al ocu -
pării forŃei de muncă, întărirea drep-
turilor şi intereselor indivizilor (prin
introducerea cetăŃeniei europene) şi
libera circulaŃie a persoanelor. Alături
de aceste prevederi juridice stau o se-
rie de directive şi reglementări privind
Fondul Social European (FSE), con di -
Ńiile de muncă, ocuparea forŃei de muncă
şi şomajul, securitatea socială.

În acest context, principiul care stă
la baza modelului social astfel refor-
mat (prin centrarea pe calitate) este
întărirea rolului politicii sociale ca
factor productiv, adică integrarea po -
liticii sociale cu politica economică şi
cu politica ocupării forŃei de muncă.

Momente importante în elaborarea politicii sociale 
a Uniunii Europene

dr. Paul LUCIAN, ULBS

Semnatarii Actul Unic European



Dezvoltarea cu preponderenŃă a in -
dustriei uşoare, în special a sticlăriei,
ceramicii, textilelor, lemnului, a va se -
lor emailate, a determinat conduce rile
fabricilor şi întreprinderilor din Me diaş,
pentru a realiza produse de de mare
competivitate, să atragă specialişti şi
muncitori de înal tă calificare. Pentru
creatori şi proiec tanŃi s-a apelat la
absolvenŃii institu telor superioare de
arte plastice şi de corative de la Cluj
şi Bucureşti. 

În ce priveşte muncitorii calificaŃi,
un mare aport l-au adus, în timp, bres -
lele care, începând cu secolul XV, au
pregătit generaŃii, din tată în fiu, de
meseriaşi pe specialităŃi.

Ca urmare a unei astfel de evo -
luŃii şi orientări, artele decorative s-au
dezvoltat în defavoarea picturii, scul -
pturii, sau gra ficii. Astfel au fost pro -
liferate cerami ca şi sticla industrială,
mai puŃin cea artistică. Pentru a pre -
găti muncitori ca lificaŃi s-au creat licee
tehnice industriale, unde se preda

ală turi de disci plinele de specialitate,
desenul tehnic şi artistic. 

La aceste materii se urmăreau
dezvolta la elevi a vedereii în spaŃiu,
ra porturile de proporŃii între întreg şi
părŃile componente, principiile esteti -
ce ale decorării unei suprafeŃe, proec -
ta rea şi modelarea unor forme pentru
realizarea unor matriŃe absolut nece-
sare pentru obŃinerea produselor în
serie mare şi foarte mare.

MatriŃeria pentru sticlă şi cerami -
că, Ńinând cont de materialele din care
urmau să se realizeze obiectele, tempe -
ratura de lucru, fiabilitatea, şi alte ca -
racteristici tehnice, era o specialitate
preŃuită de foarte mare importanŃă. 

În domeniul ceramicii industriale
la Mediaş s-a dezvoltat, încă din evul
mediu realizarea sobelor de teracotă,
a cahlelor pentru acestea. Ceramistul
Gheorghe Rusu a realizat o adevăra -
tă şcoală de matriŃerie pentru cerami -
că, necesară pentru realizarea cahle -
lor şi ale celorlante componente ale
sobelor de teracotă. 

Un element indispensabil realizării
unei lucrări de ceramică, de bună ca -
litate, este compoziŃia lutului, materia -

lului de bază în construcŃia unei lu -
crări de ceramică. CompoziŃia solului
de pe dealurile din jurul Mediaşului
este mai mult decât propice pentru
prelucrarea ceramică. 

Gheorghe Rusu a cercetat, ani în
şir, structura chimică şi proprietăŃile
plastice ale pământurilor medieşene,
reuşind să întocmească, prin diferite
combinaŃii chimice, reŃete unice pentru
obŃinerea unor luturi de cea mai bună
calitate pentru modelajul ceramic dar
şi pentru culoarea glazurilor. Prin anii
75-80 ai secolului XX, Mediaşul a de-
venit un centru renumit pentru cerami-
că şi sticlărie industrială, care produ -
cea, pentru toată Ńara, obiecte unice de
folosinŃă casnică din aceste materiale. 

După prăbuşirea regimului totalitar,
până ce noile structuri politice şi eco-
nomice s-au reaşezat pe un făgaş mai
normal al lucrurilor, mai precis prin
anul 2000, activitatea în domeniile
sticlăriei şi ceramicii industriale s-a
diminuat până aproape de desfiinŃare.

Deşi nu doresc să deviez discuŃia
din domeniul artistic în alt domeniu,
sunt nevoit să intru în consideraŃii de
ordin politic. Felul în care strucurile po-
li tice după decembrie 1989 au pri vit

arta şi cultura, a determinat o schim-
bare majoră în viaŃa artistică a Ńării
şi implicit a oraşului Mediaş. Cred că
există, sunt nevoit s-o spun, anumite
forŃe ma lefice care urmăresc distru -
gerea sistematică a tot ce s-a făcut
bine, în toate domeniile, înclusiv în
industria bunurilor de larg consum,
unde cera mica şi sticlăria au ocupat
un loc de frunte. La Mediaş aceste două
domenii aproape că nu mai există. 

Din dorinŃa de a revigora latura
artistică a oraşului, din 2012 un grup
de artişti pastici profesionişti stabiliŃi
aici a constituit un nucleu al Uniu nii
Artiştilor Plastici din România o filia -
lă, în a cărei compoenŃă se află şi
artisti din domeniile ceramicii şi sti -
clăriei, printre care şi tânăra cera -
mistă Mihaela Vidam care a des chis
recent o splendidă expoziŃie de ce -
ramică la Galeria privată „Cirus”.
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