
Stimate domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor,
Mulţumesc pentru invitaţia ce mi-a

fost adresată de a participa la această
manifestare ştiinţifică prestigioasă, cu
un ţel atât de nobil: ce trebuie făcut în
ce priveşte învăţarea literaturii şi a is -
toriei pentru a forma omul european.
Este cu adevărat o temă fundamentală
de cercetare şi acţiune. Deoarece omul
european, cetăţeanul Uniunii Europene,

de do rit cu o identitate, cu o cultură naţională, comunitară,
globală, trebuie pregătit astfel. Într-o lume deseori stranie, pa -
radoxală, cinică, dezumanizată şi dezumanizantă, de multe ori
„neprimi toare”, este nevoie ca el să aibă o cultură, o conştiinţă
şi o concepţie, o identitate „pozitivă”, cultură, conştiinţă, iden-
titate şi concepţie bazate esenţialmente pe parametrii umanişti,
rele vaţi în Secolul Luminilor şi în vremea Revoluţiei franceze
– „li berté, egalité, fraternité” – dar şi mai apoi. Şi disipaţi, în
timp, în întreaga lume. 

3. Federaţia Rusă promite că, în
urma formării Uniunii Euroasiatice,
ţările-membre vor obţine veni-
turi suplimentare de miliarde de
dolari şi euro, iar Ucraina şi
Moldova – şi preţuri reduse la
gazele naturale.

Desigur, Rusia anume aşa
declară, însă una promite şi alta
face. Mai mult, acele promisiuni
de miliarde de dolari pentru
Ucra ina nu sunt reale, deoarece,
repetăm, această Uniune ruseas -

că nu numai că încă nu există, dar nici nu poate să prevadă
ce schimbări vor urma în activitatea economico-financiară a
firmelor şi companiilor. Prin aceasta se explică cum cele mai
mari companii din Ucraina refuză să adere la această Uniune
şi la Uniunea vamală. Ele preferă să activeze în relaţii inde-
pendente cu firmele ruseşti în baza interesului şi efectului
bilateral reciproc. Ucraina s-a convins deja că această „mană
cerească” nu va fi, nu este reală, nu există.
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„Să ne temem de omul
unei singure cărţi”

Sfântul Toma D’Aquino
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16 octombrie 1978. 
Devine Suveran Pontif, Ioan-Paul al II-lea,

primul papă polonez din istorie

Convingerea clasică,
că economia se auto-
reglează, se baza nu
doar pe absenţa incer-
ti tudinii pe piaţa investi-
ţiilor, dar şi pe existen -
ţa mecanismelor auto-
matice de ajustare. Eco-
nomia de piaţă era în -
făţişată ca un sistem
termostatic care ajustea-
ză automat tempera -
tura la orice schimbare

a vremii. Iar cel mai important mecanism îl
reprezenta salariile flexibile. 

Teoria clasică a salariilor a fost retratată de
colegul lui Keynes, Arthur Pigou, în 1933: „În
cadrul concurenţei perfecte ... întotdeauna ar
fi o tendinţă puternică a ratelor salariilor de
a fi relaţionate de cerere, astfel încât toată lu -
mea să fie angajată”. Prin urmare, şomajul se
datora faptului că forţa de muncă îşi stabilea
preţul la un nivel la care nu mai existau locuri
de muncă. Keynes a respins acest punct de
vedere, spunând că şi în cazul în care s-ar dis-
cuta doar de salarii flexibile, ar putea exista,
ceea ce el numea, şomaj involuntar. Acest lu -
cru se datora faptului că, în timp ce o creşte -
re în rata de ocupare necesită o creştere în
venitul aşteptat al angajatoriilor, o scădere ge -
nerală a salariilor, prin reducerea proporţiona -
lă a preţurilor, va face ca venitul aşteptat al
angajatoriilor să rămână neschimbat. Adică, nu
se va reuşi reducerea salariilor reale ale mun -
citoriilor, sau, în alte cuvinte, nu va duce la
creşterea ponderii profitului angajatoriilor.
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Abordarea lui
Keynes în privin]a
rigidit@]ii salariilor
}i a ratei dobânzi

Întrebării generice a secţiunii noastre «Quelle litté -
rature et quelle histoire enseigner?» i-aş adăuga o
completare: Ce filosofie, ce antropologie, ce teologie,
ce etnografie, ce arte, ce ştiinţa informaţiei şi, în ge-
neral, ce orizont de cultură predăm în şcoli, univer -
sităţi sau centre de cercetare ori academii?!
Un prim răspuns global ar fi ca pe toate trebuie
să le predăm europeneşte, à l'européenne, şi aceas-
ta nu numai pentru a ne justifica prezenţa în semni -
narul «Penser l'Europe».
Pentru a proba respectiva preocupare a Academiei

noastre, cer îngăduinţa de a reţine atenţia în cele ce urmează cu o scurtă pre-
zentare a unui exerciţiu de acţiune à l'européenne pe care, în anii din urmă,
respectiv 2010-2013, l-am dezvoltat şi finalizat cu sprijinul fondurilor structu -
rale ale Europei comunitare – Programul de cercetare postdoctorală «Valo -
rificarea identităţilor culturale în procesele globale».

„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” un proiect esen -
ţial, salvator pentru cercetarea academică românească.

Volume pentru studiul 
celor interesa]i

“Enseigner a l'européenne1”

Moscova. Kremlin

continuare ^n pag. 5

Dan POPESCU

Lovituri 
cu efecte grave1

prof.univ.dr.hab. Sergiu 
CHIRCĂ, membru de onoare
al Academiei Române

Uniunea European@ sau
Uniunea Euroasiatic@? (III)

Academia Română

prof. dr. Dr. H.C.
Valeriu IOAN-FRANC

continuare ^n pag. 3 - 4

Academia Română
asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Le Séminaire International „Penser l’Europe”, XII-eme edition - „Comment enseigner l’histoire et les littératures pour former l’homme européen?”
Educa]ia }i înv@]@mântul pentru
formarea omului european
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Astfel, după cum a concluzionat

Keynes, o scădere a salariilor ar fi fa-
vorabilă ratei ocupării dacă, prin re -
du cerea ponderii de monedă din eco -
nomie necesară pentru plătirea salari-
ilor, ar duce la o scădere a ratei do -
bânzii. Dar nu trebuie depins pe
acest aspect.

Economiştii neoclasici credeau că
rata dobânzii reprezenta preţul care
determina realizarea echilibrului între
economiile şi investiţiile. Dar Keynes
a respins această teorie a ratei do -
bân zii: „Rata dobânzii este preţul care
determină dorinţa de a deţine bogăţie
sub forma numerarului în cadrul can-
tităţii disponibile de numerar”. Aceasta
este teoria preferinţei pentru lichidi-
tate a ratei dobânzii a lui Keynes. Cu
cât dorinţa oamenilor de a deţine nu -
merar este mai mare, cu atât va fi mai
mare rata dobânzii, percepută pentru
a avea bani sub formă lichidă. Dacă
cererea pentru lichiditatea ar fi limita -
tă la necesitatea de a plăti salariile,
o scădere a activităţii afacerilor, prin
reducerea salariilor, ar micşora rata
dobânzii, şi astfel s-ar crea o situaţie
favorabilă investiţiilor. Dar nu este ne -
voie de lichiditatea pentru a plăti sala-
riile. Deşi cererea de monedă pentru
a plăti salariile ar scădea, cererea de
monedă ca şi o asigurare împotriva
incertitudinii ar putea să crească ca
şi o consecinţă naturală a declinului în
profitabilitatea aşteptată a investiţiilor.
Efectul net al reducerii salariilor asupra
ratei dobânzii este neclar. Caz în care,
un mod de asigurare a reducerii ratei
dobânzii ar fi creşterea cantităţii de
monedă, deşi succesul nu este garan-
tat. După cum afirma Keynes „doar
o persoană naivă ar prefera o politică
a salariilor flexibile în defavoarea

unei politici de monedă flexibile”.
Punctul principal al acestui argu-

ment complicat este de a provoca
argumentul clasic conform căruia doar
utilizarea salariilor flexibile garantează
o rată de ocupare totală continuă. De
fapt, Keynes recunoaşte că în lumea
reală, salariile erau susceptibile de a
fi „rigide”, de a scădea mai puţin decât
preţul bunurilor. După cum susţinea
Keynes, această „rigiditate” era o con -
secinţă logică a lipsei de mobilitate a
forţei de muncă, ce se concentra pe
procesul de negociere a menţinerii
grupului de diferenţiale. Grupurile de
muncitori negociază pentru cote rela -
tive cu alţi muncitori, dar niciun grup
nu va fi primul în acceptarea unei
tăieri a salariilor, ce i-ar dezavantaja
mai mult decât pe alţii; contractele
forward îi favorizează atât pe angaja-
tori, cât şi pe sindicate pentru că re -
prezintă o modaliatea de acoperire
împotriva incertitudinii vânzării preţu -
rilor viitoare pentru muncă şi bunuri.
Dar nici firmele, nici sindicatele nu
făceau parte din „povestea” clasică a
economiei.

Pentru a sintetiza: la baza revendi -
cării lui Keynes că propria teori a ra -
tei de ocupare este cea corectă, în
de favoarea celei clasice, stă existenţa
incertitudinii inevitabile. Toate propu -
nerile importante ale lui Keynes din
Teoria Generală depind de existenţa
incertitudinii, şi consecvenţa rolului
monedei ca şi legătură între trecut şi
viitor. În viziunea sa asupra vieţii eco-
nomice, o lume locuită de indivizi ato -
mici, în care fiecare dintre ei cunoaş -
te ceea ce îşi doreşte şi ştie cum să
obţină ceea ce îşi doreşte, formează o
lume în care oamenii acţionează într-
un anumit cadru de reguli şi con-
venţii desemnate pentru a face faţă
unui viitor incert. 

Noutatea versiunii lui Keynes nu
ţine doar de exclusivitatea teoriei sale

a instabilităţii financiare sau doar de
teoria cererii efective, ci de modul în
care el combină aceste două aspecte
pentru a deriva o teorie a şomajului
persistent. În absenţa unui stimul ex -
tern – tehnologic sau politic – pen-
tru a revitaliza aşteptările profiturilor,
economia keynesistă oscilează în jurul
unui nivel sub-optimal, fără nicio ten -
dinţă marcată de recuperare sau colaps.
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Lovituri cu efecte grave
urmare din pagina 1

Aceşti parametri care, într-un fel
sau altul, mai uşor sau mai poticnit,
dar, finalmente izbânditori, au condus
şi conduc lumea spre progres, toate
acestea regăsindu-se în terminaliile şi
finalităţile dezirabile social ale activi -
tăţiilor, oricare ar fi ele... Este o ches -
tiune deosebit de complexă. Tocmai de
aceea, îngăduiţi-mi să mă opresc mai
mult asupra unui aspect care ţine de
profesia mea, profesor de economie,
în domeniul dezvoltării economice, deo-
potrivă istorie economică. Respectiv
economiştii, studiul istoriei economice
în procesul pregătirii lor superioare.

Permiteţi-mi, însă, în prealabil, să
fac o paranteză, cu trimitere directă la
o anume situaţie din România. Vorbim
noi aici – şi nu doar noi – de identi -
tate, de conştiinţă, de cultură, de Eu -
ropa, de Statele Unite, de lume, de pre-
gătire, de învăţământ ca formă a eter-
n ităţii, de educaţie... Şi este bine, este
foarte bine că facem aceasta. Dar cum
putem evoca în mod serios astfel de
lucruri în condiţiile în care în Româ -
nia, ţară membră a Uniunii Europene,
dascălii, profesorii de pe toate palie -
rele învăţării sunt plătiţi, mai ales cei
tineri, cu 250 – 300 euro lunar sau
sub aceste niveluri, cei cu experienţă
şi din învăţământul universitar, de la
„maître de conf” în sus, ceva mai
mult, dar deloc mult mai mult. De fapt,
în general, de 8 – 10 ori mai puţin
decât în vest, sume care abia le
ajung practic pentru plata taxelor şi
foarte puţin pentru a trăi. De unde,
dar, în astfel de împrejurări de gravă
penurie, dorinţa, pasiunea, posibilită -
ţile atât de necesare pentru învăţare
continuă, pentru a fi mereu la curent
cu ce este nou în lume, pentru a
participa la colocvii pe speze proprii,
pentru a preda la nivel european, când
ai, mereu în faţă, grija, grija teribilă
a zilei de mâine pentru tine, pentru
familie? Au fost promisiuni de îmbu -
nătăţire, dar nu s-au respectat. Sperăm,
totuşi, să se respecte... Cum într-o
situaţie similară se află medicii, sis-
temul nostru sanitar, cu excepţii de
rigoare, aflându-se şi el în dezastru,
ei au ales să răspundă ofertelor „de
afară” şi să plece. Accentuând, practic
greu reversibil, marile probleme ale
sănă tăţii în România. Pentru cei mai
mulţi dintre profesori, însă, astfel de o -
ferte nu există, cu precădere în ce pri -
veşte exercitarea meseriei lor. Pot să mear-
gă, de pildă, „afară” să măture strada sau
să culeagă căpşuni. Şi atunci?... Cât
de mult a pierdut oare Franţa prin emi -

grarea hughenoţilor după revocarea în
octombrie, 1685, la Fontainebleu, de
către Ludovic al XIV-lea, a celebrului
Edict de la Nantes din aprilie 1598, dat
de regele Henric al IV-lea, prin care
hughenoţii – protestanţi, calvinişti, erau
aşezaţi cu drepturi egale alături de
catolici? A pierdut mult, foarte mult.
Au plecat oameni pregătiţi şi au bene-
ficiat alţii de ei, de ei şi de urmaşi...
În alte împrejurări, la noi, situaţia se
repetă. Se repetă grav. Cu siguranţă,
te poţi întreba, însă, ce fel de societa -
te este aceea în care fel de fel de in -
divizi nocivi, semidocţi, dar cu „şmecherie
cu lustru” fac uriaşe averi peste noapte,
puţini dintre aceştia, în condiţiile co rup-
ţiei instituţionalizate, ajungând ulte rior şi
nu o dată fără „rezultate finale”, pe mâna
justiţiei? Aceasta în circumstanţele în
care economia se prăbuşeşte, iar în -
vă ţământul şi sănătatea, în loc să re -
prezinte efectiv – şi nu doar în vorbe
– domenii prioritare, precum în orice
societate care evocă progresul, se
prăbuşesc şi ele? Ce fel de societate
este aceasta? Cea în care noi trăim...
Iată, nu la noi, ci în Spania, la Madrid,
se lansează în aceste zile o „Mişcare
a indignaţilor”, ce se va transforma
„într-un grup de presiune”. Ei denun -
ţă, cu toţii, „o clasă politică coruptă
şi incapabilă să iasă din criză”. Avem
astfel de acţiuni şi în România, dar
şi în alte ţări. Generalizarea lor poate
prefaţa feno mene, mişcări violente. Le
putem preveni? Le putem, cu condiţia
ca decidenţii să facă ceea ce este ne -
cesar economic şi social...

Acum, economiştii. Este bine să
reamintesc că în evoluţia modernă a
lumii – şi nu doar – în pantheonul
gloriei, al forumului public de dezba-
teri, de discuţii, s-au vădit şi se vă -
desc cu majuscule mari conducători
de state, de popoare, mai ales de oşti,
generali şi strategi îndrăzneţi care au
realizat cuceriri incredibile. S-au vădit
şi se vădesc în acest Pantheon, în
conştiinţa lumii, eroii marilor descope-
riri geografice, eroii marilor şi fantas-
ticelor descoperiri în ştiinţă, în ştiin -
ţe, mari constructori, ingineri, mari
sportivi, excepţionali oameni de artă,
actori, regizori de film, chiar demi-
mondene, ca să nu mai vorbim de
prostituate de lux, etc. Ei au fost şi
sunt cei mai cunoscuţi, ilustrând me -
moria noastră colectivă, mentalul nos-
tru, după caz, recunoştinţa noastră.
Alături de aceştia, însă, sunt unii oa -
meni, mult prea puţin cunoscuţi, de -
seori figurând la „etc.”, care prin gân-
durile şi faptele lor ne-au influenţat
şi ne influenţează stăruitor şi hotărâ-
tor viaţa, destinele, aspiraţiile, speran -

ţele şi visurile noastre. Ei au fost şi
sunt „economiştii de dezvoltare, de
creştere”, cu un rol acum relativ de -
finit în evoluţia societăţilor, a state -
lor, a comunităţilor, a lumii. Desigur,
cu condiţia de a fi ascultaţi. Tocmai
de aceea este necesar ca aceşti oa -
meni să fie bine pregătiţi, să cunoas -
că îndeaproape ce a fost în lume, ce
este, să poată să intuiască, să pre-
figureze ce va fi. Fireşte, nu singuri,
ci multidisciplinar, transdisciplinar. Or,
ce putem spune despre studiul isto-
riei economice în ce priveşte forma -
rea lor profesională?

Practic, nimic. Prin „bunăvoinţa”
unor foruri diriguitoare şi a unor fac-
tori de conducere universitari – în
opinia mea, cu un termen elegant,
cel puţin limitaţi – studiul istoriei eco -
nomice nu face parte din curricula
universitară economică pentru învăţa -
rea celor mai multe din specialităţile
economiei. Iată dar că astăzi avem
nu puţini specialişti „pregătiţi” în acest
fel şi care nu compensează deficienţa
învăţământului amintit prin eforturi
personale suplimentare. Şi care habar
nu au de ceea ce a fost în trecut.
Avem, dar, specialişti care „se nasc
astăzi”, care lucrează astăzi şi care
simt prea puţin din ceea ce se poate
întâmpla mâine. Avem astfel „tehni-
cieni”, desigur, unii chiar străluciţi –
dar nu, cât de cât, oameni de con-
cepţie economică respirativă. Din pă -
cate, cel puţin din păcate, o aseme-
nea situaţie nu este caracteristică doar
României. Ca reprezentant al Româ -
niei, al Comisiei de Istorie Econo -
mică şi Istoria Gândirii Economice a
Academiei Române în „IEHA” („Inter -

national Economic History Associa -
tion”) şi ca participant şi apoi profe-
sor român preşedinte de secţiuni la
marile Conferinţe Internaţionale de
Economie şi Istorie Economică (Milano,
1994, Madrid, 1998, apoi preşedinte
de secţiune Buenos Aires, 2002, Hel -
sinki, 2006, Utrecht, 2009, Stellen -
bosch – Africa de Sud, 2012), ca pro-
fesor pe deplin „autorizat” în Vest,
cunosc bine situaţia şi de la alte uni-
versităţi economice ale lumii, unde –
cu excepţia unor mari universităţi ame -
ricane, mai multe din Franţa, dar şi în
Italia – istoria economică este prac-
tic marginalizată până la dispariţie. 

... Or, nu poţi pricepe decât foarte
greu şi aproape sigur eronat politicile
liberale actuale fără să cunoşti mer-
cantiliştii, dar mai ales fiziocraţii cu
al lor „Laissez faire, laissez passer,
le monde va de lui même”. Fără să
cunoşti pe Bernard de Mandeville, cu
al său opus „Fable des abeilles”, fără
să cunoşti pe economiştii clasici
englezi, pe cel considerat părintele
liberalismului economic, iniţial profe-
sor de literatură şi morală engleză,
scoţianul englez Adam Smith, cel care,
cât de mare liberal era – „Il mondo
va da se” – cerea hotărât sprijinul
statului naţional în realizarea secu-
rităţii naţionale, pentru poliţie, justiţie
şi, desigur, pentru învăţământ. Fără
să cunoşti pe francezul J.B. Say cu
concepţia sa – în bună măsură erona-
tă – privind geneza crizelor economi -
ce. Fără să cunoşti pe liberalii „pesi -
mişti” englezi Th.R. Malthus şi fostul
bancher David Ricardo – cu un „so -
cial” eclatant. Pe lordul Keynes cu
instituţionalismul său. Nu poţi înţe -
lege corect sensuri ale socialului, ale
social-democraţiei proiectată în plan
economic fără să-l ştii cât de cât pe
Nobelul francez Leon Bourgeois, apoi
pe Leon Blumm, fără studierea „eco -
nomiei sociale şi solidare”. Nu poţi să
fii „social” fără cunoaşterea gândirii
şi acţiunii lui l’Abée Pierre. Omul care
vroia nu moartea săracilor, ci înlătura -
rea, măcar diminuarea sărăciei, mizeriei.
Nu poţi înţelege lumea fără examinarea
teribilului es croc John Law, cel care, în
1718, la Paris, în vremea regentului Phi-
lippe D'Orleans – un timp, pentru înalta
societate, cu petreceri şi libaţiuni de o
mare „veselie”, conduse de renumita
doamnă de Parabere – a cons tituit
prima societate pe acţiuni din lume, dar
şi Compania Franceză a Indiilor, amân -
două dureros apoi de perdante pentru
Franţa, pregătind, în fapt, prin penuri-
ile create, Revoluţia de la 1789. Cu
siguranţă, ceea ce oamenii cântau pe
rue Quincampoix, unde se afla „Banca
Law” putea şi poate să reprezinte o
înţe legere mai bună a ceea ce au re -

prezentat şi reprezintă, pe unele pieţe
deformate, societăţi pe acţiuni, cupi-
de. Iată: „J'ai beau piocher, bécher et
herser le terrain/ Semer et moisoner,
battre et vanner le grain/ Me lever
auvant l'aube et rentrer la nuit close/
Travailler comme un boeuf qui jamais
ne repose/ Quand je vivrai cent ans,
je ne gagnerai pas/ Ce q'il gagne en
un mois (el, acţionarul, n.n.) en se
croisant le bras” (Am săpat bine cu
hârleţul, cu sapa, am grăpat terenul/
Am semănat, secerat, treierat şi vân-
turat grânele/ Mă scol înainte de zori
şi mă înapoiez în noaptea neagră/
Muncesc ca un bou care niciodată
nu se odihneşte/ De voi trăi o sută
de ani nu voi câştiga de fel/ Ceea ce
el (acţionarul, n.n.) câştigă într-o lună
stând cu braţele încrucişate”). Şi
încă, fără traducere acum, uşor de
înţeles: „Lundi je pris des actions/
Mardi je gagnai des millions/ Mer -
credi je pris equipage (trăsură, cai,
vizitiu, n.n.)/ Jeudi j'arrangeai mon
menaje/ Vendredi je fus au bal/ Sa -
medi a l'hopital”. Deci, de la bal la spi-
tal, simplu şi semnificativ. De foarte
multe ori speculaţiile şi escrocheriile
sfârşesc astfel...

Nu poţi înţelege lumea, cea econo -
mică, în speţă – fără evocarea evo -
luţiei în timp a niponismului, a mode -
lului nord-european, a modelului mai
puţin libertarian şi mai mult de liber -
tate economică din Statele Unite. A
modelului economiei sociale de piaţă
din Germania, model cu obârşia în
unele politici sociale promovate de
însuşi Cancelarul Otto von Bismarck.
Ceea ce recomandă şi face Cancela -
rul Angela Merkel în Germania – şi nu
ce recomandă altor ţări pentru care
promovează tăierea drastică a venitu -
rilor oamenilor – ţine tocmai de ma -
terializarea acestui model, etc. Fără
să-i cunoşti pe „noii liberali”, pe Milton,
Friedman, pe „noii economişti”, etc.

Ce facem, dar? Cum putem pre-
veni marile orori, erori şi aberaţii
economice – şi efectele lor dezas-
truoase – pe care lumea, societatea,
Europa chiar le-au făcut în timp?
Scoatem oameni mai puţin pregătiţi
pentru o Europă, o lume deosebit de
pretenţioasă şi care impune, pentru a
fi eficientă social, pentru a preveni
cumplite, groaznice bulversări socia -
le, sângeroase chiar, oameni, economişti
foarte bine pregătiţi, cu o cultură eco-
nomică activă şi nu doar pentru cei
din posturile cele mai importante? Care,
de multe ori, nici ei nu o au? Mulţi
specialişti afirmă că actualul model
general de dezvoltare a Planetei este,
în bună măsură, greşit, el condamnând,
efectiv condamnând, dintr-o cultură

continuare în pagina 4

Dan POPESCU
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Lovituri cu efecte grave
Urmare din pagina 3

excesivă a profitului, la sărăcie, la foa-
mete, la subdezvoltare, o parte foarte
mare a populaţiei lumii. Suntem pe
cale de a pierde identitatea naţională
din perspectiva concepţiei profitului ex -
cesiv şi ex clusiv. Profitul, desigur, foarte
necesar, nu ţine loc de identitate na ţio-
na lă. În schimb, înţelegem, din ce în ce
mai greu, însăşi identitatea noastră
eu ro pea nă, ca să nu mai vorbim de
cea globală. 

Poate că şi datorită „mana gemen -
tului” în exces, „tehnicizării” în ex ces,
pregătirii mai ales pentru „mo ment”
şi nu dintr-o perspectivă largă. Poate
tocmai datorită neglijării creării profi -
tului social, punându-se eminamente,
exclusiv, practic, accentul pe profitul
individual, pe profitul indivi dual de mo-
ment. Poate că şi datorită absolutiză -
rii speculaţiei şi neglijării fundamentale
a producţiei, a locurilor de muncă.
Poate – dar, cred eu, cu siguranţă –
că şi datorită unor astfel de relaţii
am intrat atât de uşor, în lume, în
greaua criză economico-finan ciară ce
ne-a cuprins şi ieşim atât de greu din
ea. Dacă ne-ar fi interesat mai mult
evoluţia dezvoltării în timpul istoric, era,
este posibil, dar şi proba bil, că evoluţia
economică a lumii ar fi fost alta. Avem
nevoie de oameni şi nu de „mecanisme”.
Dezvol tare durabilă, sustenabilă? Sunt
aspiraţii relativ aproape de o anume
rea litate doar pentru puţine state, pen-
tru UE. Mă alătur, dar, lor, însă am
spe ranţa că situaţia se poate remedia
esenţial printr-o altă cultură şi o altă
educaţie, inclusiv a muncii abnegante şi
recompensate. Vorbim de „convergen -
ţă”. S-o realizăm, dar!

Iar într-un asemenea cadru, învă -
ţarea istoriei economice nu are cum
să lipsească. Dimpotrivă. Cercetările
economice, de dezvoltare şi creştere,
pentru a fi serioase, cu „bătaie” în
viitor nu se mai pot desfăşura pen-
tru un an sau doi, ci pentru mai multe
secole şi chiar milenii. Mari univer-
sităţi americane, dar şi franceze, au
fost printre primele care au lansat o
astfel de idee, o astfel de tehnologie.
De ce au dispărut multe civilizaţii ale
lumii şi de ce, cu siguranţă, va dis-
pare, odată, atunci când va dispărea,
şi civilizaţia noastră? De ce? Cu pre -
că dere din motivaţii econo mice. Nu le
prea cunoaştem. Sunt, pot fi şi tre-
buie neapărat implicaţi în asemenea
demersuri de cercetare nu doar eco -
nomiştii, sociologii, politolo gii, ci şi
inginerii, chimiştii, fizicienii, biologii,
etc. Pentru a fi duse la un bun sfârşit
este, fireşte, obligatoriu, im perios ne -
ce sară cunoaşterea istoriei economi -
ce, pentru Europa, de exemplu, măcar
de la antichitate, de la Aristotel încoace.

Mai este o problemă. O problemă
„mare” dar la care mă voi referi pe
scurt. Ce modele de viaţă, recoman-
date îndeosebi de educaţia pe care o
facem, de comportamentul nostru ca
dascăli, aleg tinerii? Poate în afara ce-
lor promovate de familie şi biserică
– cu activităţi astfel în România destul
de timide... Aleg ei oare – pentru
România – modelul unui profesor, cu
un nivel de trai minim, tot timpul
covârşit şi de apăsarea zilei de
mâine? Aleg ei, în general, modelul
„căpitanilor de industrie” din Statele
Unite, din Anglia, din Franţa, din Ger-
mania, care au făcut averi colosale,
dar numai muncind din greu să se im-
pună pe piaţă – Henry Ford, Pullman,
Krupp, Citroën, etc. –, prin activitatea
lor generând progres tehnic şi social,
locuri de muncă, şi nu doar progre-
sul ţărilor lor, ci al lumii? Pentru a

alege astfel de modele ar trebui să
cunoască istorie economică, pe care
nu o cunosc. Sau aleg ei modelul gă-
lăgios, emfatic, arogant, chiar grotesc
al unui mare îmbogăţit, speculant în -
deobşte, provenind din zona corup -
ţiei, a delincvenţei şi frizând penalul?
În speţă, în România, din păcate după
Revoluţia din decembrie 1989, aleg ei
modelul gălăgios, arogant, de regulă
prost crescut, mitocan, care, chiar dacă
a făcut avere furând de la stat, şi este
clamat deseori astfel, impresionează
mai ales prin luxul său, prin trendul
său de viaţă, prin lucirile şi strălucirile
sale momentane de mucava? Îl aleg
pe acesta din urmă, chiar dacă ei ştiu
– mă refer tot la România – că perso-
najul provine şi s-a afirmat printr-o
solidaritate cupidă, deseori din negu -
rile organelor şi instituţiilor re presive,
reprimatoare, organe şi instituţii ale
comunismului şi socialismului de tip
sovietic? Tare mi-e teamă că tinerii
daţi spre educaţie nouă vor alege cu
precădere această ultimă, această a
treia variantă. Este cea mai „conforta -
bilă”. Iată un prilej de re flec ţie profun -
dă pentru noi, dascăli, cercetători, pri-
vind modele ale omului european. Mo-
delele reprezentând realitatea „mâinelui”...

Nu doar că riscăm să fim, ci deja
am redevenit, - aş spune „tradiţional”
–, făcând abstracţie de imensul preţ
plătit astfel de-a lungul istoriei, di -
vizaţi în două. Pe de o parte, se vă -
desc adepţii ultraliberalismului, transna-
ţionali, puţini în fapt, care văd doar
propriul interes indiferent de condiţii,
care văd cu precădere speculaţiile şi
nu producţia, care vor, practic, des-
fiinţarea instituţiilor şi care vor să
conducă dictatorial nu o lume naţio -
nală, nu o lume comunitară, ci o lume
globală. Vor să o conducă „pe baza
dictaturii pieţelor”, ei înseşi, însă,
aflându-se în spatele acestor pieţe.
Pieţe care de mult nu mai sunt „obiec -
tive”, determinate de legile economice
ca atare, ci reprezintă interese stricte
– mai mult sau mai puţin corupte, di -
rect sau prin interpuşi – ale magna -
ţilor. Nu este vorba de oameni răi sau
buni, ci de o concepţie, de un mod de
a face afaceri, de un anume stil de
viaţă, de educaţie, de cinism. Pe de
altă parte, se vădesc adepţii promovă -
rii profitului, ai producţiei, ai iniţiati -
vei, dar şi ai socialului, ai profitului ca
atare, dar şi ai profitului social. Adepţi
ai grijii ca şi ceilalţi, săracii, mizerii să
nu dis pară în neant. Ai grijii ca aceş-
tia din urmă, prin reconversii potrivite,
să fie şi ei afiliaţi competiţiei, să pro-
ducă, să poată trăi. Specialiştii din
această categorie susţin diviziunea mun-
cii aşa cum a conceput-o Adam Smith,
fiecare având utilitatea sa în procesul

creării bunurilor. Ei, în cea mai mare
parte, susţin „economia socială şi so-
lidară”, susţin interese naţionale, sta -
tale, co munitare. Vor o globalizare în
avantajul tuturor şi nu doar al unora.
Ei susţin, de exem plu, că resursele na -
turale trebuie „să lucreze” şi în avan-
tajul ţărilor, naţiunilor ce le au în sub-
sol, în proprietate, şi nu ca aceste re-
surse să fie date, de regulă pe nimic,
magnaţilor. Ei susţin nece sita  tea locu -
rilor de muncă, a protec ţiei sociale, a
învăţământului şi sănă tăţii pentru toţi.
De fapt, eu cred că o lu me împărţită
sever în mari magnaţi, privilegiaţi, foarte
puţini, şi mizeri, mi zeri foarte mulţi,
finalmente are sau va avea un dezno -
dământ tragic. Istoria a demonstrat-o
şi riscăm să se repete astfel. Cum
putem preveni? Toc mai prin educaţie,
învăţare, cunoaşte rea ex pe rienţei
istorice şi des prinderea celor necesare.
Printr-o conş tiinţă civică ac tivă în
acest sens...

Desigur, sunt încă multe chestiuni
de exprimat, de detaliat, de conclu -
zionat. Unele, chiar se subînţeleg din
cele arătate. Voi încheia, dar, cu un
episod hazliu – trist şi cât se poate
de semnificativ, din viaţa faimosului
general francez George Boulanger,
născut la Rennes, în 1837 şi mort la
Bruxelles în 1891. Era foarte popular,
ministru de Război în 1886. A gru pat,
în timp, în jurul său pe cei nemulţu-
miţi – creind curentul „boulangerist”
(„boulangist”, în româneşte sună urât)
– şi a încercat o lovitură de stat.

Ameninţat de autorităţi cu arestarea,
a fugit la Bruxelles, unde şi-a aflat sfâr-
şitul sinucigându-se deasupra mor-
mântului amantei sale, mai tinere şi
năvalnică, moartă înaintea sa. Specu -
lând poziţia de „deasupra (mormân-
tului) amantei”, ne spune Guy Breton
în cartea sa „L'Histoire d'amour de
l'histoire de France”, acei care îşi bă -
teau joc de el afirmau: „Faimosul ge -
neral Boulanger a trăit ca general şi
a murit ca sublocotenent” („Il a vecu
en general et il est mort en soulie -
tenant”). Glumă nu teribil de reuşită,
dar semnificativă negativ pentru o
persoană ce dorea să-şi asume des-
tinele Franţei... S-ar putea întâmpla
oare aşa – printre altele, în lipsa unei
bune educaţii şi învăţări – cu Uniunea
noastră Europeană, să trăiască „en
fanfare” şi să aibe un final deloc glo-
rios? Dacă nu suntem atenţi cu toţii,
cred, din păcate, că ar putea fi posi-
bil... Vă mulţumesc pentru atenţie.

P.S. • Un coleg francez de la Sor-
bona, personalitate în Franţa şi Euro -
pa, ne-a relevat mai multe conside -
raţii critice, de mare bun simţ, asu -
pra educaţiei şi învăţământului din
Hexagon. La „Întrebări şi comentarii
pe marginea comunicării”, m-am refe-
rit la maxima unui mare eseist francez,
Hypollite Taine, care spunea: „Aflăm
în viaţă patru feluri de oameni: îndră-
gostiţii, ambiţioşii, observatorii şi
imbecilii. Cei mai fericiţi sunt imbe-
cilii”. Or, după cum lucrăm în semi-
narul nostru, am continuat, nu ne aflăm
deloc în această ultimă categorie...
Am chestionat asupra destinului isto-
riei economice în învăţământul supe-
rior economic francez. Are sau nu
locul pe care această disciplină însem-
nată şi tradiţională îl merită de drept
şi de fapt? Vorbitorul mi-a răspuns
că, din păcate, şi cu grave conse -
cinţe, învăţarea istoriei economice în
facultăţile economice a declinat sen-
sibil de vreo 2 decenii încoace, făcând
loc, aproape nepermis şi nemeritat,
unor discipline „tehnice” de tipul Mana-
gementului în diferitele sale forme şi
detalii, şi Marketingului, la fel. Desi -
gur că asemenea discipline de studiu
sunt însemnate, necesare, dar nu în
defavoarea Economiei Politice şi a
Istoriei Economice, a Istoriei Gândirii
Economice. Din perspectiva unor com-
petenţe practice, care, fireşte, trebuie
dobândite, se neglijează, deseori, for-
marea culturii economice, a concepţi-
ilor economice atât de necesare eco -

nomiştilor şi gestionarilor din eco no -
mie... Am receptat trist un astfel de
răspuns, sperând, totuşi, eu şi Domnia
Sa, spre mai bine. Până la urmă este
o chestiune de înţelepciune, de priori -
tăţi, de privilegii şi de bani. Altminteri,
avem ce avem, adică aşa cum ne arată
istoria economică – care, însă, nu se
învaţă –, o lume în care forţa, bruta -
litatea, violenţa, influenţele, corupţia,
furtul, câştigă, de regulă, pe termen
scurt, rareori pe termen mediu şi sunt
spectaculos, devastator, chiar năpras-
nic perdante pe termen lung.

• Un distins coleg român, cu ani
buni de guvernare şi legislativ, în
comunicarea sa s-a referit la dezamă -
girile pe care i le-a produs capitalis-
mul la noi: concurenţial până la rapa-
citate, de multe ori corupt şi corupă-
tor, capitalul din afară urmărindu-şi,
prin orice mijloace, doar propriile in -
terese, etc. Mai arăta vorbitorul că nu
am fost pregătiţi pentru o asemenea
confruntare, pentru un asemenea ca -
pitalism, că nu am pregătit specialişti,
populaţia astfel să se lupte. Din nou,
la „Întrebări şi comentarii pe marginea
comunicării”, am luat cuvântul alătu -
rându-mi dezamăgirile mele celor ale
Domniei Sale: întradevăr capitalismul
poate fi rapace, iar noi nu am fost
pregătiţi astfel, cu toate că, să ne în -
ţelegem, eu mi-am pregătit studenţii.
Dar, la asemenea dezamăgiri, am adău-
gat dezamăgirile mele cu mult mai
mari faţă de cei care şi-au asumat con-
ducerea şi răspunderea pentru soarta
economiei, a ţării din 1990 încoace.
Faţă de cei ce au condus efectiv spre
dezastrul economic în care ne aflăm
acum, concurând şi colaborând direct
la distrugerea industriei şi economiei,
a locurilor de muncă, la instaurarea
sistemului de corupţie instituţionalizat,
subordonându-şi efectiv statul ca in -
stituţie şi sprijinind, pe partea lor sau
a altora, dobândirea unor averi uriaşe
în condiţiile în care economia s-a
prăbuşit, o mare parte a populaţiei a
devenit mizeră, noi nemaiproducând
aproape nimic. Şi aproape nimeni nu
a răspuns şi nu răspunde; deşi putem
readuce în circuit banii de la cei care au
furat. O mare dezamăgire şi astfel...

• Un alt coleg, din Israel, a citat
favorabil un cunoscut sociolog ameri -
can ce consideră suveranitatea naţio -
nală ca un obstacol esenţial în reali -
zarea culturii şi a conştiinţei globale.
Să se renunţe, deci, la ea. M-am re -
ferit şi la Domnia Sa, declarân du-mă
de acord cu dânsul şi cercetă torul ame-
rican în discuţie. Chiar am arătat că
voi face în mod direct şi asumându-
mi răspunderea, o propu nere astfel
Guvernului şi Parlamen tului României:
să renunţăm la su vera nitatea naţiona -
lă. Dar să o facem după ce Statele
Unite, Germania, Re gatul Unit, Franţa,
Rusia, China, India, Canada, Brazilia,
desigur Italia, Olanda, Belgia şi, deloc
în ultimul rând, Israelul, ş.a., o vor face
ele mai întâi. Oferind deci „un exem-
plu” grăitor unor state mai mici sau mai
slabe economic chiar în condiţiile în
care, de pildă, pentru re sursele din sub-
solul ţărilor, asupra cărora, de regulă,
statele sunt suverane, se poartă direct
sau indirect veritabile războaie econo -
mice, financiare, publi citare, propagan -
distice. Colegul din Is rael mi-a răs -
puns că va reflecta mai adânc asupra
celor spuse de mine...

Notă subsol:
1. Comunicare la Seminarul Interna -
ţional „Penser l’Europe”, „Comment en-
seigner l’histoire et les literatures pour
former l’homme européen?”, desfăşu -
rată, în lb.franceză, la Academia Ro -
mână, 4-5 octombrie 2013. Versiu  -
nea românească prescurtată.

Dan POPESCU

Rue Quincampoix - John Law
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urmare din pagina 1
De ce un proiect esenţial, salvator?

Pentru că, odată cu adjudecarea sa
prin competiţia de atragere a fonduri -
lor structurale şi de coeziune, se aduce
în cadrul Academiei o sursă nouă de
finanţare pentru un domeniu - cel al
ştiinţelor socioumane, lăsat în plan se -
cund, nu de ieri şi nici de alaltăieri,
în spaţiul de cercetare de la noi. 

De când nu a mai fost posibilă
finanţarea a aproape o sută de proiec -
te individuale de cercetare în Academia
Română, cu burse de peste 25.000 de
euro pe doi ani? Sau când a mai fost
posibilă trimiterea a 92 de tineri cer -
cetători la stagii de cercetare în Euro-
pa Comunitară, pentru trei luni?

Ceea ce este esenţial de subliniat la
încheierea primului exerciţiu de şcoală
academică postdoctorală în domeniul
ştiinţelor socioumane poate fi sintetizat,
în folosul răspunsurilor la întrebările
de mai sus, astfel:

1. Cel mai coerent program de
cercetare academică din România în
materia ştiinţelor socioumane. Cine par -
curge măcar titlurile proiectelor indivi -
duale ajunge, cu siguranţă, la această
concluzie, confirmată chiar de califica -
tivele cu care sunt evaluate rezultatele
finale ale cercetărilor: 56 dintre absol -
venţi au obţinut calificativul maxim, co -
respunzător evaluării de excelenţă, fapt
ce nu trebuie să surprindă atâta vreme
cât în grupul-ţintă s-au aflat în pro-
porţie de 80% doctori în ştiinţe care
au obţinut titlul academic magna sau
summa cum laude! Şi să avem în ve-
dere că ne referim la opt mari dome -
nii de interes. Tocmai această diversi -
tate a făcut mai complicată, dar mai fru-
moasă, şcoala noastră postdoctorală.

2. Cel mai amplu program edito-
rial din ultimul deceniu la Academia
Română şi, din câte cunosc, din Ro -
mânia. Pe parcursul a doi ani s-au pro -
dus 92 de cărţi originale, care valori-
fică rapoartele finale de cercetare. Edi -
tate în colecţia Aula Magna a Editurii
Muzeului Naţional al Literaturii Româ-
ne, evaluată B+ CNCSIS, volumele în -
sumează peste 21.500 de pagini de
carte, într-un tiraj de 250 de exem-
plare fiecare titlu. 46 de biblioteci din
România şi-au declarat în scris inte -

resul să primească setul de lucrări.
3. Cea mai cuprinzătoare expansiu -

ne a cercetătorilor Academiei noastre
în spaţiul universitar şi de cercetare al
Europei comunitare. Membrii grupului
nostru ţintă au privit cu o responsa -
bilitate extraordinară prezenţa lor în
spaţiul amintit. Domniile lor, rezistând
„ispitei Franţei”, s-au deplasat în 18
din cele 26 de ţări ale UE. Vreau să
zic nu doar la Londra, Paris, Roma
sau Berlin şi Madrid. Cercetarea aca-
demică s-a desfăşurat şi în Finlanda,
şi în Letonia, şi în Estonia, şi în Litua-
nia, şi în Bulgaria sau Ungaria ori Slo-
venia, Polonia şi Cehia. 138 (!) de
instituţii de cercetare şi învăţământ
superior ori ONG europene din aria
noastră curriculară au primit stagiari
în cadrul Proiectului. Să menţionăm tot
aici faptul că proiectul nostru a dat
un oarecare curaj tânărului cercetător
român aflat în stagiu în Europa. Mulţi
dintre cercetători nu s-au mai simţit
stânjeniţi printre colegii europeni, ştiin -
du-se cu o bursă de 1500 euro lu -
nar, cu un drum dus-întors asigurat şi
cu cazarea plătită prin proiect. Mulţu -
mirea a venit în consecinţă în cele
aproape 150 de comunicări ştiinţifice
prezentate în străinătate şi aproape

100 de articole cotate ISI (!), chiar
dacă vorbim de ştiinţe socioumane:
filologie-literatură; ştiinţe istorice şi ar -
heologie; filosofie, teologie, psihologie,
pedagogie; arte, arhitecură şi audiovi -
zual; ştiinţa informaţiei; sociologia cultu-
rii; antropologia; etnografie şi folclor.

4. Tot în aceeaşi arie de preocu -
pări, cu referire la ciclul nostru de con-
ferinţe – subsumat mobilităţii intelec-
tuale a cercetătorilor noştri în spaţiul
universitar şi de cercetare comunitar
– pot asigura că am avut norocul să-i
avem în toate acţiunile noastre din Aula
Academiei Române pe unii dintre cei
mai importanţi actori capabili să se
înscrie în programa şcolii noastre. Şi
notăm aici: Egalitatea de şanse în cul-
tu ra europeană; Centru şi marginalita-
te în cultura europeană; Diplomaţia cul-
turală – cultura dialogului; Proprieta -
tea intelectuală. Rolul statului în sus -
ţinerea culturii; Cultură şi economie.
O curriculă largă, acoperită de peste
40 de mari personalităţi ale culturii
europene, care s-au prezentat la aceas-
tă tribună pentru a întregi o imagine
à l'européenne, asupra diversităţii pro-
blematice a spaţiului nostru cultural.
De bună seamă, nici nu am vrut şi nici
nu ne-am închipuit că cineva dintre

cercetătorii noştri şi-ar fi dorit oratori
punctuali, pentru fiecare temă de cer-
cetare individuală, de la supin la gerun-
ziu sau infinitiv, ori de la cântecul po -
pular de bucium la platformele de in -
teligenţă artificială. Dacă se vizionează,
pe site-ul oficial al Academiei Române
sau pe cel al şcolii, spre exemplu,
conferinţele lui Thierry de Montbrial
(adunate lângă cele rostite în cadrul
Seminarului Penser l’Europe într-un
splendid volum la cea de-a şapteze-
cea sa aniversare), ori pe cele ale lui
Jacques de Decker (dramaturgul că -
ruia i-am produs bucuria de a se afla
în sală alături de cercetătorii şi ex -
perţii Proiectului când i se juca la Bu-
cureşti o piesă într-un teatru impor-
tant) ne veţi da dreptate. Cu atât mai
mult, dacă veţi adăuga la îndemnul
nostru intervenţiile acad. Gil Aluja ori
pe cele ale lui Virgil Tănase, ca să
mai dau doar două exemple. 

5. Şi încă un lucru de reţinut ca
succes al activităţii noastre: s-a creat,
cum mulţi dintre participanţii la pro -
iect au spus (şi veţi putea constata
aceasta din paginile care urmează),
„un spaţiu de dialog de cel mai înalt
nivel şi cea mai înaltă calitate profe-
sională!”. O dovadă a unei noi relaţii

de colaborare între membrii grupului
nostru de cercetători sunt, dacă vreţi,
atelierele de dezbateri de la Univer -
sitatea din Craiova, de la Politehnica
bucureşteană şi să nu le uit pe cele
de la institutele Academiei - cel de
Etnografie şi Folclor, cel de Istorie,
cel de Lingvistică şi Teorie Literară.
Şi, sunt convins, nu numai liniştea
materială – adică bursa semnificativă
– s-a aflat la originea acestor noi
legături într-un nou spaţiu al dialogu-
lui. Cred că, aici, un cuvânt greu l-a
avut coordonarea fiecărui proiect în
parte şi a întregului domeniu de că -
tre savanţi în adevăratul sens al cu -
vân tului, care, în calitatea de experţi
coordonatori, s-au simţit din nou bine
în compania unor discipoli selectaţi
de o severă triere în rândul deţinăto-
rilor de contracte de cercetare post-
doctorală.

Notă subsol:
1. Comunicare la Seminarul Interna -
ţional „Penser l’Europe”, „Comment en-
seigner l’histoire et les literatures pour
former l’homme européen?”, desfăşu -
rată, în lb.franceză, la Academia Ro -
mână, 4-5 octombrie 2013. Versiu -
nea românească prescurtată.

prof. dr. Dr. H.C. Valeriu IOAN-FRANC 

Educa]ia }i înv@]@mântul pentru formarea omului european

“Enseigner a l'européenne”

Aula Academiei Române

Bucure}ti - Academia Român@
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urmare din pagina 1
La începutul primului mandat de

preşedinte al lui V. Ianukovici, aces-
ta, la propunerea Moscovei, că reduce
preţul la gazele naturale cu 100 do -
lari americani pentru 1000 mc, a pre-
lungit staţionarea flotei militare ruse
în Krimeea cu 25 de ani. În primul
an, preţul a fost cu 100 dolari mai
mic, iar în 2012 era mai mare decât
pentru Germania – circa 500 de do -
lari. Acum, Moscova propune Ucrainei:
aderaţi la Uniunea Euroasiatică şi
preţul va fi redus. În plus, Moscova
a prezentat Kievului şi date concrete:
începând cu anul 2013 preţul va fi
de 165 dolari pentru 1000 mc, însă
începând cu 2014 el va creşte anual
cu 20% aşa că, în al patrulea an, el
va fi de 409 dolari. Această undiţă
rusească este foarte periculoasă, căci
odată prins, eşti legat pe viaţă.

Aceeaşi politică se prevede şi
pentru R. Moldova. În primul an, pre-
ţul va fi cu 30% mai mic, deci, în
loc de circa 400 dolari, el va fi de
280 dolari, ca apoi să fie la nivelul
preţului pe piaţa europeană. Mai mult
decât atât, Moscova insistă ca R.
Moldova să refuze pachetul „trei ener-
getic” al UE, deci să renunţe la secu-
ritatea noastră energetică pe viitor.
Trebuie să fii un anormal sau cel
puţin indiferent faţă de populaţia şi
viitorul Republicii Moldova, ca să faci
astfel de cedări, cu atât mai mult că,
după realizarea pachetului „trei energe-
tic”, situaţia noastră se schimbă radi -
cal. În primul rând, în Europa, va fi li-
chidat monopolul „Gazpromului”, deoa-
rece preţul la gaze va fi determinat
de preţul de la Bursa de gaze (acest
preţ, astăzi, deja e mai mic cu 100
dolari)1, dar nu în formula rusească
în funcţie de preţul petrolului. E şi
normal să fie aşa, doar noi şi ceilalţi
cumpărători cumpărăm gaze naturale,
dar nu petrol.

În al doilea rând, UE prevede ca
toate ţările-membre şi cele din spaţiul
de vecinătate să aibă conducte racor-
date la toate aceste ţări, pentru a ma-
nevra repartizarea gazelor naturale pe

timp de iarnă. Apropo, Ucraina are
de gând prima să utilizeze această
modalitate. Reducerea transportării ga -
zelor ruseşti pe teritoriul Ucrainei, eli -
berează capacitatea conductelor sale.
De aceea, apare posibilitatea ca ţările
din UE să reexporteze gaze către Ucraina.

În al treilea rând, monopolul „Gaz -
promului” va fi înlăturat (cititorul tre-
buie să facă cunoştinţă cu prevederi -
le pachetului „trei energetic” al UE) nu
numai de noua politică a UE, dar şi
de apariţia pe piaţa europeană a mai
multor vânzători de gaze naturale. Cu
vreo 10–15 ani în urmă, specialiştii
ruşi afirmau că gazele naturale mai
sunt pe glob doar numai pentru 30
– 40 de ani, deşi ştiau că multe ţări
fac prospecţiuni şi forări în partea
maritimă, unde se află resurse colosa -
le. Apoi, mult timp nu s-a spus despre
ceea ce făceau americanii. Aceştia au
realizat o revoluţie tehnică în extra -
gerea gazelor naturale de şist (сланцы
– în ruseşte). America , ce l mai mare
cumpărător de gaze natura le , de -
vine vânzător pe pia ţa mondia lă. Şi
încă ceva. Multe ţări vând gaz lichefi-
at, care nu are nevoie de conducte
subterane . Acesta se transportă cu
vaporul şi alte mijloace. Rusia,
bazându-se pe „Gazpromul” său, a
rămas în urmă în acest domeniu. C e l
ma i mare exporta tor de gaze lichefi-
ate este Quatar, dar şi multe alte ţări
din Africa de Nord, Australia, etc.

Gazele naturale la malul Mării Negre
a descoprit şi România, care plani-
fică din 2018 să devină exportatotul
acestor resurse energetice. De aceea,
conectarea sistemului moldovenesc
la sistemul românesc este convenabil
de două ori: prin politica UE despre
unificarea reţelelor şi prin faptul că
vom putea cumpăra de la România
(actualmente, România este aprovi -
zio nată cu gaze proprii în proporţie
de 75%).

4. Care ar fi structura Unuiunii Euro -
asiatice şi cum ar funcţiona ea?

Uniunea Euroasiatică propune for-
marea unor structuri independente,
care vor regla relaţiile economico-fi -
nanciare între ţări. Deşi fiecare ţară-
membră va avea o cotă-parte, cum
n-ai da-o, majoritatea îi revine Rusiei.
De aceea, ea decide şi va decide, dar

nu ca în Uniunea Europeană. În Uniu -
nea Europeană deciziile se iau cu acor -
dul tuturor membrilor, nu doar a celor
predominanţi. Apoi, Uniunea Europeană
a început cu nişte programe concrete
(cărbune – oţel), care pe parcurs s-au
multiplicat şi au fost însoţite de for-
marea infrastructurii şi instituţiilor ne -
cesare. Pe rând Rusia procedează tra -
diţional: la general şi apoi la concret,
de aceea, nu iese nimic cu folos
pentru toţi.

Structural Uniunea Euroasiatică va
fi compusă din:
• A. Spaţiul de liber schimb al măr-
furilor şi serviciilor. E o idee bună.
Şi CSI avea în vedere formarea aces-
tui spaţiu, însă nu a prins viaţă. Se în-
cearcă a treia oară. La acest spaţiu,
poate adera cine doreşte. R. Moldova
a aderat, iar Parlamentul a ratificat în
a doua jumătate a anului 2012. Să ve-
dem cu ce o să se soldeze. Ucraina,
care şi ea a aderat, deja s-a convins
că acest spaţiu nu e prea liber. Kievul
a decis, în 2012, să cumpere gaze
naturale din Turkmenistan (acolo pre -
ţul e cam de două ori mai mic). S-a

adresat Moscovei ca aceasta să per-
mită, cu plată, transportarea acestor gaze
prin conducta rusească, însă Gaz promul
a refuzat declarând: intraţi în Uniunea
Euroasiatică şi atunci vom permite.

Ulterior, Ucraina a semnat, în ianua -
rie 2013, cu grupul petrolier „Royal Dutch
Shell” un contract pentru exploatarea
resurselor de gaze de şist, care are
drept urmare reducerea dependenţei
ţării de Rusia (Ucraina dispune de re-
surse considerabile de şist). Peste 4
zile Kremlinul a declanşat un şantaj
faţă de Ucraina, care generează un
nou război al gazelor.

Şantajul Moscovei este bine simţit
şi de către R. Moldova. În iunie 1992,
autorităţile separatiste de la Tiraspol
au închis conducta spre Chişinău, lă -
sând capitala fără gaze. Chişinăul a
fost nevoit să construiască o con-
ductă ocolitoare. În noiembrie 1994
Gazprom a redus livrările la jumătate,
ca apoi să le suspende definitiv către
partea basarabeană. Chişinăul a fost
impus să cedeze reţeaua de tranzit.
Tot în noiembrie, dar anul 1999, Mos-
cova a redus livrările către Moldova

cu 70% motivând întârzieri la plata ga-
zelor. În ianuarie 2006, în toiul iernii,
Moscova a întrerupt livrările gazelor
naturale spre Moldova pentru 16 zile,
insistând ca Chişinăul să accepte ma-
jorarea preţului cu 45%. Au fost şi
alte acţiuni de presiune. De aceea
„Gazpromul” a fost numit de către Pre-
şedintele României, d-nul Traian Băsescu,
„o armă mai periculoasă decât kalaş -
nicov”. Deci, spaţiul de liber schimb
a început cu stângul.
• B. Uniunea Vamală. Deocamdată,
această uniune e formată din trei ţări
postsovietice: Rusia, Kazahstan şi Bela -
rus. R. Moldova nu are nevoie de
această uniune regională din spaţiul
imprevizibil şi agresiv, fiindcă ţara noas-
tră, deja, este membră a unei uniuni
mondiale (Organizaţia Mondială a Co -
merţului – OMC), care gestionează
toate problemele legate de comerţ în
plan mondial, deci ne aflăm în spaţiul
stabil, cu reguli obligatorii pentru toţi,
ceea ce crează premise reale de ve -
nire a capitalului străin şi în Moldova.
Din Rusia, Belarus, Kârgâzstan, etc.,
capital (tehnologii, etc.) nu prea poate
să vină, fiindcă ei resimt nevoia şi
nu-l prea au.

De altfel, ne întoarcem îndărăt.
Apoi, regulile Uniunii Vamale a celor
trei vin în contradicţie cu regulile jo -
cului din OMC. Ne-a demonstrat aceas-
ta Federaţia Rusă, care de abia la
sfârşitul anului 2012 a fost acceptată
de către OMC (Rusia a aşteptat 18 ani
de zile şi numai datorită lui Barak Obama
a fost admisă), în timp ce Kazahstan
şi Belarus încă nu fac parte din OMC.

Mihail Deleahin (director, Institu -
tul problemelor globalizării Rusiei) a
recunoscut că aflarea ţării sale în
Uniunea Vamală vine în contradicţie
cu regulile OMC şi Rusia trebuie să
se aştepte la sancţiuni dure din par -
tea Organizaţiei Mondiale a Comer -
ţului, cu atât mai mult că, la 5 de -
cembrie 2012, o comisie specială a
Parlamentului European a prezentat
un raport în care s-a demonstrat că
aflarea Rusiei în OMC este incompati -
bilă cu prezenţa ei în Uniunea Va -
mală. Deputaţii UE, cu cifre şi poziţii
de mărfuri concrete, au demonstrat
că Rusia încalcă regulile, la care s-a
angajat, spunând că economic e mai
strict decât în politică. Rămâne ca acest
raport să fie prezentat justiţiei, care
va determina felul şi mărimea sancţiu -
nilor (Неэавиcимая газета, Mos -
cova, 6 decembrie 2012).

prof.univ.dr.hab. Sergiu CHIRCĂ,
membru de onoare al Academiei
Române

Uniunea European@ sau Uniunea Euroasiatic@? (III)
Puncte de vedere

Moscova: Sediul Gazprom

Minsk, capitala Belarusului
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Aflarea Kazahstanului şi a Belaru -
sului în această uniune vamală cons -
tituie piedici pentru aderarea lor la
OMC, dar şi le crează probleme ma-
jore în interiorul ţărilor lor. Să exami -
năm situaţia Kazahstanului, ţara cea
mai dezvoltată din CSI, cu ritmuri ale
economiei avansate, cu nivel de trai
şi stabilitatea socială, dar după adera -
rea la Uniunea Vamală a intrat în des-
tabilizare. Au fost şi greve ale mineri -
lor, precum şi jertfe (au fost ucişi 10
muncitori în timpul protestelor). Ce
s-a întâmplat? La început, firmele pu-
ternice ruseşti au invadat Kazahstanul
şi au cumpărat mărfuri de larg con-
sum, ca apoi să le vândă în ambalaj
rusesc populaţiei Kazahstanului de 2
– 3 ori mai scump. Drept urmare, au
crescut brusc preţurile la alimente
(cu 10 la sută şi mai mult, în funcţie
de sortiment). Ulterior, pentru a fali-
menta firmele din Kazahstan, Rusia a
practicat doping, a început să îşi vân -
dă marfa din Rusia cu preţuri mai
mici decât costul lor, cu scopul de a
falimenta firmele locale. Această acti -
vitate interzisă în relaţiile economice
a fost marcată şi de comisia menţio -
nată a UE şi recunoscută de către ruşi
(acelaşi Mihail Deleaghin). În felul aces-
ta, situaţia socială şi cea politică din
Kazahstan s-a înrăutăţit (s-a activat şi
opoziţia faţă de Nazarbaev). Drept ur -
mare 67% din populaţia băştinaşă a
ţării cer ieşirea Kazahstanului din Uniu -
nea Vamală a Rusiei, spun ei (pon-
derea Rusiei în această Uniune este
de 57%, iar a Kazahstanului şi Bela -
rusului – câte 21,5%). Cum ai da-o,
cum ai învârti-o, tot în folosul Rusiei
iese (Неэавиcимая газета, Mos -
cova, 2 aprilie 2012).

Situaţia e şi mai grea în Belarus.
A. Lucaşenco a crezut că prin interme -
diul Uniunii Vamale îşi va rezolva cea
mai grea problemă – preţul la petrol,
pe care ţara îl importă din Rusia, îl pre-
lucrează şi produsele finite le vinde
în Europa. Nu a fost să fie aşa. Încă
la începutul anului 2012, specialiştii
de la Minsk au demarat calcule reale
ale „efectelor de miliarde”, pe care ţara,
chipurile, trebuia să le obţină. S-a
constatat că asociaţia „маловица”,

numai datorită regulilor Uniunii Vamale,
a pierdut 2,5 milioane de euro, deoa-
rece îna inte i se impunea o taxă va -
mală de 4,5%, ia r după ade ra re
taxa a devenit în mărime de 12,5%
ca şi în Rusia . C e i din Mi niste rul de
E xte r ne au consta ta t că ţa ra îşi
pie rde întreprinderile mari, ia r cele
mai mici dau fa liment şi specia liş tii
pleacă în Rusia , care are nevoie de
lucrători ca lifica ţi şi ingineri.

Minskul a dat greş şi cu petrolul
cumpărat din Rusia, deoarece el nu -
mai este stăpân pe marfa produsă din
petrol, deoarece Rusia impozitează pro-
dusele petroliere finite ale Belarusului,
care se vând peste hotarele Uniunii
Vamale. În felul acesta, numai din urma
acestei activităţi Minskul a pierdut, în
ianuarie – octombrie 2012, în jur de
1,5 miliarde de dolari americani

(Неэавиcимая газета, Moscova , 1
noiembrie 2012)2.

Concomitent, a crescut nevoia în
credite. Minskul s-a adresat partene -
rului, Moscovei, care mai este şi mem-
bră a „statului unit”, însă a fost tra -
tat cu refuz. A. Lucaşenco s-a adresat
Azerbaidjanului şi Emiratelor arabe
Unite după credite. Drept urmare, brusc
au crescut preţurile şi s-a devalorizat
valuta naţională. Sunt multe alte feno -
mene şi procese inexplicabile pentru
lumea civilizată. Mă întreb şi vă în -
treb: dacă suntem serioşi şi gândim la
viitorul nostru real, nu cel din po -
veşti, ne trebuie nouă o astfel de Uniu-
ne Vamală şi Uniune Euroasiatică?
Cu atât mai mult că această uniune
rusească este incompatibilă cu Uniu -
nea Europeană (au constatat condu -
cătorii UE). De aceea, dragi cititori, nu

credeţi propagandiştii care vă spun
că R. Moldova ar putea face parte şi
din Uniunea Europeană, şi din Uniu -
nea Euroasiatică. Este imposibil aşa
ceva. Gândiţi-vă, cine ştie mai bine:
Preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barosso, cancelarul Germaniei
Angela Merkel sau Vladimir Voronin,
Igor Dodon, Şelin şi I. Munteanu?
5. Comuniştii şi filialele lor, conduse
de Şelin, Dodon, Mişin, etc., duc lumea
în eroare că aderând la Uniunea Va mală
şi cea Euroasiatică vom avea nu numai
gaze naturale ieftine, dar vom obţine şi
resurse financiare. Aşa oare să fie?

Cu gazele naturale parcă ne-am lă -
murit. Cât priveşte susţinerea Republicii
Moldova cu bani, apoi aceasta, nici -
decum, nu poate fi din partea Rusiei,
Moscova încă, din 1991, finanţează nu -
mai Transnistria, iar partea basarabeană

– nici cu o rublă. Mai mult, cei din
Tiraspol niciodată nu au plătit pentru
gazele naturale ruseşti, acumulând o
datorie faţă de „Gazprom” de circa 4
miliarde de dolari (de aceea, cei din
Transnistria au plătit pentru aceste gaze
mai puţin decât basarabenii). Moscova
insistă ca aceşti bani să fie plătiţi de
către noi, ceea ce vine în contradicţie
flagrantă cu legile elementare ale co -
merţului: plăteşte acela care a cum -
părat şi a consumat. Însă aceste reguli
funcţionează în spaţiul economic onest,
în UE şi alte regiuni, numai nu în zona
„liberului schimb” al Rusiei. Aici pri-
mordial e politica, apoi economia şi
piaţa. La drept vorbind, Federaţia Rusă
susţine cu capital numai în interese
politice şi atunci foarte rar. Drept
exemplu ne servesc relaţiile dintre
Moscova şi Minsk, dar şi datorită fap-
tului că Rusia, pur şi simplu, nu do -
reşte şi nici nu are bani. Finanţele de
care dispune Rusia nu-i ajung nici ei.

Însă pe propagandiştii locali ai Mos-
covei nici nu-i interesează situaţia rea-
lă din Rusia, aceştia trebuie să-şi în -
drep tăţească soldele. Mai mult, pen-
tru a băga Basarabia în spaţiul impre -
vizibil mai pun şi nişte condiţii. Acestea
se referă la recunoaşterea limbii ruse
ca limbă de stat în R. Moldova, deşi
limba lor se simte aici ca la ei acasă.
Basarabeanul nu a alungat-o după 1991.
E ceva ieşit din comun. Ruşii din partea
basarabeană constituie mai puţin de
6% (la număr sunt de două ori mai
puţini decât numărul moldovenilor din
Moscova, care, în general, nu au ni -
mic), ei nu mai sunt cei ce au fost
până la 1991. Actualmente, aceştia pre-
zintă doar o diasporă. Unde s-a mai
văzut în lume ca o diasporă, şi încă
mică la număr, să pretindă la aşa ceva?
Nici în Federaţia Rusă diasporele nu
au acest drept.          (va urma)

Note de subsol:
1. Aşa-numitul comerţ la vedere.
2. Cititorul care este cointeresat de
evoluţia Uniunii Vamale şi a Uniunii
Euroasiatice are la dispoziţție ziarul
moscovit „Неэавиcимая газета”, care
pre tinde să fie obiectiv, dar şi în
inte resul Rusie i

Vedere din Baku, Azerbaidjan

Alma Ata: capitala Kazahstanului



CARTE VINERI 18 OCTOMBRIE 20138

c m
y b

c m
y b

c m
y b

c m
y b

Articolele ap@rute în revist@ exprim@

punctele de vedere ale autorilor, care pot fi

diferite de cele ale redac]iei.

 Colegiul 

de redac]ie

Redactor }ef coordonator:

DAN POPESCUDAN POPESCU

EUGEN IORD~NESCUIORD~NESCU

NICOLAE E{ANUE{ANU

dr. Alin OPREANA,OPREANA,

secretar general de redac]ie

editor

GRUPUL DE PRES~ 

CONTINENT

CAMERA DE COMER[, 

INDUSTRIE {I AGRICULTUR~ 

A JUDE[ULUI SIBIU

NOBLESSE SRL

ISSN 1841-0707 

Tel. 0269/21.81.33, 

fax. 0269/21.01.02,

e-mail rondul@rdslink.ro

21 octombrie 1520. Navigatorul portughez Fernando Magellan descoperă
strâmtoarea - între continentul american şi Ţara de foc - ce îi poartă numele

Volume pentru studiul celor interesa]i
• Profesorul Sergiu Ioan Chircă, om „emerit

în ştiinţă din Republica Moldova”, membru de
onoare al Academiei Române, semnează cea de
a doua ediţie a cărţi sale „Basarabie! Libertatea
şi progresul vin de peste Prut”, o incitantă lu -
crare privind trecutul, prezentul şi mai ales viito -
rul european al Republicii Moldova.

• Prestigioşii profesori-cercetători, Napoleon

Pop şi Valeriu Ioan-Franc semnează volumul „Spre
o monedă globală * Preliminarii“, apărut recent
în Editura Expert. O analiză riguroasă a ceea ce
ar putea fi „moneda globală“, a efectelor pe care
le-ar avea „baterea“ ei şi utilizarea acestei monede.

• Cercetătoarea, profesoara şi actriţa Ioana

Blaga Frunzescu a încheiat recent volumul „Prele -
geri neprotocolare“, apărut apoi la Editura „Casa Cărţi
de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2013. Un foarte interesant
excurs al distinsei autoare, pasionată, iată, de psi-
hologie şi filozofie (după studiu şi un doctorat în
filologie, după studii de artă teatrală şi interpretarea
pe scena sibiană, dar nu numai, a numeroase ro -
luri) de universul gândului şi sufletului uman.


