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Abordarea echilibrului
din perspectiva 

principalelor doctrine
ale secolului XX

„ToŃi oamenii se agită 
pentru a avea, în sfârşit,

puŃină odihnă.
Dar sunt oameni atât 

de leneşi încât pun scopul
înaintea debutului”.

Rivarol.

Cum scriam într-una din căr -
Ńile mele publicată în 1981, ame -
ricanul John D. Rockefeller, unul

dintre cei mai de seamă pionieri ai exploatării şi rafinării
petrolului, devenit apoi o personalitate în domeniu, a
spus: „Un tânăr care vrea să reuşească în afaceri n-are
nevoie nici de chimie, nici de fizică. Studiul cifrelor,
nimic altceva decât cifrele şi aplicarea lor în afaceri, iată
ce trebuie să facă”. 

EvoluŃia teoriei cantitative a
banilor, a condus la luarea în
consideraŃie a rolului
economiilor şi investiŃiilor în
determi narea venitului naŃional.
Această idee şi-a făcut apariŃia
la în rândul unor economişti din
anii 1920. Dennis Robertson în
“Politica ban cară şi nivelul
preŃurilor” (1926) şi “Tratatul
despre bani” al lui Keynes
(1930) şi-au îndreptat atenŃia
asupra determinării pre Ńurilor,

nu asupra venitului na Ńional, iar cheia preŃurilor este
rata dobânzii care echilibrează economiile şi investiŃiile.

Având în vedere posi -
bilitatea creşterii gradului de
în credere al contribuabililor
în aparatul fiscal, realizarea
unei campanii media care să
aibă ca scop creşterea gra -
dului de colectare a venitu -
rilor buge tare constituie o
provocare. În ultimii ani, în
ciuda eforturilor declarate ale
autorităŃilor fiscale, nivelul
ve niturilor fiscale în PIB a

ră mas constant, la o cotă apropiată de 33%. MenŃio -
năm că media la nivel european este în jurul valorii
de 40%.
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„Este profunda igno-
ranŃă cea care inspiră
tonul dogmatic”

La Bruyére
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Semantis nu reprezintă un simplu cuvânt, rezo -
nând în mod diferit. Este, în acelaşi timp, un proiect
multinaŃional, o asociaŃie fără scop lucrativ şi o
comunitate de idei. Mai întâi... Proiectul Semantis a
apărut în urmă cu un an, mai precis, în primăvara
lui 2012, atunci când, la iniŃiativa unor prieteni bel-
gieni, s-a constituit o reŃea mixtă de echipe pedago -
gice, cu rolul de a propune diferitelor sisteme educa-
tive naŃionale, o nouă metodă de predare-învăŃare,
având la bază constituirea unor ateliere multimedia
care să favorizeze o mai bună receptare a limbilor
străine, în speŃă, a limbii franceze. Proiectul a fost
selecŃionat pentru co-finanŃare de către OrganizaŃia

InternaŃională a Francofoniei (OIF) – respectiv sectorul Fonds Francophone
des Inforoutes –, adresându-se cu precădere acelor tineri creativi şi inven-
tivi, prin care conceptul de “interculturalitate” să devină realitate în rândul
comunităŃilor pe care le reprezintă. 
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4 iulie 1776. DeclaraŃia de IndependenŃă a Statelor Unite.Această zi a devenit Sărbătoarea NaŃională a Statelor Unite

În pofida progrese -
lor înregistrate, Uniu -
nea Europeană mai are
foarte multe de între -
prins pentru a face fa-
Ńă provocărilor actuale
în domeniul energiei.

Ca expresie a con -
ştientizării deficienŃelor
structurale ale Uniunii
Europene în domeniul
asigurării ofertei de
energie, Comisia Euro-

peană a lansat un document de referinŃă
Cartea verde a energiei „Către o strategie
comună pentru securitatea aprovizionării cu
energie", completat cu Raportul final asupra
"CărŃii verzi". Documentul este considerat a fi
primul studiu energetic cu adevărat important,
realizat după anii '70, care poate fi utilizat
drept bază a unei strategii energetice pe ter-
men lung a ComunităŃilor Europene.

Cartea Verde a relevat cauzele profunde
ale dependenŃei exagerate de importurile de
energie ale Uniunii Europene şi riscurile de
natură fizică, geopolitică, economică şi socială
la adresa securităŃii ofertei de energie.

PUNCTUL
PE EUROPA
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Ruptura din gândirea lui Keynes

în “Tratat asupra banilor” şi în “Teo ria
generală a folosirii mâinii de lucru,
dobânzii şi a banilor” (1936) este
dată ”de întoarcerea prin intermediul
preŃurilor la producŃia reală ca varia -
bilă centrală ce trebuie explicată şi
de ideea că variaŃiile producŃiei sau
venitului, mai mult decât variaŃiile ra -
tei dobânzii, acŃionează în sensul ega-
lizării economiilor cu investiŃiile” (Ma-
rinescu, 2003).

A apărut astfel o idee nouă, aceea
că investiŃiile, şi nu economiile, de -
termină modificările venitului. Keynes
a susŃinut existenŃa autonomă a in ves-
tiŃiilor şi a arătat cum pot fi gene rate
economii pe calea multiplicatorului pen-
tru a satisface acest fel de in vestiŃie.

Aceste inovaŃii teoretice n-ar fi
adăugat prea multe la revoluŃia key-
nesiană, fără ideea că nivelul de echi-
libru al venitului, care egalează eco -
nomiile cu investiŃiile, nu este nea -
părat nivelul venitului care asigură ocu -
parea deplină a locurilor de muncă.
Ideea că procesul concurenŃial diri-
jează economia, până în stadiul an -
gajării depline a fost mai mult men -
Ńionată decât explicată. Ceea ce este
cu adevărat nou la Keynes este criti -
ca capacităŃii recuperabile a mecanis-
mului pieŃei. Fiecare element al raŃio -
nalismului său, şi chiar conŃinutul lo -
gic al întregii scheme keynesiene, pot
fi criticate separat; nu putem continua
să credem în tendinŃa automată a
economiei libere de piaŃă de a gene -
ra angajarea totală a forŃei de muncă.
Şcoala keynesistă pare să fi marcat
sfârşitul “doctrinei laissez-faire-ului”
şi a reprezentat o schimbare majoră
în gândirea economică: o transforma -
re instantanee şi rapidă a tuturor ide -
ilor, inclusiv a “viziunii” metafizice a
procesului economic de la care încep
toate teoriile. Ea a provocat schim-
barea în gândirea politicii economice,
nu datorită ideii că guvernele pot
interveni asupra depresiunii şi şoma-
jului prin intermediul cheltuielilor dis-
crete şi impozitului, ci pentru că se
bazează practic pe astfel de reco-
mandări. Nu se poate spune că toate
trăsăturile acestei teorii au fost unan-
im consfinŃite. Prima ediŃie a “Teoriei
generale a folosirii mâinii de lucru,
dobânzii şi banilor” a fost epuizată
înainte ca argumentele de detaliu ale
mesajului lui Keynes să apară. Con -
Ńinutul “Teoriei generale” exprimă în -
treg arsenalul de mijloace folosite de
Keynes pentru o înŃelegere teoriei
eco nomice propusă de acesta.

Punând în centrul teoriei sale ocu-
parea forŃei de muncă şi din pers -
pectivă macroeconomică, Keynes a
elaborat conceptele adecvate – res -
pectiv indicatorii – necesare elabo -
rării teoriei sale gnerale, construirii
condiŃiilor de echilibru în care econo-
mia să poată funcŃiona. Keynes s-a
referit şi a definit o serie de indica-
toricum sunt costul factorial, costul
de întrebuinŃare, venitul global, ofer-
ta globală, cererea globală, preŃul glo-
bal de ofertă, cererea efectivă, funcŃia
cererii globale, funcŃia ofertei globale,
legile înclinaŃie spre consum, econo -
mii, etc. (Popescu, 1999)

Teoriile dobânzii îşi îndreaptă aten-
Ńia asupra forŃelor ”reale” ale produc-
tivităŃii. AcŃiunea autorităŃilor mone -
tare în ultimele decenii şi absenŃa şo -
majului au diminuat considerabil im -
pactul forŃelor reale prezentat de teo-
ria neoclasică. Drept rezultat, econo -

miştii au abandonat pista teoriilor
reale ale dobânzii. Teoria dobânzii este
fie o teorie a preferinŃelor pentru li -
chiditate, în care rata bănească a
dobânzii depinde de cererea şi ofer-
ta stocului de bani şi acŃiuni, fie o
teorie a fondurilor împrumutabile, în
care rata bănească a dobânzii de -
pinde de cererea şi oferta fondurilor
totale împrumutate. S-a sugerat une-
ori conflictul dintre teoriile reale şi
monetare ale dobânzii. În concordan -
Ńă cu teoriile reale, dobânda este pro-
dusul capitalului şi un rezultat al ab -
stinenŃei de la consumul prezent.

Conform teoriilor monetariste, do -
bânda este preŃul banilor şi rezulta -
tul parŃial al lichidităŃii. Acestea sunt
explicaŃiile asupra cărora se îndreap-
tă conflictul în general.

Keynes însuşi a fost încurajat în
interpretarea sa, când a constatat că
dobânda nu este un rezultat al aşteptă-
rii, ci un rezultat al netezaurizării banilor.

Considerând echilibrul general, se
obesrvă că dobânda acŃionează si -
multan, asupra ”celor trei margini” ale
deciziilor: de consum, de investire şi
de portofoliu. Cu alte cuvinte, reflec-
tă produsul pur al capitalului şi com-
pensează sacrificiul lichidităŃii.

Luând în considerare influenŃa e -
normă a autorităŃilor monetare asu -
pra ratei dobânzii în zilele noastre,
ne întrebăm câtă importanŃă trebuie

să acordăm teoriilor reale ale dobân -
zii. Patinkin oferă un tip de răspuns
la această problemă. O teorie reală
determină rata dobânzii pe piaŃa măr-
furilor, în timp ce o teorie monetară
o determină fie pe piaŃa acŃiunilor, fie
pe piaŃa banilor.

Putem spune că este un fenomen
real, dacă se comportă ca un preŃ
relativ şi este un fenomen monetar,
dacă se comportă ca un preŃ abso-
lut. Modificările cantităŃii de bani şi
preferinŃele lichidităŃii lasă preŃurile
re lative invariabile şi rata dobânzii
invariabilă.

Pe de altă parte, modificările tehni -
ce care afectează producŃia capitalu-
lui şi modificările preferinŃei de timp
care afectează deciziile de economisire
alterează preŃurile relative, precum şi
rata dobânzii.

ForŃele care afectează preŃurile ab -
solute în timp au efect redus asupra
ratei dobânzii pe durata lungă de timp.
Putem conchide că rata dobânzii, pe
termen lung, este în esenŃă o pro -
blemă a factorilor reali.

Rata dobânzii în sistemul lui Key -
nes nu este determinată de cantitatea
de bani şi stadiul lichidităŃii, ci de
forŃele ”reale” exprimate în raportul
investiŃii - cerere şi funcŃie de con-
sum. Pe scurt, economiştii clasici au
neglijat influenŃa forŃelor monetare
asupra ratei dobânzii, dar progresul

analitic real s-a realizat când ei au
respins ipoteza că explicaŃiile asupra
ratei dobânzii se pun în evidenŃă sin-
gure sub forma cantităŃii de bani.

Hicks este considerat adevăratul
fondator al ideii conform căreia cere -
rea de bani este pur şi simplu un as-
pect al problemei de alegere a porto-
foliului optim de active demonstrând
că banii deŃinuŃi parŃial sub forma de
depozit de valoare trebuie consideraŃi
un fel de activ de capital. Deci, ecua -
Ńia cererii de bani trebuie să includă
întreaga avuŃie şi ratele aşteptate ale
venitului asupra activelor nemonetare
ca variabile explicative. Pentru că indi -
vizii pot opta pentru păstrarea porto-
foliilor averii sub formă de Cash, va -
riabila avuŃiei reprezintă restricŃia bu -
getului deŃinerilor de bani. Indivizii îşi
optimizează balanŃele lor de portofo -
liu prin compararea veniturilor.

Hicks tratează cererea de bani ca
pe o problemă a echilibrului banilor de
hârtie între activele analizate în teo-
ria cererii ordinare într-o lucrare inti-
tulată ”O sugestie pentru simplifica -
rea teoriei banilor” publicată cu un an
înaintea apariŃiei ”Teoriei generale”.

În acest context, lucrarea lui Keynes
poate fi construită parŃial pe o res -
pingere a tradiŃiei în domeniul can-
tităŃii despre care a scris Wicksell
care menŃiona că economia operează
în condiŃiile ocupării totale a locurilor
de muncă.

Keynes şi-a îndreptat atenŃia asupra
ideilor teoriei cantităŃii, considerând
preŃurile fixe iar producŃia flexibilă.

El înlocuieşte ”mecanismul direct” al
teoriei cantităŃii cu un nou mecanism
de ajustare nemonetară, multiplicato -
rul. Principala implicaŃie politică a teo-
riei lui Keynes, superioritatea politicii
fiscale faŃă de cea monetară în com-
baterea depresiunilor economice - con-
trastează cu rolul managementului mo-
netar din scrierile teoreticienilor cantităŃii.

Teoria lui Keynes asupra dobânzii
rectifică totuşi formularea cererii de
bani în spiritul teoriei tradiŃionale a
cantităŃii separând cererea de bani în
două părŃi distincte: cererea de tran-
zacŃii pentru balanŃe cash active şi ce-
rerea speculativă de balanŃe cash inactive.

Cantitatea totală de bani cerută va -
riază invers proporŃional cu rata do -
bânzii; pentru cererea speculativă de
bani este o funcŃie a relaŃiei dintre rata
curentă a dobânzii şi rata ”normală”
(aşteptată sau menŃinută permanent)
a dobânzii.

Pentru prima oară în istoria gân -

dirii economice, rata dobânzii este
apreciată ca un cost al deŃinerilor de
bani cash.

Milton Friedman (Program for Mo-
netary Stability în 1959) a fost cel
care a aprofundat cercetările lui Hicks
asupra activului de capital, determi -
nând şi specificând cu precizie res -
tricŃiile şi variabilele costului de opor -
tunitate care intră în funcŃia cererii de
bani a unei gospodării şi care includ:
• avuŃia sau venitul permanent-valoa -
rea actuală a încasărilor viitoare aş -
teptate de la toate sursele de venit;
• câştigurile personale sau venitul
realizat pe seama proprietăŃii reale şi
a activelor financiare.

Ca şi Hicks, Friedman a considerat
avuŃia ca pe o restricŃie de buget şi
potenŃial înlocuibilă cu depozite cash
în balanŃa de hârtii monetare a indi-
vidului astfel încât locul unei singure
variabile a dobânzii din ecuaŃia lui
Keynes a preferinŃei pentru lichidita -
te, a fost luat de o listă de variabile
relative ale venitului. 

Keynes a arătat că politica mone -
tară este relativ ineficientă în stimu-
larea activităŃii economice iar Friedman
a sugerat că atâta timp cât banii sunt
substituibili, nu numai cu acŃiuni, ci
şi cu o gamă largă de mărfuri şi ser-
vicii, modificările cantităŃii de bani se
vor resfrânge asupra pieŃei mărfurilor
consumatorilor şi producătorilor adău -
gând efectul direct al cheltuielilor la
efectul indirect al instituŃiilor. Cât timp
legăturile dintre bani şi cheltuieli sunt
numeroase, modificarea monetară poate
influenŃa preŃurile şi veniturile nominale.

În ceea ce priveşte rolul statului
în economie M. Friedman recomandă
drept acŃiune imediată neintervenŃia
statului în economie. Totuşi rolul sta -
tului în economie nu trebuie să fie
redus la zero, mai ales Ńinând cont
de faptul că statul este instituŃia so -
cială care reprezintă în orice moment
un potenŃial catalizator.

Postulatul lui Friedman potrivit că-
ruia expansiunea economică nu se
poate obŃine decât fără intervenŃia
statului, este valabil numai după ce
s–au introdus deja toate condiŃiile de
echilibru general stabil, când fondu -
rile de capital necesare expansiunii
vin numai din economiile libere, nu
din monetizarea de credit a băncilor
private, care produce inflaŃie.

Trebuie Ńinut cont de faptul că ro-
lul Statului în economie nu se reduce
la alegerea între intervenŃia guvernu-
lui şi repudierea oricărei intervenŃii
guvernamentale – aşa cum recoman -
dă Friedman – ci, mai degrabă, rea -
lizarea distincŃiei clare între (a) inter-
venŃia necesară şi benefică din punct
de vedere social în acord cu legea
echilibrului general stabil şi (b) inter-
venŃia arbitrară într–un sistem în de -
zechilibru care aduce mai multă pa -
gubă decât câştig într–o economie
naŃională. SoluŃia dată de Friedman
este privatizarea completă, fără a se
da nici un detaliu cum se poate între-
prinde o astfel de operaŃie complexă
fără a produce pierderi unei econo -
mii. (Marinescu, 2003)

Teoria economică propusă de Fried -
man are câteva puncte care pot avea,
în anumite situaŃii, consecinŃe greu
de prevăzut: 
• fiind în favoarea monedei de hârtie
şi de credit, “antinumerar”, modelul
lui de gândire pus în practică, poate
conduce de multe ori la instabilitate
economică şi financiară, cum s–a do-
vedit în Ńările unde s–a aplicat;
• punând accentul principal pe liber-
tatea economică fără nici o limită, şi 

continuare în pagina 3
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AsociaŃia Semantis, o entitate non-

profit cu sediul la Liège, în Belgia, s-a
înfiinŃat, aşadar, dintr-o vie necesita -
te, aceea de a sprijini şi de a însoŃi
accesul la tehnologiile informaŃionale
şi de comunicare, precum şi utiliza -
rea acestora cu scopul de a favoriza
educaŃia formală, formarea profesiona -
lă, creaŃia, diversitatea culturală şi multi -
lingvismul în spaŃiul virtual. AsociaŃia
îşi propune să iniŃieze şi să susŃină,
mai ales la nivel internaŃional, diverse
manifestări şi proiecte care promovea -
ză diversitatea culturală şi multiling -
vismul pe internet.

La sfârşitul lunii mai a avut loc, la
Sibiu, cea de-a doua reuniune a comu -
nităŃii Semantis, sub egida Universi -
tăŃii “Lucian Blaga” şi a organizaŃiei
Le Monde des Possibles din Belgia.
După o primă întâlnire desfăşurată

cu succes la Bruxelles, în capitala Eu-
ropei, într-un oraş deschis prin exce-
lenŃă dialogului şi exclusiv cosmo -
polit, din perspectiva diversităŃii cul-
turale şi lingvistice specifice, a urmat
o deplasare a centrului de interes

către Europa de Est, drept gazdă a
celei de-a doua reuniuni fiind ales
burgul Sibiului. Ne-am bucurat şi am
încercat să propunem un program
profesional cât mai plăcut oaspeŃilor
noştri, sosiŃi, la propriu, din cele
patru zări.
Două zile de discuŃii, networking in -
tens şi schimburi de bune practici,
între profesori din învăŃământul pre-
universitar din FranŃa, Polonia, Rep.
Moldova, Georgia, Macedonia, Serbia,
Belgia şi România. Lucrările s-au de -
rulat într-o sală pusă la dispoziŃie de
către Facultatea de ŞtiinŃe Econo -
mice, co-participantă la proiect prin
intermediul colegilor de la departa-
mentul de informatică. O serie de

realizări artistice virtuale – sub formă
de proiecŃii, scenete de teatru, dia-
loguri interactive, istorioare video –
au fost prezentate în avanpremieră,
autorii acestor creaŃii fiind elevi de la
diverse şcoli sau colegii din Ńările mai
sus menŃionate, coordonaŃi de către pro -
fesorul/profesoara de limba franceză. 
Putem spune că mica, dar sufletista
comunitate Semantis este acum mai
bogată, suita de producŃii digitale ori -
ginale, recent realizate şi depozitate
în biblioteca virtuală a AsociaŃiei, dar
şi apariŃia de noi identităŃi, fraternităŃi
şi solidarităŃi umane printr-o acŃiune
culturală conjugată, contribuind la dez-
voltarea durabilă a societăŃilor noastre,
a societăŃii moderne în ansamblu.

urmare din pagina 2
lăsând la o parte celălalt mare ideal
al justiŃiei sociale, în practică, mode -
lul lui poate conduce la contradicŃii
eco nomice, la inechităŃi sociale ca -
rac terizate prin “sărăcie în mijlocul
belşugului”;
• negând aplicarea legii de echilibru
general şi stabil elaborată de Walras
se aşează la graniŃa dintre ştiinŃa
pură, aşa cum a fost concepută de
clasici, şi ideologia modernă.

În ceea ce priveşte politica econo -
mică aceasta a fost diferită, in funcŃie
de orientarea politică a fiecărui guvern
în parte. In acest sens, perioadele în
care politicile monetare având ca Ńinte
controlul şi stabilitatea preŃurilor sus -
Ńinute cu înverşunare de monetarişti
reprezentaŃi în principal de Şcoala de
la Chicago au alternat cu perioade în
care guvernele au adoptat politici eco -
nomice bazate pe încurajarea ocupării
forŃei de muncă prin creşterea chel-
tuielilor publice, politici care îşi au în
gândirea economică a adepŃiilor lui
Keynes şi ai şcolii de la Cambridge.

Pentru monetarişti impulsurile bu -
getare sau fiscale pot influenŃa venitu -
rile dar numai pe termen scurt. Chel -
tuielile guvernamentale finanŃate prin

împrumuturi publice sau impozite vor
conduce la suprimarea unui volum
aproximativ egal de cheltuieli private,
atât pentru consum cât şi pentru in -
vestiŃii, astfel încât în cele din urmă
producŃia, ocuparea mâinii de lucru
şi venitului global nu vor suferi modi -
ficări esenŃiale. Astfel, putem spune
că reŃetele fiscale nu par a avea nici
un efect asupra produsului naŃional
brut. Aceste teze, au avut desigur şi
mai au încă numeroşi adversari, în
special cum spuneam din partea auto-
rilor de orientare neokeynesistă, cum
sunt de exemplu F. Modigliani şi A.
Ando, care în lucrarea Impact of Fis -
cal Actions Aggregate Income and the
Monetarist Controversy: Theory and
Evidence, din 1976 demonstrează că
politica bugetară exercită prin natura
lucrurilor, un efect pozitiv asupra pro-
dusului naŃional brut.

Cu toată preferinŃa lor pentru lor
pentru politica monetară, economiştii
monetarişti nu-si fac iluzia că ea ar
putea fixa rata şomajului la un alt ni -
vel decât, poate, pentru perioade foarte
scurte de timp, deoarece rata nomi-
nală a dobânzii depinde de cea reală,
prea puŃin afectată de fenomene mo -
netare şi de rata anticipată a inflaŃiei.
Dacă pe termen scurt o politică mo -
netară expansionistă face să scadă
ratele dobânzii, iar o politică defla -

Ńionistă face ca ele să crească, pe
termen lung rezultatul va fi invers.

Aceeaşi distincŃie între efectele pe
termen scurt şi lung ale politicii mo -
netare este valabilă şi în privinŃa şo -
majului. 

În ceea ce priveşte moneda şi
politica monetară, acestea pot fi cauza
declanşării sau amplificării crizelor eco -
nomice, de tot felul, cum s-a întâm-
plat în anii 1929-1933 (când masa
mo netară a fost redusă masiv) sau
fenomenul contrar (creşteri spectacu-
loase ale masei monetare). O politică
monetară asigură economiei un me -
diu propice de dezvoltare, caracteri-
zat printr-un nivel general stabil al
preŃurilor stabil şi determină o situa -
Ńie de echilibru stabil cu o alocare
eficientă a resurselor.

Se poate observa cum în Ńări ca
S.U.A. sau Marea Britanie şi mai pu -
Ńin în FranŃa sau Italia, moneda şi po-
litica monetară au ocupat de-a lungul
timpului locul principal în opŃiunile
de politică economică. De asemenea,
se poate spune în acest sens că mo -
netariştii şi nonmonetariştii, plecând
de la acelaşi model teoretic, pot ajunge
la concluzii diferite deoarece se inte -
resează de orizonturi de timp diferite:
monetariştii sunt în principal interesa -
Ńi de rezultatele pe termen mediu; non -
monetariştii de cele pe termen scurt.

În ciuda afirmaŃiei lui Milton Frid -
man, după care diferenŃele dintre mo -
netarişti şi keynesişti ar fi doar de
natură emprică, esenŃialul dezbateri -
lor dintre cele două orientări se re -
găseşte în modelul de economie uti-
lizat: schematic, monetariştii sunt wal -
rasieni, pentru ei economia cunoaşte
numai dezechilibre temporare, ei cred
în acŃiunea pozitivă a „mâinii invizi -
bile” a lui Adam Smith pe când key-
nesiştii dimpotrivă.
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urmare din pagina 1
Promovând exclusiv cifrele, doar

cifrele la un moment dat, fără să ia
în calcul posibile externalităŃi, efectele
în timp, experienŃa trecutului, pers -
pectivele, John D. Rockefeller – şi nu
doar el – i-a predestinat „din faşă”
acestei excepŃionale industrii un viitor
eminamente fragil, frământat. Un viitor
presărat cu turbulenŃe, cu conflicte
economice, politice, sociale, cu răz -
boaie, chiar mondiale, dintre cele mai
dureroase. Poate că erau limitele tim-
pului şi marele petrolist nu putea să
facă, să acŃioneze altfel. Ce ştia, ce pu-
tea şti el atunci despre cum va arăta
lumea peste un veac şi jumătate, cât
ne va costa efectiv condiŃionarea de
fond a civilizaŃiei noastre – şi a mari -
lor ei profituri – cu precădere de o
singură resursă, ŃiŃeiul, câte sute şi
sute de milioane de oameni vor plăti cu
preŃul vieŃii astfel? Oricum, însă, am
avut şi avem în portofoliul de istorie
economică a lumii un fapt din care cei
care au venit pe urmă, cei care sunt,
cei care vor veni, puteau, pot şi vor
putea învăŃa, devenind mai înŃelepŃi.

Pentru unul dintre marii întemeie -
tori ai industriei automobilului – ingi -
nerul american Henry Ford – proble -
mele s-au vădit însă mult mai nuan -
Ńate. Nici pe departe el nu a ascultat
sfatul lui Rockefeller şi ai altora ca el,
să nu ştie aproa pe nimic despre un
domeniu, dar să se lanseze, în schimb,
plin de avânt, în studiul unor cifre.
A muncit din greu, de mic. Nu s-a
bazat deloc pe speculaŃie, a devenit
mai întâi un eminent specialist al
domeniului, în plan tehnic, în plan
economic şi s-a dezvoltat ca întreprin -
zător numai în direcŃia respectivă. Slavă
Domnului, atotcuprinzătoare. „Paşii înain-
te” i-a făcut atent, prudent, înŃelegând,
în calităŃile şi defectele ei, o lume ce era
pe cale să se nască. Aşa s-a lansat,
aşa a reuşit, aşa rămâne în istorie.
Aşa am beneficiat şi beneficiem, cu
toŃii, as tăzi, de roadele muncii sale,
reuşind să depăşim, fără zdruncină-
turi teribile, obstacolele care ni s-au
ivit sau ni se ivesc în cale.

1. ... Aşadar. Henry Ford. Se naşte
în America – care a fost şi rămâne
şi astăzi „Ńara tuturor posibilităŃilor”
– în 30 iulie 1863 – se împlinesc, în
aceste zile, 150 de ani de atunci –

într-o modestă fermă din Michigan, nu
departe de Detroit. Copil de emigranŃi
cu o stare socială destul de precară.
Tatăl, emigrant irlandez – printre alte -
le, fugise de cumplita foamete din Ir -
landa –, iar mama sa, fiica unor emi-
granŃi belgieni. A fost cel mai mare
dintre cei 6 copii al cuplului. A mers
puŃin la şcoală, faŃă de care, fără să
dezvolte o anume aversiune, nu a ma-
nifestat un apetit nemaipomenit. Poate
că nici tipul de şcoală respectiv, atunci,
câŃiva ani, nu era foarte potrivit cu
calităŃile şi aptitudinile sale intrinseci,
cu speranŃele şi visurile sale. Era,
însă, cum o mărturiseşte chiar Henry
Ford în cartea sa autobiografică – de -
venită repede un best-seller, respec-
tiv „Henry Ford, My life and work”,
apărută în 1922, tradusă în lb. Fran -
ceză, „Ma vie et mon oeuvre”, Payot,
Paris,(mai multe ediŃii, eu am ediŃia
1927), – extraordinar de pasionat,
încă de mic copil, de fel de fel de me-
canisme, rotiŃe, şuruburi, arcuri,tije,
echipându-şi, el însuşi, un mic ate -
lier astfel. Va scrie în acest sens: „Nici
nu vă puteŃi închipui ce imensă can-
titate de <<a şti>> poate fi acumulată
bricolând micile lucruri”. Semnificativ.

La 13 ani îşi va pierde mama, lip -
sindu-i astfel, în prag de adolescenŃă
şi ca tânăr, protecŃia şi înŃelepciunea
maternă, calină, sensibilă, duioasă. O
dramă pentru el, Ńinea mult la mama
sa, dar care l-a întărit. Oricum, îşi va
da seama repede că reuşita în viaŃă
depindea în primul rând, de asuma -
rea propriilor responsabilităŃi faŃă de
sine însuşi. Şi a aflat, încă de atun-
ci, în existenŃa de muncă intensă pe
care a dus-o, o seamă de satisfacŃii,
cu atât mai mult cu cât şi le asigu-
ra el şi nu veneau de la alŃii. Începea
să devină, în tot mai mare măsură,
un „self made man”. Nu mult după
moartea mamei sale, a cărei dragoste
îl reŃinuse la fermă, va pleca la De -
troit, întreŃinându-se singur. Ziua era
ucenic la un atelier mecanic, iar, ca
să mai câştige un ban, noaptea repa -
ra ceasuri şi pendule. Va reveni acasă
după 3 ani, fiind foarte sigur că nu
va fi fermier, ci mecanic.

... Va inventa şi folosi o mică ma -
şină agricolă cu vapori, mobilă şi aşe -
zată pe şasiul unei maşini de tuns ga-
zonul. Studia, gândea, reflecta. Căsă -
toria din 1888, în urma căreia, 5 ani
mai târziu, se va naşte singurul său

copil, fiul Edsel, îl va mobiliza şi mai
mult astfel. În 1891, prin studii de
foarte bun nivel acum, prin perfor-
manŃe, autodidact, deja era angajat
inginer mecanic la Detroit. Va deveni
inginer şef după doi ani, chiar în anul
în care i se născuse fiul. Are acum
ceva bani, dar multe speranŃe, are
timp, experienŃă, pentru a se lansa în
ceea ce îi plăcuse şi îi plăcea cel mai
mult: construcŃia de maşini, în speŃă
de automobile care, în lume, deja par -
cursese primii paşi, chiar paşi înainte.

... După cum menŃionează documen -
te le, strămoşul automobilului nostru
de astăzi a fost gândit şi construit de
către francezul Joseph Cugnot prin
anii 1770. Platforma de artilerie pe roŃi
concepută de el, împinsă de vapori,
a rulat mai multe zeci de metri însă
şi-a sfârşit cursa într-un perete. Re -
plici identice au fost realizate apoi,
unele chiar de către elevii ingineri cu
concursul oamenilor din orăşelul şi re-
giunea inventatorului, Void-Vacon, în
Meuse. În 1807, după ani de intensă
cercetare, elveŃianul François Isaac de
Rivaz, după ce realizase o trăsurică
motorizată, va depune brevetul moto -
rului cu combustie internă pornit de
o scânteie electrică. Iar în 1862, fran -
cezul Alphonse Beau de Rochas va
expune principiile teoretice ale moto -

rului în patru timpi (admisie, compre -
sie, explozie, evacuare-eşapament), pen-
tru ca, în 1883, inginerul belgian Etienne
Lenoir să-l şi construiască, utilizând
gaz de huilă drept carburant.

Un adevărat automobil, compus din
asemenea „piese”, îl va realiza germa -
nul Carl Benz, în 1886, montând un
monocilindru în patru timpi, funcŃio -
nând cu o benzină nu teribil de rafi-
nată, pe un triciclu, totul echipat cu
o cutie de viteze şi cu un diferenŃial:
„Benz Patent Motorwagen”. Un an
mai târziu, un alt inginer german,
Gottlied Daimler, va obŃine brevetul
unui motor în patru timpi, mult mai
uşor şi mult mai puternic. Şcoala
tehnică franceză se va remarca şi ea.
LicenŃa franceză va fi obŃinută în
1890 de către Emile Levassor care îi
va propune lui Armand Peugeot să
fabrice automobile. Ceea ce Peugeot
va accepta entuziast. Deja la Expo -
ziŃia universală de la Paris, din anul
precedent, Armand Peugeot însuşi,
pasionat de mecanică, expusese patru
prototipuri de „tricicle” funcŃionând cu
vapori, la standul „Peugeot” din „Galeria
de maşini şi de progres tehnic”.
Astfel, întreprinderea familială „Peugeot”,
care realizase până atunci doar râş -
niŃe de cafea şi biciclete, va dobândi
traseul său decisiv şi de prestigiu:

automobile. Din 1891, societatea Peu -
geot va produce „Maşini fără cai cu
motor Daimler” („Voitures sans che -
vaux a moteur Daimler”). Primului mo -
tor i-au succedat tipurile 2 şi 3, „veri -
tabili bolizi” care, graŃie celor 8 cai,
vor putea atinge... 15 km/h.

... Vor apare, apoi, alte şi alte min-
Ńi sclipitoare, inventatori, ingineri, mana-
geri, mecanici, muncitori, alŃi şi alŃi pro -
ducători. Tot mai numeroşi. Acest nou
mijloc de locomoŃie dezvolta pasiuni,
provoca destine, instaura un alt mod
de viaŃă. „O veritabilă revoluŃie”, cum
scria nu demult Veronique Dumas în
„Historia. O revoluŃie cu „modificări de
regim”, transformări structurale funda -
mentale în ansamblul şi pe com ponen -
tele societăŃii. Cert este că, la răscru -
cea de secole, cu tot ce era în amon -
tele şi în avalul industriei respec tive,
„Fran Ńa număra 600 de fabricanŃi, Ger -
mania 400, iar Statele Unite 700 de
fabricanŃi”. Murea încet o lume, cea a
landourilor şi trăsurilor şi se naşte,
se va naşte o alta, a viitorilor bolizi.
Automobilul: o utilitate formidabilă pen-
tru oameni, familii, instituŃii, Ńări...

... Acesta era universul în care
tânărul, dar atât de perseverent, dis-
pus la eforturi uriaşe, seriosul şi apli -
catul Henry Ford va face o carieră
strălucitoare. Un univers uluitor, fas -
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cinant, original în care, pentru a re -
zista, pentru a progresa, trebuia să
te mişti cu mare viteză. Un univers
în care „tu” trebuia, de fapt, să ştii ce
făceau „alŃii”, iar „alŃii” trebuiau să
ştie ceea ce făceai „tu”. O lume, cum
am numi-o astăzi, aproape globală, o
piaŃă, cum am numi-o astăzi, aproape
globală. Totul facilitat de descoperi -
rile în comunicaŃii, în telecomunicŃii. Un
univers în care Henry, primul dintre cei
6 copii ai cu plului devenit american dar
de obârşie irlandezo-belgiană, Henry,
sărac, rămas fără mamă la 13 ani, uce -
nic de atelier ziua şi reparator de cea-
suri noaptea, va face un parcurs fulmi -
nant, având, sunt mulŃi ce o afirmă,
dreptul la minunate statui aşezate pe
socluri dintre cele mai solide.

Primul automobil conceput şi fabri -
cat de Henry Ford: un „Quadricycle”
încurajat, apreciat de însuşi marele
Thomas Edison. Fabricarea lui îi va
consuma toate economiile. ÎnfiinŃea -
ză, apoi, pe rând, câteva ateliere cu
care „îşi face mâna”, cum se spune,
acumulând şi experienŃă, pentru a
construi în 1901 o întreprindere ceva
mai mare şi care va deveni mult mai
cunoscută: „Ford and Malcomson Ltd”.
Va fabrica aici „Ford A”, un prim
model destul de ieftin şi pentru toată
lumea. În pofida faptului că în epocă
se lansau cu precădere automobile
de „gamă înaltă” – chiar Henry Ford
realizase astfel „Ford Model B” –
tânărul inginer american era decis să
obŃină „un automobil accesibil oame-
nilor mulŃi”.Oricum, în 1907, pe munca
sa abnegantă, cu un spirit întreprin -
zător şi organizatoric aproape desă -
vârşit,simŃind foarte bine pulsul pieŃii
dar şi asumându-şi anume riscuri, va
consemna „primul său milion de
dolari”. Va merge mai departe pe
drumul ales, iar un an mai târziu va
construi, lansa şi vinde la uzina sa
din Detroit „Ford Model T”. Maşină
„bună la toate” şi care va deveni ma -
rele automobil popular. Acela care,
cum s-a afirmat în epocă şi mai apoi,
„va pune America pe roŃi”. Circa 15
milioane de exemplare vor fi produse
şi vândute până în 1927, un veritabil
record care nu va fi bătut decât de
„Volkswagen”, comercializat şi în „re -
gimul nazist”, din anul 1938; într-un
fel, acelaşi tip de utilitate, „Kdf” (”Kraft
durch Freunde”, „ForŃa prin bucurie”),
utilitate pentru toŃi...

Automobilul american era robust
şi ieftin. Referitor la el, Henry Ford
lansează celebra sa butadă „Un client
sau altul pot solicita acest automobil
în indiferent ce culoare din moment
ce este negru”. Era şi o tehnică de
fabricaŃie „revoluŃionară”, originală, în
uzina Ford din Detroit: asamblarea pe
banda de montaj se realiza cu piese
standardizate interschimbabile de la
un model la altul. Şi în acest sens
s-au vădit mintea strălucită de între-
prinzător, excepŃionala sa capacitate
managerială. Până la aplicarea noii
tehnologii, imaginată de Ford după o
vizită la abatoarele din Chicago, asam-
blarea manuală şi individuală a unui
automobil solicita 728 minute. Pe urmă,
odată cu Ford, doar 93 de mi nute.
Se născuse „fordismul“. De altfel, con-
cepŃia sa privind organizarea şi asigu -
rarea producŃiei în uzină era mai lar -
gă. Pentru a scă dea costurile, preŃul,
Ford a imaginat şi realizat şi o con-
centrare pe verticală a producŃiei,
fabricându-şi chiar el oŃelul necesar
automobilelor sale. Deopotrivă, va crea
şi dezvolta o re Ńea de „Uzine Ford” în
Europa şi, mai apoi, în toată lumea.
Va crea chiar propria sa unitate de
producŃie de cauciuc – „Fordlandia” –
în inima junglei Amazonului. „Locali -
zările” de astăzi îşi aflau un vaşnic
precursor atunci, Henry Ford sesi -
zând posibilitatea de a circula mult
mai rapid capitalul (şi implementarea
tehnologiilor respective) decât produse-
le ca atare. „Motorul Fordului T”, cum

scrie Claude Quétel, va continua să fie
realizat până în 1941”. Iar la această
dată, „o treime din automobilele pro-
duse pe Planetă purtau sigla Ford”...
Era aproape apogeul. Deja, cum scriam
în volumul meu „CivilizaŃie şi indus-
trie”, Editura Albatros, Bucureşti, 1981,
inginerul american consemna o pro-
ducŃie de 1,250 milioane de exem-
plare „Ford” în 1920, respectiv o pro -
ducŃie zilnică de 7000 de maşini fără
a număra producŃia de tractoare agri-
cole de 1 milion bucăŃi anual. Anii
treceau, cererea de piaŃă era mare,
iar cifrele respective creşteau şi ele...

Prin muncă şi nu prin penibile spe -
culaŃii şi-a făcut Ford averea. Ceea ce
îl interesa însă cel mai mult şi ceea
ce reprezenta „motorul” reuşitei sale
era să fie folositor oamenilor. Prin Henry
Ford precum şi prin Mortimer Pullman,
Franklin Delano Roosevelt şi consilierii
săi economici, prin An drew Carnegie,
Cornelius Vanderbilt, în parte prin
Guggenheim şi fii – am publicat, şi
în „Euroeconomia XXI” şi în reviste
ale Academiei Române, singurul în
România, studii şi medalioane profe-
sionale despre toŃi aceştia ca şi des -
pre alŃi cercetători şi oameni de ac -
Ńiune americani, precum Paul Kru g -
man, Warren Buffet, Joseph Stiglitz,
Douglas North, Edmund Phelps, ş.a.
– capitalismul american a avut o di -
namică viguroasă începând, cu pre -
cădere, cu a doua jumătate a secolu-
lui XIX şi până spre anii 1990. Era
o economie care cerceta, care pro-
ducea, inventa, aplica astfel, în care
se investea şi care crea locuri de
muncă, care obŃinea astfel profituri
importante, care genera speranŃe şi
care specula mai puŃin. Era o eco -
nomie ce învăŃase bine lecŃia nedo -
rită din 1929 - 1933, o economie care
se baza mai puŃin pe „virtual” şi mult
mai mult pe „real”. Ceea ce nu se
poate spune despre anii ca au urmat,
ani în care economia americană a
dimi nuat sensibil, promovând masiv
spe culaŃia – acea speculaŃie care nu
crea şi nu crează locuri de muncă –
şi iz bindu-se astfel puternic de şomaj,
de venituri mai mici şi mai puŃine,
etc. Desigur, au înflorit câŃiva specu -
latori, dar nu cetăŃenii...

Prin producŃie, deci, prin eforturi
şi inteligenŃă, prin sprijinul statului,
prin reglementări potrivite, nu prin
spe culaŃie şi dereglementări au reuşit
Statele Unite să se impună din ultime -
le decenii ale secolului XIX ca econo-
mia nr.1 a lumii, loc pe care l-au
menŃinut aproape un secol. Au reuşit
Statele Unite să detroneze astfel şi
Imperiul Britanic cu investiŃii mai
puŃine şi declin de producŃie, cu un
imperiu colonial în mare declin, dar
şi Germania, cele două Reich-uri, foarte
bine înzestrate economic, cu oameni
excepŃional de capabili şi pregătiŃi,
dar cu o politică belicoasă într-un uni -

vers care aprecia tot mai mult pacea
şi nu războiul sălbatic, emfatic, războiul
cu tentă pregnant rasistă aşa cum a
fost pe partea nazistă al Doilea Răz -
boi Mondial. Păcat că după anii 1990,
poate mai ales după anii 2000, politi -
ca economică a SUA s-a schimbat,
actualul preşedinte american, Barack
Obama, confruntându-se cu realităŃi
complicate în dorinŃa sa de a relansa
economia americană.

Dar să revenim la Henry Ford. Chiar
atunci când fiul său Edsel Ford va
prelua compania, tot bătrânul Henry
se va afla în spatele celor mai im -
por tante decizii. Deasemenea, Henry
Ford concepea ameliorarea condiŃiilor
de muncă şi viaŃă pentru muncitorii
săi prin creşterea productivităŃii şi
ob Ńinerea astfel a unor venituri mai
mari. În această logică consecventă,
el nu a scăzut, aproape deloc, salari-
ile în vremea crizei din 1929 – 1933,
dimpotrivă, a creat condiŃii ca oame -
nii săi dar şi alŃii să cumpere auto-
mobile Ford, astfel încât, prin inter-
mediul cererii de piaŃă, producŃia să
fie relansată. Este drept, nu simpati-
za prea mult sindicatele, plătind chiar
o poliŃie a sa, privată, de intervenŃie
atunci când situaŃiile o impuneau. Şi
totuşi, foarte mulŃi muncitori consi -
derau un veritabil privilegiu să lucreze
„la Ford”. De unde se vede că fap -
tele, munca apreciată, eficientă, veni -
turile bune sunt cele care contează şi
nu vorbele şi intrigile fanteziste arun-
cate în vânt... Henry Ford a mai fost
acuzat de antisemitism, mai ales din
perspectiva atitudinii sale simpatizan -
te pentru începuturile Germaniei lui
Adolf Hitler. Va scrie astfel, printre
altele, că „principala sursă a maladiei
corpului naŃional german... o reprezin -
tă influenŃa evreilor”. Ulterior, însă, îşi
va mai modifica concepŃiile de acest

fel, vădite cu precădere pentru Germa-
nia şi mai puŃin pentru Statele Unite.
Cum prin anii imediaŃi lui 1933, ase -
menea idei erau larg răspândite în
lume, un specialist şi manager atât
de riguros şi sever cum era Henry
Ford putea că dea relativ cu uşurinŃă
în plasa lor bine „susŃinută” de nu -
meroase argumente. Nu prin aceasta,
însă, va ră mâne inginerul Henry Ford
în istoria economică a lumii...

... Moartea prematură, în 1943, a
fiului său Edsel va reprezenta aproa -
pe o obligaŃie pentru Henry Ford de
a relua oficial compania. Ajuns însă
la vârsta de 80 de ani, dar mai ales
cu o fişă medicală ce consemna câ -
teva accidente cardiovasculare, un
astfel de gest nu a reprezentat ati-
tudinea cea mai dezirabilă în firmă.
Cu gradul său de uzură putea fi con-
silier, orice altceva, dar mai puŃin
PDG-ul firmei. Chiar Henry Ford şi-a
dat seama de acest fapt, astfel că în
septembrie 1945, la 82 de ani, va
lăsa locul nepotului său Henry Ford III
ce va conduce, apoi, ani buni între-
prinderea. Evident, era vorba de un
mare trust, de acŃionari, de consiliu
de administraŃie, etc., procese care
solicită şi consumă. Deloc departe de
asemenea probleme, consiliind ade-
seori, se va sfârşi din viaŃă în 7 aprilie
1947, din cauza unei hemoragii cere-
brale neiertătoare. Un om, dar care
„a pus America pe roate”, care „a pus
lumea pe roate“, care, prin gândurile
şi faptele sale, a marcat în bine o
întreagă epocă deloc liniştită...

P.S. Având în vedere cele relatate
în acest articol, cele ce s-au întâm-
plat şi se întâmplă în lume şi, deloc
în ultimul rând, în România, având în
vedere ceea ce eu am scris de aproa-
pe 20 de ani încoace referitor la carac -

terul foarte nociv al dezindustrializării
României, al marginalizării, la noi, a
socialului, culturii, educaŃiei, sănătăŃii –
toate acestea cu precădere în ultimii
9 – 10 ani, având în vedere ceea ce
am scris referitor la caracterul atât de
nociv al delocali zării producŃiei indus-
triale din U.E. cu tot ceea ce a în -
semnat şi înseamnă în aval şi în amonte,
ceea ce am scris referitor la caracte -
rul atât de nociv al diminuării locurilor
de muncă şi redu cerii drastice a şan -
selor tinerei gene raŃii pentru a se pu -
tea afirma cât de cât, consider bene -
fică recunoaşterea astăzi, chiar dacă
abia astăzi, a acestor probleme de că -
tre autorităŃi naŃio nale şi europene.
...Din păcate, nu puŃini dintre oamenii
noştri de afaceri nu au făcut afaceri,
avere, prin afirmarea lor pe piaŃă, ci
din relaŃii cupide cu statul, cu avuŃia
publică (bani veniŃi în Ńară în primele
luni după 1990 ca urmare a unor ex -
porturi expediate anticipat, cu plată post-
faptum, şi încasaŃi de „cine trebuie“,
de „cine ştia şi avea acces”, privati -
zări frauduloase, terenuri cumpărate cu
„un leu“ şi vândute cu „o sută”, amâ na-
rea, aproape sine die şi chiar „exonera -
rea“ de la plata impozitelor, „ciubucuri“
încasate din poziŃia de funcŃionari ai
statului, chiar înalŃi, cumulate şi in -
vestite apoi tot în dauna statului şi a
oamenilor, etc., etc.). „Noua aristocra-
Ńie“, deloc „de carton”, a României.
Bine înfiptă. Vai de Ńară. Pentru gene-
raŃiile ce vin, o „Carte Neagră“ a tutu -
ror acestor escrocherii şi a „eroilor lor“
nu ar fi deloc lipsită de importanŃă.
Cum unii dintre noi ne-am recuperat
proprietăŃi, bunuri, după 60-65 de
ani, nu ar fi deloc târziu ca aceşti
„malversaŃionişti“ să fie puşi să plă -
tească şi să reîntregească, pe drept,
avuŃia publică a României.

VinovaŃii, prin ignoranŃă, corupŃie,
precipitare, furt, nu tre buie oare traşi la
răs pundere? De ce oare trebuie să facă
puşcărie cine fură câŃiva ştiuleŃi de
porumb, iar cei care, cel mai adesea,
îmbogăŃindu-se ei prin furt, au ruinat
prin acŃiunile lor penibile domenii, sec -
toare econo mice, milioane şi milioane
de oame ni, nu trebuie să facă. Trebuie
să stea atât de liniştiŃi, netulburaŃi de
nimeni la căldura şemineurilor din
„reşedin Ńele” lor luxoase, în petreceri
şi ban chete cvasi interminabile. Ca ur-
mare, mai ales, a faptelor lor, a felu-
lui cum au fost conduse economia,
Ńara, o parte covârşitoare a populaŃiei
se află astăzi la limita unei crunte
sărăcii sau chiar sub ea, în vreme ce
câteva „mâini” de „învârtiŃi” trăiesc
admirabil. Nu tre buie oare intervenit
grabnic atât pentru a recupera masiv
de la cei penali, cât şi pen tru a des -
luşi experienŃe, învă Ńămin te şi avertis -
mente pentru un vii tor atât de nesi -
gur? Eu cred că da! Din păcate, din-
colo de afirmaŃii, de recunoaştere târ -
zie, lucrurile sunt încă departe astfel...
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Având în vedere aceste aspecte am

demarat realizarea unui chestionar în
care am analizat reacŃiile şi opiniile
contribuabililor din judeŃul Sibiu. Am
ales judeŃul Sibiu deoarece nivelul con-
formării voluntare la plată este de
80%, iar cel al conformării voluntare
la depunere de 95%, ambele fiind
printre cele mai ridicate din Ńară.

Chestionarul realizat în colaborare
cu AdministraŃia FinanŃelor Publice
pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu a
fost aplicat asupra unui eşantion de
200 de firme la nivelul judeŃului Si -
biu (din diverse domenii de activita -
te) de unde am primit un număr de
75 de chestionare completate din care
s-au validat 55 de chestionare. Din
totalul respondenŃilor ponderea com-
paniilor cu cifra de afaceri peste 1
milion de euro a fost de 42%, între
100.000 şi 999.000 25% şi până în
100.000 de euro 33%.

Chestionarele au fost completate
de persoane din departamentul finan-
ciar-contabil sau de persoane din con -
ducerea executivă a companiei.

Din răspunsurile centralizate în ta -
belul nr. 1 observăm un procent de
25% dintre respondenŃi care nu au o
opinie în acest sens, iar aproximativ
35% atât la nivel naŃional cât şi loc
apreciază că nu există campanii sufi-
ciente în această direcŃie. 

Propunem astfel intensificarea cam -
paniilor de conştientizare a contribua-
bililor în vederea creşterii gradului de
conformare la plată a obligaŃiilor fiscale.

Campania cu cel mai mare pro-
cent privind răspunsurile de Acord şi
Acord puternic este varinta D cu 73%,
urmată de varianta A şi C cu 69%,
varianta B, F cu 65% şi varianta E
cu 50%.

Prin următoarea întrebare s-a urmă-
rit opinia contribuabililor persoane
juridice la nivelul judeŃului Sibiu în
ceea ce priveşte eficienŃa promovării
unor astfel de campanii.

Din cercetarea efectuată consta -
tăm că cel mai eficient mod de pro-

movare este considerat TV-ul, 89%
dintre respondenŃi apreciind că sunt
în acord puternic sau acord cu acest
mod de promovare urmat de radio
cu 85%, mediul online 78%, presa
scrisă, 68% şi pe ultimul loc outdoor
cu 65%.

Concluziile desprinse din prima
parte a chestionarului realizat sunt:
- Necesitatea adoptării de către apa -
ratul fiscal a unor campanii de conş-

tientizare a contribuabililor eficiente
în vederea creşterii gradului de con-
formare la plată şi a încrederii con-
tribuabililor în aparatul fiscal
- Promovarea acestor campanii în
mediul online şi social media deoare -
ce costurile sunt infime faŃă de pro-
movarea la TV şi radio 
- Pentru a se putea lua anumite de-
cizii este nevoie de extinderea apli -
cării chestionarului pe un eşantion re -

prezentativ la nivel naŃional din toate
domeniile de activitate

În luna mai 2013 Waren Buffett,
a propus în SUA impozitarea veni-
turilor ce depăseşc 1 milion de dolari
cu 30%. Pentru a da un exemplu,
acesta a donat suma care ar datora-
o statului american dacă această re -
gula s-ar aplica.

Întrebarea ar fi dacă în România ar
fi necesară o astfel de măsură şi dacă

oamenii de afaceri ar fi în asentiment
cu o astfel de măsură, fie şi pe termen
limitat, pentru asigurarea unei stabili -
tăŃi fiscale într-o perioadă dificilă.

Cercetări realizate în cadrul pro iec -
tului POSDRU /CPP107/DMI1.5/S/76851
cofinanŃat din Fondul Social European
prin Programul OperaŃional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013.

Necesitatea campaniilor de con}tientizare
asupra pl@]ii obliga]iilor fiscale

drd. ec. Ilie BANU, ULBS

Bucureşti, Ministerul FinanŃelor
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Au fost identificaŃi şi alŃi factori

care afec tează aprovizionării cu ener -
gie: capacitatea in suficientă a econo -
miilor Uniunii Europene de a contro-
la factorii de risc geopolitic şi specu -
lativi, fapt care presupune un poten -
Ńial redus de influenŃare a evoluŃiei
viitoare a pieŃelor şi preŃurilor ener -
giei; insuficienta armonizare a măsu -
rilor comunitare cu privire la utili -
zarea stocurilor petroliere; carenŃe în
funcŃionarea mecanismului de criză al
AIE, în sensul absentei unor criterii
clare de activare a unui mecanism şi
al condiŃionării acestuia de votul una -
nim al tuturor Ńărilor membre; absenŃa
unor măsuri coordonate pentru asigu -
rarea securităŃii aprovizionării cu gaz.

În conformitate cu Politică Energe-
tică a Uniunii Europene, energia este
un element esenŃial al dezvoltării la ni-
velul Uniunii, iar pentru a putea face
faŃă actualelor probleme, Comisia Euro -
peană consideră necesar ca Uniunea
Europeană să promoveze o politică
energetică comună, bazată pe securi-
tate energetică, dezvoltare durabilă şi
competivitate.

Consiliul European a invitat Comisia
Europeană să prezinte o actualizare a
revizuirii strategice a politicii energeti -
ce, în special a directivei privind apro-
vizionarea cu gaz care datează din
2004. Revizuirea ar trebui să includă
planuri naŃionale de acŃiune în caz de
urgenŃă, cu caracter obligatoriu şi să
conŃină o declaraŃie comună referitoa -
re la situaŃiile de urgenŃă, alocarea din
stocuri disponibile către statele afec-
tate, activarea măsurilor de urgenŃă în
statele neafectate sau mai puŃin afec-
tate pentru a creşte volumul gazului
pentru pieŃele afectate.

PiaŃa internă de energie este sin-
gura care poate asigura competiŃia
sănătoasă şi poate garanta siguranŃa
alimentării cu energie, întărind com-
petitivitatea economiei europene, cu con-
diŃia creşterii capacităŃii de transport şi
intreconectare la reŃelele transeuropene.

În urma recentei crize a gazului,
pe durata căreia mai mulŃi cetăŃeni ai
Uniunii Europene au rămas fără căl-
dură, Parlamentul European a luat mă -
suri cu privire la politica energetica
a Uniunii Europene. Timp de câteva
decenii, Ńările Uniunii Europene şi-au
menŃinut stocurile de petrol pentru
situaŃii de urgenŃă. Comisia doreşte,
în prezent, ca aceste stocuri să fie mai
repede disponibile şi intenŃionează să
clarifice când şi cum pot fi folosite.
De asemenea, doreşte ca publicul să
aibă mai multe informaŃii cu privire
la stocurile de petrol comercial.

După petrol, gazul este cea mai
importantă sursă de energie utilizată
în Uniunea Europeană. Deşi aceasta
provine în proporŃie de 60% din afara
Uniunii, nu există încă, la nivel comu-
nitar, un plan de urgenŃă aplicabil în
cazul unei întreruperi în aprovizionare.
În cadrul strategiei sale energetice,
Comisia lansează consultări cu Ńările
Uniunii Europene privind elaborarea
unui astfel de plan.

Aproximativ un sfert din cantitatea
de gaz natural din Uniunea Europea -
nă provine din Rusia, cea mai mare
parte tranzitând teritoriul Ucrainei.
Gradul de dependenŃă diferă însă mult
de la o Ńară la alta, unele state euro -
pene depinzând aproape integral de
gazul rusesc. Peste 50% din energia
Uniunii Europene provine din Ńări si -
tuate în afara Uniunii, iar procentajul
se află în creştere rapidă. Noul plan
în domeniul energiei încearcă să re -
ducă dependenŃa Uniunii Europene

de importurile de gaz şi petrol, aceas-
ta fiind una dintre priorităŃile de vârf,
astfel încât să fie mai bine pregătită
pentru situaŃii de urgenŃă.

O altă prioritate de vârf constă în
crearea unui coridor sudic de gaz,
compus din reŃele de conducte care
să transporte gaz din regiunea Mării
Caspice, prin Turcia. Lucrările de con-
strucŃie au început în 2010, un plan
de interconectare în regiunea Mării
Baltice, cu inel energetic meditera -
nean, interconectări de electricitate şi
gaze pe direcŃia nord-sud cu Europa
centrală şi de sud-est, o reŃea elec-
trică în largul Mării Nordului.

Comisia parlamentară sprijină toto -
dată diversificarea traseelor de trans-
port, ca de exemplu Nabucco, Turcia-
Grecia-Italia şi South Stream.

Pentru garantarea securităŃii apro -
vizionării în următorii ani, se solicită
încheierea unui acord trilateral între
Uniunea Europeană, Rusia şi Ucraina
cu privire la tranzitul de gaze din Ru -
sia spre Uniunea Europeană. În plus,
Parlamentul sprijină negocierea unui
acord mai complex cu FederaŃia Rusă,
care să înlocuiască Acordul de Parte -
neriat şi Cooperare.

Europarlamentarii invită Comisia să
sprijine includerea aşa-numitei „clauze
de securitate energetică" în acordurile
comerciale, de asociere, de partene -
riat şi de cooperare cu Ńările produ -
cătoare şi de tranzit, care ar stabili un
cod de conduită, ar interzice întreru-
perile datorate unor dispute comer-
ciale şi ar trasa în mod clar măsurile
care ar trebui adoptate în eventuali-
tatea unei întreruperi unilaterale sau
în caz de efectuare a oricărei modifi -
cări a clauzelor contractului sau a clau -
zelor privind aprovizionarea de către
unul dintre parteneri.

Diversificarea surselor de energie,
realizarea stocurilor strategice, precum
şi construcŃia infrastucturii energetice
constituie priorităŃi ale securităŃii apro-
vizionării cu energie.

Preşedintele Comisiei le-a cerut li -
derilor europeni să ajungă rapid la un
acord privind recomandările Comisiei
de a utiliza 5 miliarde de euro din
fondurile europene necheltuite pentru
a construi infrastructura energetică.

Când noile state membre au aderat
la Uniune, Comisia Europeană a con-
statat că a câştigat noi aliaŃi în re -
zolvarea problemelor principalelor teme
majore referitoare la energie: liberali -
zarea; protecŃia mediului; constituirea
reŃelelor integrate transeuropene; sigu -
ranŃa surselor de aprovizionare.

În acest sens, Comisia Europeană
a prezentat în cadrul planului de mo -
dificare macroeconomică şi structu ra -
lă un grup de propuneri privind do -
meniul energetic, considerat ca având
un rol crucial în restructurarea eco-
nomică a Ńărilor Europei de Est şi
Comunitatea Statelor Independente   Ńări
cu care se doreşte o adevărată coope -
rare politică şi economică.

Viitoarea politică energetică ar tre-
bui să includă planuri de acŃiune în
caz de urgenŃă, interconexiuni mai bune
între statele membre şi noi obiective
privind schimbările climaterice.

Între politicile esenŃiale ale Uniunii
Europene referitor la siguranŃa surse -
lor de aprovizionare se numără: spriji -
nirea economiei de energie; trecerea
la sursele regenerabile de energie;  dez-
voltarea cercetării în domeniul ener -
giei; promovarea programelor demon -
strative; dezvoltarea centralelor nucleare
în condiŃii de securitate maximă.

Uniunea Europeană ar trebui să fie
mai puŃin vulnerabilă în raport cu im -
porturile, întreruperile aprovizionării, cri -
zele energetice şi nesiguranŃa legată
de resursele viitoare.

Este necesar a se adopta şi pune
în aplicare unele măsuri care să asi -
gure o solidaritate reală între statele
membre, diversificarea surselor de apro -
vizionare şi a rutelor de transport.

Deschiderea pieŃelor constituie o
cale de garantare şi a securităŃii apro-
vizionării cu energie deoarece creează
un mediu stabil şi competitiv în care
companiile pot investi.

Promovarea eficienŃei energetice şi
a energiei din surse regenerabile con -
stituie o măsură esenŃială pentru a
asigura în viitor, securitatea aprovi -
zionării cu energie în Europa.

Integrarea conceptului de dezvol -
tare durabilă în politicile sectoriale a
început odată cu "Consiliu European
de la Cardiff (din iunie 1998), când
un număr de sectoare, între care agri -
cultura, transportul şi energia au fost
primele propuse pentru abordarea
integrată. Ca răspuns la această ini -
Ńiativă. Comisia Europeană a lansat
trei luni mai târziu Comunicarea "întă-
rirea integrării mediului in politica de
energie a ComunităŃii".

Documentul anunŃa acŃiuni de inte -
grare a protecŃiei mediului în politica
de energie, acŃiuni care evidenŃiau
responsabilităŃi majore pentru Statele
Membre, ca şi pentru instituŃiile euro-
pene. O strategie generală de integra -
re a problemelor de mediu în politi-
ca de energie a fost lansată un an
mai târziu de către Consiliul Energiei.
Strategia avea în vedere dezvoltarea
unor politici pe termen lung, care să
aibă drept scop dezvoltarea durabilă
din punct de vedere economic, social
şi ecologic, urmărind noi iniŃiative de
politică, dar care să Ńină cont şi de
implicaŃiile extinderii UE.

Integrarea protecŃiei mediului în
politica de energie, sau aşa-numitul
proces Cardiff, a provocat câteva schim-
bări majore în abordarea sectorului
energetic şi nu numai: s-a produs un
transfer de responsabilitate de la au -
torităŃile de mediu, singurele însărci-
nate până la acel moment cu tratarea
chestiunilor de mediu, către autorită -
Ńile din sectorul energie; prin aceas-
ta s-au adus mai aproape problemele
de sursa lor de producere, conside -
rându-se că în acest fel se pot abor-
da mai bine multiplele dimensiuni ale
protecŃiei mediului. acest transfer de

responsabilitate s-a lărgit de la sec-
torul energie la toate celelalte politi-
ci sectoriale.

În consecinŃă, această schimbare
de percepŃie a impus eforturi cres-
cute în coordonarea strategiilor secto -
riale începând de la acel moment.

Integrarea problemelor de mediu în
politica de energie presupune asuma -
rea unor chestiuni cheie, cum ar fi:
transformarea "spiritului" dezvoltării du-
rabile în angajamente de politică ope -
raŃională întărirea legăturilor pozitive
dintre cei trei piloni ai dezvoltării du -
rabile: siguranŃa în alimentare, com-

petitivitatea serviciilor de energie şi
protecŃia mediului. Dezvoltarea unui
set de strategii coerente pe termen
scurt şi lung ,Stabilirea unui calendar
clar de măsuri de implementare. 

Privită din acest unghi de vedere,
politica energetică durabilă se poate
defini drept acea politică prin care se
maximizează bunăstarea pe termen
lung a cetăŃenilor, păstrând totodată
un echilibru dinamic, rezonabil, între
siguranŃa în alimentare. competitivita -
tea serviciilor energetice şi protecŃia
mediului, ca răspuns la provocări le
sistemului energetic. Dezvoltarea unei
politici energetice durabile trebuie de
aceea văzută ca un proces continuu
de căutare, învăŃare şi adaptare, care
urmăreşte să ofere soluŃii optime
pentru bunăstarea pe termen lung a
cetăŃenilor.

Punctul de pornire al Uniunii Euro -
pene pentru acest mod integrat de
abordare mediu - energie a fost destul
de avansat, oricum mult mai bun decât
cel pe care îl avea în anii 70. Furni -
zorii de energie sunt mai diversificaŃi,
concurenŃa s-a îmbunătăŃit, tendinŃa
de creştere a eficienŃei energetice con-
tinuă, impactul energiei asupra mediu -
lui s-a redus substanŃial mai ales la
nivel local, UE are o industrie puter-
nică şi modernă, cu potenŃial ridicat
pentru tehnologii puŃin poluante şi
din domeniul eficientizăni energiei.

Principiile de bază ale politicii de
mediu a UE se regăsesc în al 5-lea
şi al 6-lea Program de AcŃiune pen-
tru Mediu, în Tratatul de la Amster -
dam , în Procesul Cardiff, şi au fost
sintetizate pentru a fi mai uşor apli-
cate în procesul extinderii UE. Obiec -
tivele principale de mediu care se re -

găsesc în politica de energie se referă
la minimizarea impactului de mediu şi
dezvoltarea unui sistem energetic durabil.

Minimizarea impactului de mediu
are trei direcŃii principale de acŃiune: 
- înlocuirea energiilor poluante cu
altele mai puŃin poluante, 
- introducerea tehnologiilor de redu -
cere a emisiilor de gaze şi creşterea
eficienŃei energetice.

În ce priveşte impactul asupra me-
diului, cele mai serioase probleme se
referă la ploile acide, calitatea aeru-
lui, schimbările climatice, rezervele
de resurse energetice şi chestiunile

legate de utilizarea energiei nucleare,
ca un caz aparte. In domeniul schim-
bărilor climatice, strategia europeană
se bazează pe Ńintele stabilite prin
Protocolul de la Kyoto. Instrumentele
de lucru pentru atingerea Ńintelor sunt
eficienŃa energetică, creşterea pon-
derii resurselor regenerabile, inovarea
tehnologică şi cercetarea.

În contextul extinderii UE, politica
energetică a evidenŃiat următoarele
direcŃii de acŃiune:
- integrarea problemelor de mediu în
cele ale diferitelor sectoare
- dezvoltarea unor programe pe ter-
men lung
- dezvoltarea de legături strategice cu
celelalte politici ale UE.

Pentru a merge în aceste direcŃii,
noile state membre au nevoie să fie
ferm şi clar angajate în adoptarea le -
gislaŃiei comunitare, în atingerea con-
vergenŃei cu intensităŃile energetice
din UE şi într-o strânsă colaborare in-
ternaŃională bazată pe acordurile exis -
tente, şi viitoare.  
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Sibiul deŃine, prin natura împreju -
rărilor, una dintre cele mai mari mari
colecŃii de artă din România, graŃie
pasiunii şi perseverenŃei baronului
Samuel von Brukenthal care în pe -
rioada anilor 1777 şi până în1787 a
deŃinut înalta funcŃie de guvernator al
Transilvaniei, şi care a adunat în spi -
ritul iluminismului european, al cărui
reprezentant de seamă era, numeroa -
se tablouri, cărŃi, monede, vase orna-
mentale, tot ce a putut salva de la
strămoşi, pe care le-a plasat într-un
loc stabil, prestigiosul locaş de cul-
tură Muzeul Brukenthal.

Pentru a putea finanŃa o astfel de
învestiŃie, s-a folosit de veniturile pro-
venite din agricultura modernă pe care
o practica pe moşiile sale, model din
sudul Transilvaniei precum şi din re -
muneraŃia deosebit de consistentă pe
care o primea din partea statului im -
perial habsburgic, în calitate de gu -

vernator al Transilvaniei.
Galeria de artă a muzeului sibian,

cuprinde 1.090 de picturi din arta uni-
versală într-o selecŃie unitară de opere
de la sfârşitul secolului 18. 

Scopul principal pe care l-a urmă -
rit baronul colecŃionar a fost accesul
publicului sibian la valorile artei şi
ştinŃei europene, crearea unei culturi
vizuale de epocă, a poporului său. 

Brukenthal, dincolo de procupările
sale din domeniile artei şi culturii, şi-a
manifestat o mare deschidere pentru
reforme în domeniul economic şi so -
cial politic, şi a elaborat proiecte în
favoarea popoarelor lipsite de drep-
turi, şi a păturilor sociale asuprite. 

Munca lui Brukenthal, de păstrare
a marilor valori pe care le-a colec -
Ńionat, a fost continuată de către Bi -
serica Evanghelică devenită administra -
torul principal al averii sale până în
1940, când Grupul Etnic Gernan din
Sibiu, organizaŃie pronazistă, a devenit
ilegal, sub protecŃia armatei hitleriste,
coordonatorul instituŃiilor de învăŃământ
şi culturale germane, deşi Sibiul făcea

parte din România. 
AdministraŃia lui Antonescu a aflat

despre intenŃia conducătorilor Grupului
Etnic German de a vinde din lucrările
Muzeului. Pentru a opri această fără -
delege, Conducătorul statului, a iniŃiat
o lege semnată de Regele Mihai I (în
7 octombrie 1944) în baza ConvenŃiei
de ArmistiŃiu stabilită de Puterile Aliate,
prin care Muzeul Brukenthal trece în
proprietatea statului român. Prin această
măsură, luată în extremis, patrimo -
niul de excepŃie al muzeului a fost
protejat legal.

După 1948, cînd comuniştii au luat
puterea în România, soarta muzeului,
cade în mânile muzeografiei comu-
niste de la Bucureşti, care, din start,
îi descompletează colecŃiile, o parte din
operele de valoare fiind duse, abuziv,
la Bucureşti şi incluse în patrimoniul
Muzeului NaŃional de Artă al României.

Timp de mai bine de 40 de ani,
până după evenimentele din decembrie
1989, muzeografii saşi şi români, între
care s-au stabilit relaŃii mai mult decât
cordiale, s-au luptat din răsputeri să
pastreze moştenirea valoroasă a tre-
cutului împotiva „indicaŃiilor” venite de
la cerberii culturii şi ideologiei comunise. 

În calitate de fost muzeograf la
acest muzeu, până în 2006, am avut
privilegiul să cunosc îndeaproape va -
lorile acestui mare muzeu, dar şi rea -
lităŃile sale, cu toate problemele cu
care această instituŃie fundamentală a
culturii sibiene s-a confruntat în de -
cursul anilor. 

În condiŃiile noi, create după 1989,

s-a trecut la reluarea preocupărilor
ştiinŃifice, diminuate şi pe alocuri chiar
abandonate de politica de forŃare a
istoriei şi a istoriei artelor, la reexpu -
nerea obiectelor şi valorilor artistice
după principiile muzeografiei moderne
prin care acestea să vorbească de la
sine, vizitatorul să fie informat nu
îndoctrinat.
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