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„Nu se trage cu
focuri de armă

în idei”
Rivarol

... Jean Jaurès,
a fost filozof și
nu a fost, ofi-
cial, economist.
Dar, prin studii
in terd isc ip l i -
nare, prin lec-

turi pe care a știut să le valorifice.
Prin activitatea sa didactică, prin felul
în care a examinat raporturile pace –
război și ceea ce le fundamentează.
Prin felul în care a analizat soci-
etatea, terminalul social al econom-
icului și terminalul economic al
socialului – nu avea cum să
ocolească problemele economice.

Dimpotrivă, le-a abordat pieptiș. A
fost socialist, dar nu în sensul strict a
ceea ce însemna socialismul în vre-
mea sa. Anume, în spirit marxist,
transformarea, aproape integrală, a
proprietății private asupra mijloacelor
de producție în proprietate colectivă
în scopul de a avea o societate
umană armonioasă și de a pune
punct luptei de clasă. Jaurès a
menținut scopul, dar a avut în vedere
mai ales mijloacele pașnice, re-
formiste, vroind, imaginând, sperând
la o lume a libertății și solidarității, mai
ales o lume umană, armonioasă, fără
inegalități frapante, care, în opinia sa,
nu însemna capitalismul vremii. Și
care nu înseamnă nici capitalismul
sălbatic de astăzi.
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„Hoinăreala şi cărţile -
băile astea de lumină

pentru inimă şi minte”

Panait Istrate
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Medalion Jean Jaurès, partizanul păcii (II)

L-am întâlnit şi
am fost onorat să
pot vorbi cu M.S.
Regele Mihai I ,
de câteva ori în
viaţă.
Amintirile mele
sunt de natură
istorică, social-
economică şi
politică, care se

întind pe un inter-
val lung de timp,

din tinereţe până mai târziu la maturitate.
Mă voi referi mai puţin la pe-

rioada anterioară abdicării forţate a
Regelui Mihai, când eram prea mic.

Despre Regele Mihai am scris
într-o serie de cărţi pe care le şi
menţionez: Gheorghe Preda, Memorii:

un universitar nonconformist, Ed. Inter-
national University Press, Bucureşti,
1999; Gheorghe Preda, Destinul unor
temerari, EFUI, Bucureşti / Sibiu, 2012;
Gheorghe Preda, Evadare din infern,
EFUI, Bucureşti/Sibiu, 2014.
Regele Mihai s-a născut la Sinaia, fiind
fiul principelui Carol (viitorul rege al
României, Carol al II-lea) şi al principe-
sei Elena. Din partea tatălui este nepot
al Regelui Ferdinand I şi al Reginei
Maria, iar din partea mamei nepot al
Regelui Constantin al Greciei. Este de-
scendent al celor mai importante familii
regale şi imperiale ale Europei, respec-
tiv britanice, ruse şi habsurgice, strămoşii
direcţi ai săi fiind ţarii Nicolae I şi Alexan-
dru al II-lea ai Rusiei precum şi Regina
Victoria a Marii Britanii.

continuare ^n pag. 4

În perioada 12-17
mai 2014 s-a
desfășurat eveni-
mentul “Interna-

tional Week at
ULBS”.Dr. Răzvan Sorin

ȘERBU, prodecan

Amintiri şi gânduri despre Regele Mihai

Săptamâna
Internatională

U.L.B.S., o primă
ediție de succes

continuare in pag.  2

continuare in pag. 5

Dan POPESCU,
ULBS

Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe PREDA

Aniversarea a 45 de ani de 
continuitate a învăţământului 

superior ULBS

...Iuliu Hațieganu spunea cândva:
Universitățile, înalte instituții-monu-
mente durabile ale geniului ome-
nesc, nu sunt alcătuiri rigide, ci în
continuă schimbare, adaptându-se
marilor transformări sociale, după
națiuni și după epoci.

prof. univ. dr. ing. Ioan
BONDREA, Rector ULBS continuare ^n pag. 3
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Conferinţa Economică Internaţională 2014 (pag. 2-3 şi 6)

E din nou luna mai, e din nou timp de
sărbătoare, am deschis din nou, împreună,
un regal al celor mai bune cercetări dăruite
lumii științifice de dascălii din domeniul eco-
nomic, de studenții și masteranzii acestora,

de discipolii aflați în perioada de
pregătire a doctoratului.

continuare ^n pag. 2

Prof. univ. dr. 
Liviu MIHĂESCU, decan

CONTINUAREA UNEI TRADIȚII DE 21
DE ANI. CONFERINȚA

INTERNAȚIONALĂ IECS 2014
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CONTINUAREA UNEI TRADIȚII DE 21 DE ANI. 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ IECS 2014
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Facultatea de Științe Econom-
ice a Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu a găzduit cere-
monia de deschidere a
Săptamânii  Internaționale  a
ULBS, un eveniment în
premieră pentru lumea
academică a cetății Sibiu, prima
ediție a săptămânii
internaționale (”iWeek 2014”).
În urma invitațiilor transmise
partenerilor Erasmus ai
facultății și universității s-a în-
registrat o cifră impresionantă,
pentru o primă ediție, de
confirmări din partea profeso-
rilor acestor universități. Trebuie
menționat aici că nu doar val-
oarea crescândă a facultății și
universității, a orașului chiar, i-a
atras, ci aproape jumatate din-

tre acești profesori au recunos-
cut că un motiv în plus a fost co-
laborarea și buna impresie pe
care au lasat-o studenții noștri
Erasmus după ce au studiat
pentru un semestru sau un an
universitar în aceste universități
partenere. Și cu această ocazie
le mulțumim o dată mai mult și
felicităm asociația în care sunt
organizați, ESN- Sibiu, Româ-
nia (Erasmus Student Network). 

Profesorii care au dat curs
invitației au venit din universități
de prestigiu din Belgia, Olanda,
Suedia, Letonia, Turcia, Bul-
garia și într-o a doua parte, pro-
fesori din Polonia, Ucraina și
Rusia. A fost o săptămână
specială, în fiecare zi fiind pro-
gramate 6-7 prelegeri, pe teme
propuse de profesorii invitați,
teme de interes pentru econo-
mia actuală și în perspectivă.
Studenții universității ”Lucian

Blaga” din Sibiu au avut oportu-
nitatea să se înregistreze pe
site-ul săptămânii internaționale
( econ.ulbsibiu.ro/iweek) și să
opteze aici pentru prelegerea
care corespundea în cea mai
mare măsură interesului lor. 
Dintre prelegerile susținute am-
intim doar câteva:
-  Trei motive pentru a interzice
internetul
-  Abordarea problemelor speci-
fice industriei turismului, prin-
cipiile și practicile referitoare la
patrimoniul cultural imaterial în
contextul de capitală europeană
a culturii, Riga. 
-  Comunicare în lumea afacer-
ilor
-  Realizarea unor organizații
mai agile pentru a face față
provocărilor actuale

La aceste prelegeri au par-
ticipat atât studenți, cât și profe-
sori , iar la sfârșitul zilei, într-un

cadru mai puțin formal, cadrele
didactice care și-au manifestat
interesul pentru acest eveni-
ment, au avut ocazia să real-
izeze schimburi de impresii,
experiențe și bune practici.

În afară de aceste prelegeri
programul a inclus și vizite
menite să prezinte dimensiunea
turistică, istorică, culturală a
Sibiului și a împrejurimilor.

Ultima parte a săptămânii a
coincis cu Conferința
Internațională a Facultății de
Științe Economice, aflată deja la
a 21-a ediție. La această
conferință profesorii
internaționali au participat în
prezentarea cercetărilor
științifice, dar și ca membri în
Comitetul Științific al
Conferinței.

Această săptămână
internațională a reușit să aducă
la aceeași masă economiștii cu

inginerii și sociologii, profesori
din Europa cu cei din Ucraina și
Rusia, profesorii cu studenții,
ortodocșii și catolicii cu musul-
manii, etc., toate acestea, con-
ducând spre concluzii pozitive
și reliefând încă o dată
importanța educației supe-
rioare.

În final trebuie să dăm
Cezarului ce este al Cezarului,
mulțumind Universității noastre
pentru infrastructura pusă la
dispoziție, companiilor BRD-SG
și CitiBank, asociațiilor „Eras-
mus Student Network- Sibiu,
Romania”, Clubului Studenților
Economiști și unei echipe
adevărate de organizatori, pro-
fesorilor: Ramona Todericiu,
Mihai Țichindelean, Eduard
Stoica, și studenților: Monica
Beca, Antonia Giurgiu, Lavinia
Danciu și Cristina Bucur. La
revedere iWeek in 2015.

Dr. Răzvan Sorin ȘERBU,
ULBS
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Tema celei de-a 21-a conferințe
Internaționale, organizată de
Facultatea de Științe Economice
a Universității “Lucian Blaga” din
Sibiu, IECS 2014, Prospects of
Economic Recovery in a Volatile
International Context: Major Ob-
stacles, Initiatives and Projects
din acest an este direct legată de
realitățile  mediului economic
mondial, din realitatea trăită de
fiecare regiune în parte, realitate
ale cărei elemente de identitate
se răsfrânge în fiecare casă, în
viața fiecărui individ. Poate
niciodată transformările la nivel
global, la nivel de micro și macro-
economic nu și-au pus amprenta
atât de pregnant asupra
secvențelor cotidiene prin care
trece omul obișnuit.
Lumea a traversat o criză
economică  împreună cu tot
spectrul de consecințe ale aces-
teia. A traversat perioade în care
greutățile au părut depășite, apoi
perioade de regres economic,
apoi  lucrurile păreau a fi din nou

în echilibru. Fiecare etapă, cu
bune și cu rele a fost percepută
în toate mediile, de toate cate-
goriile de organizații. Poate
niciodată teoreticienii și practi-
cienii din toate specializările eco-
nomice nu s-au confruntat cu
provocări profesionale mai com-
plexe precum cele în care au fost
chemați să gândească strategii
de ieșire din criză și de reconfig-
urare a relațiilor de
”convalescență economică post
criză”.
A  fost o șansă, o șansă care ne
mai este încă oferită și este mo-
mentul pentru a dărui lumii noas-
tre ceea ce  profesional stăpânim
cel mai bine. Șansa noastră de a
oferi rezolvări celor mai complexe
aspecte economice care se
întrepătrund, care au elemente
de particularitate în funcție de
zona analizată, dar care cerc-
etate cu meticulozitatea specifică
economiștilor, puse în dialog, ex-
plorate apoi la nivel global, vor
conduce, mult mai rapid, la
crearea unei lumi mai prospere.
Această conferință a oferit acele
soluții sau instrumente care să
permită un schimb intercultural în
primul rând, iar apoi aplicarea
acestora în procesul educațional

spre a genera cunoaștere și apoi
bunăstare. Dorim o interacțiune
reală, eficientă și prolifică a tu-
turor celor care au ales să profe-
seze în domeniul economic, să
construiască o carieră fie în
domeniul învățământului eco-
nomic, fie în instituțiile financiare
în care sunt elaborate strategii
pentru economie. Fiecare cate-
gorie a acestor practicieni sau
teoreticieni își găseşte și
regăseşte resursele în studiu, în
educația de bază sau în
învățarea de-a lungul întregii
vieți. Adică în școală, în
universități, în academii. 
Din acest motiv, ne dorim și este
așteptat să oferim un învățământ
de calitate. Dorim aceasta
etichetă de învățământ de cali-
tate astăzi când totul are alta cu-
loare, când termenii clasici
primesc alte înțelesuri, alte
conotații, alta perspectivă in con-
textul globalizării. O calitate care
să răspundă provocărilor gener-
ate în oricare parte a lumii. Cu un
învățământ care să se bazeze pe
principii universal valabile,
cunoașterea dobândită în școala
noastră economică să fie
opozabilă, recunoscută
internațional. Dorim să oferim

educație pentru viitor ca un
răspuns experiențelor trecutului.
Și vorbind despre educație, de-
spre educație academică, despre
viitor și provocări, nu putem să nu
remarcăm, că în lumea noastră
modernă, digitalizată,
informatizată, ceva va rămâne
mereu neschimbat: dimensiunea
internaţională a învăţământului
superior. 
Lumina științei din amfiteatre,
lumină dăruită de  dascăli
experimentați, nu este un ele-
ment specific doar timpului nos-
tru. Istoria instituției universitare o
dovedește! Universitatea – s-a
născut cu 920 de ani în urmă, la
Bologna.
Apoi, precum flacăra olimpică și-
a răspândit razele în alte oraşe
ale lumii, lumina științei s-a
răspândit inițial în Paris, Oxford,
Cambridge, Sorbona, fiind creat
apoi un spaţiu intercultural, în
care studenţii şi profesorii, veniţi
din diferite colţuri ale Europei,
căutau cunoaştere. Ceea ce este
specific timpului nostru şi face ca
subiectul internaţionalizării
învăţământului superior să pară
unul nou este dinamica
fenomenului şi noile valenţe ale
acestuia.

Evenimentul din acest an,
conferința Internațională IECS
2014, eveniment academic în-
scris în agenda universitară
sibiană în rândul celor
tradiţionale, are deosebita
onoare de a fi garantat de
prezenţa oaspeţilor noștri din Bel-
gia, Olanda, Bulgaria, Letonia,
Polonia, Rusia, Turcia. Suntem
privilegiaţi de a participa
împreună la un regal al unor
excepţionale pledoarii. 
La inițiativa Facultății noastre a
fost conferit, în cadrul Conferinței
IECS 2014, într-o atmosferă
emoționantă, titlul de Doctor
Honoris Causa dlui. prof. Jaime
Gil Aluja, președinte al 
Academiei de Științe 
Economice și Financiare din
Barcelona, Spania.
Acest eveniment a sprijinit dia-
logul internațional şi
demonstrează că scopurile
specialiștilor în diversele ramuri
ale științelor economice sunt co-
mune. Reuşita presupune un
lucru esenţial: munca de echipă
şi efortul colectiv al acelor per-
soane, cadre didactice ale FSE,
echipa activă zi de zi fără de care
nu am fi  reușit sa ducem la bun
sfârșit demersurile noastre.

Prof. univ. dr. 
Liviu MIHĂESCU, decan
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Universitățile sunt depozitarele tre-
cutului și garanția viitorului poporului
în mijlocul căruia ele au activat.
Clădită în timp, în cei 45 de ani de
existență, Universitatea „Lucian
Blaga” și-a câștigat locul binemeritat
printre celelalte instituții similare, mai
tinere sau  mai bătrâne, din țară și
din străinătate. 
Ce înseamnă cei 45 de ani? Un
drum sinuos, cu dificultăți și suc-
cese, cu provocări și împliniri. Vârsta
aceasta este rodul eforturilor depuse
de-a lungul anilor de toți cei care au
făcut parte din corpul de conducere,
corpul profesoral și administrativ. Cei
care au trecut pragul facultăților
noastre au găsit aici dascăli care,
dincolo de menirea formării profe-
sionale, s-au dovedit a fi adevărați
îndrumători spirituali, surse de
cunoaștere, dar și de umanitate. 
A devenit obișnuință ca roadele
muncii de la ULBS să fie recunos-
cute, activitățile didactice și de cerc-
etare de la Sibiu fiind apreciate atât
în țară cât și în străinătate. Dovadă
stau numeroasele parteneriate cu

instituții academice din întreaga
lume, proiectele comune și schim-
burile de studenți și cadre didactice.
În vremuri de cumpănă pentru în-
treg sistemul de învățământ, ULBS
a continuat să se dezvolte, să facă
performanță. Rețeta succesului este
ambiția continuă de a răspunde altor
și altor provocări, adaptarea la
cerințele societății aflate într-o
evoluție dinamică. Nu poți face
perfomanță fără a te raporta mereu
la transformările din jur, iar succesul
nostru constă și în această capaci-
tate de înțelegere și dorința de a ține
pasul cu tot ce e nou.
...La 12 mai 1995, când s-au împlinit
100 de ani de la nașterea marelui
poet și filozof Lucian Blaga, Univer-
sitatea din Sibiu a primit aprobarea
oficială de schimbare a numelui în
Universitatea ”Lucian Blaga” din
Sibiu. Atribuirea numelui a fost
determinată de semnificația aparte
pe care personalitatea lui Lucian
Blaga o are în cultura română, pre-
cum și legăturilor lui puternice cu
Sibiul în perioada 1940-1945. Fes-
tivitatea ce a marcat primirea ono-
rantului nume a avut loc în Aula
”Avram Iancu” în prezența ministru-
lui Învățământului Liviu Maior (de-
venit ulterior Doctor Honoris Causa
al ULBS la propunerea Facultății de

Istorie și Patrimoniu), președintelui
Senatului României Oliviu Gherman
și a fiicei poetului și filosofului, Dorli
Blaga. Prin alocuțiunea sa Rectorul
prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a
subliniat însemnătatea momentului
spunând: Credem cu tărie în
această hărăzită unire de nume și
semnificații. Credem că Universi-
tatea din Sibiu va cinsti întotdeauna
numele celui care, ca nimeni altul, a
ancorat în conștiința universității
identitatea culturală românească. În
prezent ULBS are în componență 9
facultăți, peste 18000 studenți și un
corp profesoral de peste 700 cadre
didactice.
...Suntem azi o echipă managerială
a universității care ne-am asumat
dorința de schimbare, reconstrucție,
dar în același timp dorința de a con-
tinua ceea ce am găsit bun. Căci
orice schimbare presupune și conti-
nuitate, presupune luptă deschisă
cu vechiul, dar și acceptarea tacită
a înțelepciunii lui.
Ce ar fi Sibiul fără Universitatea Lu-
cian Blaga?
- Câteva mii de tineri sibieni ar lua
calea Brașovului, Clujului,
Timișoarei, pentru a se înscrie la o
facultate;
- Câteva mii de tineri din toată țara
nu ar mai ajunge în Sibiu; 

- Ar lipsi de la bugetul național
aproape 8 milioane de euro, taxe și
impozite achitate anual de către Uni-
versitate;
- Fără ULBS, o bună parte din
Zona Industrială Vest nu ar exista.
Cea mai bună resursă de personal
calificat pentru societățile de acolo o
reprezintă Universitatea...
- Nu ar mai exista în Sibiu peste
650.000 unităţi de documentare, fie
că vorbim de cărți, înregistrări audio,
periodice. Biblioteca Universității
acordă un acces la resursele
cunoaşterii ce nu poate fi cuantificat
în bani;
- Sibiul ar fi un oraș fără tineri
artiști, fără elită culturală, dar și fără
viață sportivă. Echipa de baschet a
Clubului Sportiv Universitar Sibiu
este singura reprezentantă a Sibiu-
lui într-o ligă națională la sporturi de
echipă.  
- Nu ar exista câteva mii de locuri
de muncă, fie că vorbim de cadre
universitare, personal auxiliar, ori de
alte afaceri care într-un fel sau altul
există datorită Universității Lucian
Blaga și studenților săi.  
- Festivalul Internațional de Teatru
cu siguranță nu ar putea exista la di-
mensiunea pe care o are acum.
Numai dacă ne gândim că în fiecare
an, peste 1.200 de tineri voluntari se

implică în organizarea celui mai im-
portant festival de gen din țară. Ma-
joritatea voluntarilor sunt studenți ai
Universității Lucian Blaga.
- Sibiul ar fi un oraș îmbătrânit, fără
tineri, fără perspectivă.
- mulți dintre absolvenții ULBS au
rămas în Sibiu să-și întemeieze o
familie, iar copii acestora sunt
studenți tot la ULBS, deci mulți copii
nu s-ar fi născut în Sibiu dacă părinții
nu s-ar fi întâlnit cu perechea
potrivită și cu universitatea 
- Ca o glumă, nu ar exista nici Tur-
nul Sfatului, în redacție există un sin-
gur sibian. Restul au venit din alte
județe și au rămas după facultate. 

Gabriel Garcia Marquez scria că
„Am descoperit, odată cu vremea,
că toată lumea vrea să-şi ducă viaţa
pe vârful unui munte fără a cunoaşte
că veritabila fericire constă în modul
cum urci pantele abrupte către cul-
mile munţilor.”  În cei 45 de ani și noi
am urcat pante abrupte, gustând din
plăcerea fiecărei reușite. Ne
așteaptă alte și alte pante, pe care
numai împreună le putem escalada,
orice pas apropiindu-ne de vârf.
LA MULȚI ANI UNIVERSITATEA

LUCIAN BLAGA DIN SIBIU!!
LA mulți ani tututor și numai bine!!!

prof. univ. dr. ing. Ioan 
BONDREA, Rector ULBS

Aniversarea a 45 de ani de continuitate
a învăţământului superior ULBS

Reflecţii...
În calitatea pe care o am, de chair-
man onorific al Conferinței Eco-
nomice Internaționale, mă voi referi
la unii indicatori, la unele dinamici și
procese, la realitățile noastre, cu
semnificații însemnate pentru felul
în care se configurează cercetarea
economică românească, cea
europeană, dezbaterile noastre în
fapt. Iată, avem de-a-face cu o
„luptă mondială” cum se exprima
foarte recent prestigioasa
publicație „Courrier International”.
Cu o luptă hotărâtă a claselor mai
rău remunerate, a indivizilor mai
rău remunerați, pentru „salariu
minim pe economie”. La un nivel
mai mare. Din Cambogia în
Elveția, din Statele Unite la Sofia,
din Germania în Spania, angajații
au făcut și fac ample demonstrații
pentru ca patronatul, instituțiile,
statele, Uniunea Europeană să se
preocupe de amplificarea nivelului
acestui indicator. Un indicator care
exprimă costul muncii la pragul cel
mai de jos din economii, spațiul în
care se află, din păcate, practic o
parte foarte importantă, deseori
majoritară și peste, a celor ce
lucrează, accentuând frontierele

între sărăcie, mizerie chiar, și o
opulență la parametrii de mare
spectaculozitate. Este un segment
al lumii, al Europei, care neglijat,
minimalizat, poate produce mari
răsturnări sociale, violente,
sângeroase. În schimb,
creșterea salariilor mici, desigur, pe
baze economice, va permite fi-
delizarea personalului și sporirea
productivității, dar mai ales va stim-
ula consumul căminelor modeste...

Or, unde se află România într-o
asemenea ierarhie? Potrivit unor
date, la 1 ianuarie 2013 și pe lună,
pe ultimul loc în Europa, cu 157,5
Euro, un loc printre cele mai slabe
și din lume, desigur, fără unele
state africane. Bulgaria are 158,5
Euro, Ungaria 335 Euro, Cehia
312 Euro, Slovacia 338 Euro,
Polonia 393 Euro, Grecia are 685
Euro, dar Spania 753 Euro, Slove-
nia 784 Euro, pe urmă Olanda
1469 Euro, Germania 1360 Euro
(calcule previzionale, 1 ianuarie
2015), Franța 1430 Euro, Marea
Britanie 1264 Euro, în sfârșit, Lux-
emburg, pe primul loc cu 1874
Euro.

Evident că noi, românii, avem
încă multe, foarte multe de făcut
pentru reindustrializare, pentru
investiții, pentru creșterea
productivității, pentru emergența

agriculturii naționale chiar pe raf-
turile magazinelor. Deopotrivă,
însă, pentru diminuarea corupției,
eradicarea marilor corupți care se
plimbă liber și sfidează o justiție cu
deficiențe în ce-i privește și care se
ocupă cu precădere de cazuri mai
mărunte sau cu mult mai mărunte.
De pildă, este greu de înțeles de
ce, în condiții naturale
asemănătoare, km. de autostradă
costă în România chiar și de 10-12
ori mai mult decât în alte țări, inclu-
siv state cu care ne putem com-
para economic. Consider că până
când imensele sume furate de
marii escroci nu vor fi returnate
economiei, de unde, de altfel, au
fost „extrase”, de multe ori mai ales
pentru lux și huzur, cu greu vom
putea vorbi despre o relansare
economică „acceptabilă”, la nivelul
unor potențialități pe care real-
mente le avem. De altfel, în condiții
de cumplită sărăcie, de proprietate
puternic deformată asupra
pământului (vezi „1907”), în 1916,
odată cu intrarea României în
război de partea Antantei, Guver-
nul liberal și Regele Ferdinand au
conceput și promis reforma agrară,
împroprietărind în 1918 – 1921
țăranii cu aproape 67% din
suprafața moșiilor cu până la 100
ha. Iar țăranii, ce au constituit gro-

sul oștirii, au avut pentru ce să
lupte, promovând o Românie
victorioasă în cea mai cumplită
confrunare mondială sângeroasă
de până atunci și pe care Româ-
nia a influențat-o pozitiv... Or, ce
idealuri au acum cei în mizerie? Cu
imensele sale probleme, econo-
mia României le-a deteriorat și un-
eori chiar amputat speranțele.
Într-o asemenea direcție, oferind
speranțe dar și înfăptuirea lor, cred
că trebuie îndreptate ample acțiuni
semnificative.

Evident că pentru a face astfel
de comparații, paralele, atât de
necesare, trebuie învățate istoria
economică, istoria gândirii eco-
nomice, aflate într-o stare mai mult
decât deplorabilă în curriculum
nostru universitar economic. La
Conferința Internațională „Penser
ĺEurope” de la Academia Română,
am ridicat hotărât astfel de prob-
leme, regăsite, din păcate, pe un
perimetru de învățământ mai larg
în Europa. Un coleg francez, pro-
fesor la Sorbona, afirma, astfel, în
Conferință că și în Franța aflăm o
anume marginalizare a istoriei eco-
nomice, tocmai de aceea
învățământul pregătind specialiști
„fără cămașă pe ei”, „purtând ve-
stonul direct pe piele”. În Italia, Bel-
gia, dar și în Statele Unite, etc.,

aflăm aproape la fel...
Este, deci, nevoie de o restruc-

turare pe potrivă, o restructurare
care să ne învețe că imensele con-
traste materiale, defavorizante,
sunt tot atât de imens nocive. De o
restructurare care să ne învețe că
violența, corupția, minciuna nu
aduc nimic bun. Printre altele, o
situație din care înțeleapta Ger-
manie de astăzi a învățat mult.
Cum scrie istoricul britanic Richard
J. Evans în importanta sa carte „Al
Treilea Reich”, Germania, în vre-
muri, a avut trei „Reich”-uri: a) un
imperiu romano-german ce a durat
circa 1000 de ani, cu nu puține el-
emente pozitive, civilizatoare,
instituționale; b) un al doilea im-
periu, de la Bismarck și Kaiserul
Wilhelm I și apoi al II-lea, ce a durat
spre cinci decenii; c) în sfârșit, un
al treilea Reich, cel al lui Hitler, ce a
durat circa 12 ani deși erau făcute
afirmații pentru peste 1000 de ani
de viață. Și atunci? Trebuie învățat
din acest fapt, din evoluții similare.
Că actualmente cursul evoluției se
îndreaptă (se reîndreaptă, poate)
spre marile valori umane, uman-
iste, de civilizație și viață. Iată, dar,
prilejuri de reflecție pentru însăși
conferința noastră, promovând
principiile, ideile generoase ale Eu-
ropei unite.

Dan POPESCU, ULBS
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„Noi trebuie, în lupta
revoluționară, să păstrăm or-
ganismul uman, măruntaiele,

organele sale. Nu trebuie,
rămânând în cadrul socialismu-
lui, să ieșim afară din umani-
tate”, sublinia astfel Jean
Jaurès, în lucrarea sa
„Preuves”, în 1898, cu referire
directă la „Afacerea Dreyfus”,
celebra afacere, celebrul pro-
ces Dreyfus al vremii. Dar cu
reverberații mult mai largi pe în-
tregul spectru al vieții econom-

ice și sociale.
Câteva detalii. Jaurès a avut

o sensibilitate acută față de
săraci și marginalizați, vădită și
în alegerea tezei sale de doc-
torat, respectiv „Asupra realității

lumii sensibile”, teză redactată
în limba franceză, susținută la
Sorbona în 1892 și asociată,
potrivit reglementărilor științifice
ale timpului în Franța
universitară de atunci, cu o teză
secundară, în latină, la Jaurès,
„Originile socialismului ger-
man”. Profesorul francez Michel
Winock, cel care a publicat o
excepțională lucrare „Socialis-

mul în Franța și Europa, secolul
XIX și XX” (Seuil, 1992), ne
spune că Jean Jaurès a fost
atras în „Capitalul” lui Marx de
analiza de către revoluționarul
german a teoriei valorii, din care
a extras esențialul: „Apropri-
indu-și o anume cantitate de
muncă neplătită, antreprenorul
capitalist, posesor, proprietar al
instrumentelor de muncă, pro-
duce plus valoarea care îi
revine lui. Astfel că Jaurès a
aflat la Marx explicația științifică
a exploatării capitaliste, motorul
luptei de clasă”. O teorie care
se combate prin dreptul greu de
contestat al capitalistului de a
avea ca recompensă profitul
prin folosirea factorului de
producție capital. Deopotrivă
însă, pentru Jaurès, o teorie
care l-a făcut să pună un mare
accent pe solidaritatea socială,
în opinia mea apropiindu-se în
acest sens de „teoria economiei
sociale”, de teoria „solidarismu-
lui social” ale lui Leon Bour-
geois. Dar dacă unui capitalist -
întreprinzător care se străduie
prin producție, prin muncă, prin
inteligență, prin exploatarea
nișelor de piață, să facă
performanță, să facă profit Jau-
rès îi atribuia merite, oricum
acesta nu putea fi de acord cu
acei așa-ziși capitaliști – nu
chiar puțini în Franța acelei
vremi, dar mulți, de exemplu în
România, în ziua de astăzi –
care și-au făcut averea prin furt
de la stat, prin furt din banul
public, prin licitații și speculații
ilegale. Observ că tocmai dintr-
o astfel de perspectivă Jaurès,
burghez prin naștere și o bună
parte din parcursul profesional,
utilizează sintagma, amintită,
de „burghezie muncitoare”.

Tocmai în acest sens Jean
Jaurès nu putea accepta „statul
republican ca un instrument al
claselor dominante”. Între
revoluția burgheză și zorii so-
cialismului, cum scrie Michel
Winock, Jaurès „nu profesa o
ruptură, ci voința de a face să

avanseze principiile
revoluționare esențiale de la
1789 – libertatea, egalitatea și
fraternitatea – prin toate mi-
jloacele de luptă acceptate, într-
un stat republican rămas în
cadrul său ca atare”. Accepta
astfel socialistul Jaurès alianța
cu burghezia liberală împotriva
burgheziei conservatoare și
reacționare. Luându-i apărarea
lui Dreyfus, este drept, a poste-
riori celebrului pamflet „J'ac-
cuse” al marelui Emil Zola, Jean
Jaurès va scrie „Este onoarea
revoluției franceze aceea de a fi
proclamat că, în orice individ
uman, umanitatea are aceeași
excelentă nativă, aceeași dem-
nitate și aceleași drepturi”.

Era o logică de apărare a
Republicii dincolo de o culoare
sau alta politică, de la socialiști,
la comuniști, la burghezia
liberală și burghezia conserva-
toare, la dreapta pronunțată de
un tip sau altul, etc. Nu era o
abandonare a luptei de clasă,
ci, aș afirma eu, o înțelegere,
într-o modalitate legală și
modernă, a acesteia, chiar un
respect al proprietății, mult din-
colo de injurii, violență sau
sânge. De fapt, o asociere
organică, imprescriptibilă a Re-
publicii, cu drepturile și
libertățile omului. Mai spunea în
acest sens Jaurès: „Nu renunț
la finalitățile sociale ale luptei de
clasă, la dezvoltarea proprietății
sociale, însă, în timp, până
atunci, nu trebuie doar să
apărăm regimul republican, ci
să colaborăm, în mod pozitiv, la
opera de emancipare
intelectuală a indivizilor, la dez-
voltarea în acest sens a spiritu-
lui laic,la realizarea reformelor”.
Va milita amplu, hotărât în acest
sens pentru unificarea tuturor
forțelor socialiste, divizate
atunci în diferite curente, nu
doar contradictorii, ci uneori
chiar contrare. Va scrie, dar, în
ideea unui republicanism amplu
penetrat de un patriotism
fierbinte: „Pentru viitor, orice
mișcare umană trebuie să tindă
potrivit ideilor Revoluției (de la
1789, n.n.), să realizeze din ce
în ce mai multă libertate și egal-
itate”. În ochii săi, însă, doar
„socialismul era acela care
putea da «Declarației drep-
turilor omului» (muncă, stimula-
rea întreprinzătorilor, stimularea
pregătirii forței de muncă,
pâine, justiție, viitor, speranțe,
n.n.) întregul său sens și care
va realiza întregul drept uman”.
Întreaga activitate a lui Jaurès
se ilustrează astfel.

Făcând referiri la cei în miz-
erie, la cei defavorizați, la cei
marginalizați, chiar la cei
condamnați, Jaurès va scrie:
„Nu este socialistul cel care vă
vorbește, este omul care a tra-
versat, de multe ori, zile
proaste, este omul care a avut
contacte strânse cu o populație
tristă, desigur, dar de care tre-
buie să ne ocupăm, căreia tre-
buie să-i dăm egalitate de

tratament” pentru a preveni
repetarea inegalităților sau a
exceselor. Și va continua:
„Multe nedreptăți sunt de
reparat sau, mai degrabă, dacă
Republica nu vrea să se de-
zonoreze, este nevoie de o ati-
tudine nouă în raport cu
proletariatul, o atitudine ce tre-
buie grabnic adoptată. Este un
spirit cu adevărat nou ce trebuie
să pătrundă instituțiile, legile și
judecățile, o ordine asemenea
celei a progresului, libertății și
dreptului”. Jean Jaurès, dar, nu
vroia violență și sânge, ci
aborda atent, parcimonios, des-
tinul semenilor săi. Lupta sa
pentru pace în ideea solidarității
umane, a tuturor, cred că toc-
mai în acest cadru trebuie
înțeleasă. Din păcate, Jean
Jaurès nu a înțeles prea bine
chiar cuvintele pe care el însuși
le-a afirmat și pe care le-a
repetat deseori prin ideile sale:
„Viața și mai ales viața politică
sunt o luptă. Și pentru că acei
răi sunt înarmați în toate felurile,
cu toate relele, este datoria
celor buni să fie înarmați la fel,
chiar dacă aceasta nu va fi
decât pentru a nu lăsa să piară
justiția”. A dobândit, în
consecință, dușmani de moarte
în preajma izbucnirii Primului
Război Mondial, s-a tras în idei
cu gloanțe. În 31 iulie 1914, cu
2 zile înainte ca Franța să mo-
bilizeze, acest om ce devenise
cunoscut în toată Europa, în
America și până în America
Latină, pe care o vizitase, va fi
asasinat de Raoul Villain, la
„Café du Croissant” din Paris, în
vreme ce vorbea...

O sută de ani mai târziu – de
altfel, în 1924 cenușa lui va fi
depusă la Panthéon – nu doar
Franța, ci și instituții
internaționale dintre cele mai
importante vor institui și marca
„2014 – anul Jaurès”, cu nu-
meroase evenimente culturale
și publice. Manifestări care să
comemoreze și să celebreze o
mare personalitate universală
ce, cred eu, a gândit atunci în
sensul lumii de astăzi. Guvernul
socialist al lui Leon Blum, din
anii 1930, cu adoptarea în
premieră, aș spune mondială, a
concediului de odihnă cu plată
pentru salariați și muncitori,
obligând patronatele și
instituțiile astfel, reprezintă o
prelungire în timp a concepțiilor
lui Jean Jaurès. Sau fapte
asemănătoare în timpul post-
belic. Greșesc? Nu cred...

Personalități ale gândirii economice universale
Medalion Jean Jaurès, partizanul păcii (II)

Lumea de ieri, de astăzi, de mâine

Dan POPESCU, ULBS
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Regele Mihai este una dintre ul-
timele figuri publice în viaţă din
perioada celui de-al Doilea
Război Mondial. Devine pentru
prima dată rege al României în
anul 1927, după moartea
bunicului său regele Ferdinand,
întrucât tatăl său renunţase la
tron în decembrie 1925 şi
rămăsese în străinătate. Fiind
minor, atribuţiile regale au fost
îndeplinite de o regenţă
constituită din: prinţul Nicolae,
patriarhul Miron Cristea şi
preşedintele Curţii de Casaţie,
Gheorghe Buzdugan (înlocuit
ulterior), regenţă care nu s-a
ridicat la nivelul problemelor
vieţii politice, întoarcerea
inopinantă şi ilegală din 1930 a
lui Carol al II-lea neîntâmpinând
rezistenţă. Detronat de tatăl lui,
a primit titlul creat ad-hoc, de
„Mare Voievod de Alba-Iulia”. A
urmat exilul mamei sale, pe
care nu putea să o vadă decât
câteva săptămâni pe an şi pe
care o vizita la Florenţa, în
Italia. Privat de o veritabilă
afecţiune familială, principele
Mihai a beneficiat în schimb de
o educaţie aleasă, nefiind
pregătit însă pentru domnie.

În septembrie 1939 a în-
ceput Al Doilea Război Mondial,
iar anul 1940 a marcat sfârşitul
României Mari, care a pierdut
fără luptă, în câteva luni,
Basarabia, Bucovina de Nord,
Herţa, Transilvania de nord-est
şi Cadrilaterul. La 6 septembrie
1940, Carol al II-lea a fost
obligat de noul prim-ministru,
generalul Ion  Antonescu, să
abdice şi să părăsească ţara,
tronul revenind pentru a doua
oară principelui Mihai. Când
balanţa războiului s-a întors şi
forţele sovietice au pătruns pe
teritoriul României, Regele
Mihai l-a arestat pe Antonescu
la 23 august 1944 şi a restaurat
Constituţia din 1923. Prin acest

act de mare curaj, Regele Mihai
a scurtat războiul cu 6 luni,
cruţând astfel vieţile a sute de
mii de oameni – militari şi civili,
români şi străini.

Regele Mihai s-a opus după
1944, din toate puterile,
instaurării autorităţilor comu-
niste, greva regală constituind
apogeul acestor încercări. A fost
obligat să abdice la 30 decem-
brie 1947, sub ameninţarea
uciderii în caz de refuz, a 1000
de tineri arestaţi de comunişti.
Actul abdicării, care a fost sem-
nat sub ameninţare, a fost ilegal
şi lovit de nulitate. De altfel,
actul nu a fost niciodată
sancţionat de Parlamentul
României.

Regele Mihai a încurajat şi
încurajează respectarea drep-
turilor omului, dezvoltarea
economiei de piaţă, păstrarea
culturii naţionale, respectarea şi
garantarea proprietăţii private,
consolidarea statului de drept şi
a democraţiei în ţara noastră.
Vom prelua în cele ce urmează,
dintr-o carte publicată anterior,
respectiv din subcapitolul intitu-
lat „drumul Regelui şi în slujba
Regelui”.

…Astfel, pe şoseaua
„Transalpina” şi „Drumul
Regelui” urcau şi coborau, în
trecut dar şi astăzi, turme de oi
spre stânele din Munţii Lotrului
şi Munţii Sureanului. În anul
1935, cu prilejul inaugurării Dru-
mului Regelui (Sălişte, Jina –
Valea Sebeşului – peste
Parâng – Novaci), actualul oraş
Sălişte, capitala spirituală şi
culturală a Mărginimii Sibiului a
fost vizitat de o delegaţie din
care a făcut parte şi principele
Mihai.

Deoarece viaţa intelectu-
alilor, universitarilor şi nu numai
a lor din România devenise de-
osebit de periculoasă  înainte
de 1989, puţini au fost cei care
au avut curajul să riposteze îm-
potriva acestei stări de lucruri,
ştiau la ce se expun din partea
autorităţilor comuniste: partid şi
securitate. Totuşi au fost şi

bărbaţi şi femei care au riscat
pătimind însă mult din această
cauză.

Despre persecuţiile la care
am fost supuşi eu şi familia mea
au aflat unele ambasade din
Bucureşti ale unor ţări ca:
S.U.A., Olanda, Austria, Franţa
etc., care ne-au sărit în ajutor.
Astfel, într-o seară, la adăpostul
întunericului, am primit acasă
vizita primului secretar al am-
basadei Olandei, care se in-
teresa de situaţia noastră. Nu
mâncasem încă, masa de
seară era pregătită, l-am invitat
pe musafir la masă, care nu ne-
a refuzat. După câteva zile şi la
adăpostul întunericului, o altă
surpriză şi mai mare, vizita
Excelenţei Sale C.F. Stork, de
la Royal Dutch Embassy, care a
venit cu soţia, o doamnă atât de
pastelat îmbrăcată. Am-
basadorul ne-a înmânat cu
această ocazie două scrisori
oficiale. În prima ni se aducea
la cunoştinţă că regina Beatrix
a Olandei aprobase stabilirea
definitivă a familiei noastre în

Olanda. Prin cea de-a doua
scrisoare eu eram anunţat de
către prof. Dr. A.H.G. Rinnooy
Kan – Rector Magnificus of the
Erasmus University, Rother-
dam, că mi se acordase o bursă
de studii de către universitatea
respectivă, lângă semnătura
rectorului fiind şi semnătura
prof. Dr. W. Fred van Raaij de la
aceeaşi universitate, pe care-l
cunoaştem. Olanda a fost
generoasă cu noi, dar nu am
putut beneficia de aprobările
arătate deoarece au intervenit
unele complicaţii. Cele două
aprobări ne-au dispărut din
casă după câteva zile, le-am
căutat cu disperare, dar zadar-
nic. Lipsind de acasă, „băieţii cu
ochi albaştrii” care ne vizitaseră
în lipsă, ne-au sustras scriso-
rile.

A urmat apoi un proces in-
tentat întregii familii, aducându-
ni-se nişte învinuiri închipuite.
Procesul a început chiar în
prima zi de bacalaureat a
Ioanei. Am fost purtaţi apoi, cu
concursul unor „binevoitori”,
mai ales al unui domn cu nu-
mele de Tony, pe la diferite
instanţe de judecată, dar cal-
varul până la urmă s-a încheiat.
Locuiam într-un apartament
mare (6 camere) şi frumos mo-
bilat, situat într-un bloc în
cartierul Cotroceni, pe str. Prof.
Dr. Gheorghe Marinescu, la nr.
19, la cca. 200 de m de intrarea
în palatul regal. Nici nu ple-
casem din ţară şi ne-am trezit
într-o zi cu vizita unui general
de securitate îmbrăcat civil care
ne-a întrebat între altele ce
chirie plătim. Generalul a rămas
blocat când i-am spus că nu
plătim chirie deoarece aparta-
mentul este proprietate
personală.

În blocul nostru erau două
case memoriale. Prima a scri-
itorului Liviu Rebreanu, iar cea
de-a doua a poetului Ion Min-
ulescu. Casele memoriale re-
spective erau în grija a două

doamne, respectiv Puia Rebre-
anu şi Mioara Minulescu, soţia
mea fiind prietenă cu ambele
doamne. Prin anul 1991, graţie
aprobării secretarului de stat în
Ministerul Culturii, Radu
Boroianu, când noi nu mai eram
în ţară, s-a aprobat înfiinţarea şi
a celei de-a treia case memori-
ale, în memoria filozofului D.D.
Roşca, de la Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
tatăl soţiei mele, care si-a trăit
ultima parte a vieţii în Bucureşti.

Abdicarea forţată a Regelui
Mihai se ştie că a fost un act
impus de Moscova şi realizat cu
concursul unor cozi de topor,
respectiv a lui Gheorghe Gheo-
rghiu Dej, a avocatului Petru
Groza etc.

Amintirile autorului sunt
legate nu numai de monarhia
română, ci şi de alte monarhii
din Europa şi Africa, plăcându-
mi să mă numesc un adept
necondiţionat al monarhiilor,
ţinând seama de stabilitatea so-
cial-economică şi politică pe
care o asigură acestea.

Am avut în România mai
mulţi studenţi din Regatul
Maroc. Într-o zi, unul dintre
aceşti studenţi marocani care
revenise în Maroc după ab-
solvirea unei facultăţi econom-
ice în România şi care lucra la
Ministerul de Externe al Regat-
ului Maroc, mi-a scris la New
York, unde mă aflam, sug-
erându-mi că ar fi bine ca o
persoană din familia regală
marocană să fie primită mem-
bru activ al organizaţiei
ştiinţifice americane „The Inter-
national Association for Conser-
vation of Natural Resources
and Energy”(I.A.C.N.R.E.), al
cărei preşedinte eram. A urmat
şi o corespondenţă oficială în
acest sens, dar nu ştiu cum au
evoluat lucrurile încât nu s-a
mai reuşit finalizarea primirii re-
spective, primire care avea se
înţelege acceptul meu. 

Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe PREDA

Amintiri şi gânduri despre Regele Mihai
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Regele Mihai alături de Regina Regatului Unit al Marii Britanii

- va urma - 
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Globalizarea este curentul in-
ternational de tendinta spre in-
tegrare economica, financiara,
comerciala si comunicationala.
Este o noua etapa in dez-
voltarea omenirii, insa este
una spre bine sau spre rau?
Ce inseamna globalizarea
pentru diversitatea culturala a
planetei? Economic, rezulta in
dezvoltarea tuturor tarilor lumii,
sau exista doar spre beneficiul
unora si saracia altora?
Fiecare punct de vedere este
un sambure de adevar, iar
adevarul total implica ges-
tionarea tuturor acestor prob-
leme. Globalizarea este
promovata de mai multi factori.  
Definitie

Globalizarea este curentul
international de tendinta spre
integrare economica, finan-
ciara, comerciala si comunica-
tionala. Include accesul la
economii locale si nationale si
largirea perspectivei de la cea
nationala la una globala. O
luma globalizata este o lume
cu circulatie libera de capi-
taluri, bunuri si servicii peste
granitele nationale. Nu include
libera circulatie a pietei muncii
si poate dauna economiilor
mici si fragile daca este apli-
cata prea brusc si gresit 
gestionata 
(Bus inessDic t ionary.com,
globalization). Globalizarea
este interconectarea diverselor
parti ale lumii. Ea promoveaza
integrare si pe plan cultural si
politic. Pe masura ce oameni
si idei circula cu mai mare
usurinta prin lume, experien-
tele oamenilor devin tot mai
similare. Globalizarea eco-
nomica si culturala conduce la
globalizare politica (National
Geographic Education, “Glob-
alization”). 
Introducere
Globalizarea este una dintre
cele mai interesante tendinte
politice, economice, sociale
etc., una dintre tendintele cu
cel mai mare potential ca im-
pact asupra tuturor aspectelor
omenirii, generand puternice
reactii emotionale, in favoare
sau impotriva sa. Este o noua
etapa in dezvoltarea omenirii,
un nou eveniment istoric,
poate chiar unul fara prece-
dent, un fenomen important si
care merita sa fie un subiect
de studiu si dezbatere. De-
alungul istoriei, diversele soci-
etati umane de pe planeta s-au
conectat din ce in ce mai mult,
insa, recent, rata acestui
fenomen s-a accentuat dra-
matic, fiind ceea ce numim
acum globalizare. 
Globalizarea moderna, datorita
anvergurii si complexitati sale
are evident la baza mai multe
cauze. Aici vor fi clasificate in
doua mari categorii: forte
politice – curente politice 

liberale, capitaliste, in favoare
comertului liber mondial – si
dezvoltarea tehnologica care
face lumea din ce in ce „mai
mica” (GlobalPolicy.org, “Glob-
alization”; Pettinger, 2012). Si
toate acestea sunt doar din
punctul de vedere, in lipsa unui
termen mai bun, practic. Exista
si o perspectiva filozofica
asupra globalizarii. 

Cauze ale globalizarii
Componenta tehnologica
Schimbari fara precedent in
transporturi si tehnologia infor-
matiei au permis accelerarea
globalizarii si au facut lumea
mai interdependenta ca ori-
cand. Avione cu reactie, ser-
vicii de telefonie accesibile,
internet, vase uriase de trans-
port de marfuri, servicii finan-
ciare electronice instante
globale, toate acestea sunt
tehnologii care alimenteaza
globalizarea (GlobalPolicy.org,
„Defining Globalization”). Com-
ponenta tehnologica a facto-
rilor globalizarii este
reprezentata, asadar, de
avansurile tehnologice, cu o
atentie deosebita acordata mi-
jloacelor de transport si
tehnologiei de informatie si co-
municatii. Fenomenul a in-
ceput cu inventarea trenului si
a retelelor de cai ferate in sec-
olul 19, iar mai tarziu, in-
ventarea transportului de
masa aerian, adoptarea sis-
temului de transport de marfa
in containere uriase cu nave
maritime foarte mari, porturi
foarte eficiente, autostrazi, etc
(Pettinger, 2012; Rodrigue).
Componenta tehnologica infor-
mationala are un efect chiar
mai profund, actionand pana la
un nivel socio-cultural. Aceasta
tehnologie include capacitati
foarte performante de proce-
sare de informatie, de creare
de noi forme de media (calcu-
latoare) si de transmisie de in-
formatii intr-un foarte ieftin
oriunde in lume (reteaua de
calculatoare numita Internet).
Toate acestea permit comuni-
carea si impartasirea de infor-
matii cu usurinta in intreaga
lume (Pettinger, 2012). Inter-
netul joaca un rol foarte impor-
tant in a aduce laolalta oameni
aflati la distante uriase si apro-
prie intregi culturi. La nivel so-
cial si cultural, internetul iti
permite accesul la filme, muz-
ica, carti, si alte aspecte cul-
turale de oriunde, fie ca e
Beijing, Boston sau Beirut etc.
Pentru firme, Internetul per-
mite consultarea cu alte firme
aflate in alte tari la mii de km
distanta. A condus la im-
bunatatirea competitivitatii si
productivitatii firmelor. O firma
in SUA poate sa aiba angajati
in Bangalore. Stirile din orice
tara sunt accesibile in orice
colt al lumii (McKenzie).
Componenta politico-eco-
nomica
Introducere
Combinatia intre avansurile

tehnologice si ideologia pietei
libere a rezultat intr-o circulatie
de o libertate fara precedent a
bunurilor, serviciilor si capi-
talurilor (GlobalPolicy.org ,
“Globalization of the Econ-
omy”). Componenta politico-
economica este reprezentata,
in primul rand, de teoria eco-
nomica care sustine ca piata
libera si diversele modele
legate de aceasta – capitalis-
mul, comertul liber interna-
tional, investitiile straine etc. –
sunt necesare sau chiar ideale
pentru dezvoltare economica,
de statele nationale care
doresc sa promoveze dez-
voltarea economica in tara lor
si astfel implementeaza politi-
cile de mai sus, de tendintele
naturale din economie, care se
dezvolta, marind productia, si
deci si cererea de materii
prime, marind consumul,
marind comertul, de compani-
ile multinationale, de acorduri
de liber schimb si de institutii
internationale care pro-
moveaza liberalizarea comer-
tului, precum WTO etc. 
Cauze politico-economice care
actioneaza in mod pozitiv
asupra globalizarii

In primul si primul rand, pre-
miza de la care porneste totul
este ca globalizarea aduce
bunastare, sau, chiar mai mult,

ca este indispensabila dez-
voltarii economice. 
Studiu in acest sens

Un exemplu de studiu care
indica ca globalizarea conduce
la crestere economica, reduc-
erea diferentelor dintre tari bo-
gate si sarace si dintre saraci
si bogati la nivel intranational
este studiul „Comert, crestere
si saracie” de David Dollar and
Aart Kraay din 2001. Studiul
lor s-a concentrat pe un grup
de tari in curs de dezvoltare
care au cunoscut o crestere in
comert in perioada 1980-2000.
Aceste tari intentionat exclud
tari OECD si Tigrii Asiatici.
Cele 24 de tari incluse in
studiu sunt Argentina,
Bangladesh, Brazilia, China,
Colombia, Costa Rica, Coasta
de Fildes, Republica Domini-
cana, Haiti, Ungaria, India, Ja-
maica, Iordania, Malaezia,
Mali, Mexic, Nepal, Nicaragua,
Paraguay, Filipine, Rwanda,
Tailanda, Uruguay si Zim-
babwe.
Rata cresterii PIB-ului per
capita a crescut in acest grup
de tari de la 1.4% in anii ’60 la
5% in anii ’90. Simultan, rata
cresterii PIB-ului per capita
pentru tarile Lumii Intai a
scazut de la 4.7% in anii ’60 la
2.2% in anii ’90, ceea ce
demonstreaza o tendinta de

convergenta intre tarile sarace
si dezvoltate. Important de
mentionat este ca tarile sarace
opuse globalizarii in aceasta
perioada au cunoscut o
scadere a ratei de crestere a
PIB-ului per capita de la 3.3%
in anii ’70 la 1.4% in anii ’90.
Aici ar putea sa se termine
analiza. Insa concluziile stiin-
tifice necesita o rigurozitate
mai mare. Probleme des intal-
nite in studii care incearca sa
determine efectul comertului
asupra cresterii economice, in-
clud geografia tarii, alti factori
actionand simultan cu comer-
tul asupra cresterii economice
si directia cauzalitatii. Acest
studiu a luat masuri privind
aceste probleme pentru a
putea trage concluzii concrete
despre relatie dintre comert, si
mai general, deschiderea
economiei nationale spre cea
globala, si crestere econom-
ica. Se citeaza aici doar rezul-
tatul: exista, intr-adevar, un
impact economic pozitiv statis-
tic semnificativ al deschiderii
comertului si, deci, globalizarii,
asupra cresterii economice,
mai precis pentru fiecare 20%
din PIB reprezentat de comert
rezulta sporuri de crestere
economice intre 0,5% si 1 %. 

Despre Globalizare

Masterand Şerban PISICĂ,
Facultatea de Administraţie şi
Afaceri, Universitatea din
Bucureşti

-va urma-
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Notre jeune peintre, bien formé
à la peinture sur icône a 24 ans
quand il arrive à Paris en 1862
avec une bourse obtenue par
Mihail Kogalniceanu  pour 3 
années entre les ateliers des
maîtres Gleyre(« on doit 
toujours penser à l’antique ») et
Cornu au sein de l’école des
Beaux Arts , collègue alors avec
Auguste Renoir .
Au début de sa période 
parisienne, il sera logé chez le
docteur De Bellio , oncle du
photographe Bellu(même
période et même intérêt pour la
photographie ?)
Il sort de la capitale vers
Barbizon, facile d’accès par le

train de Paris à Melun. Nous
sommes en 1863, la colonie de
peintres qui réuni plusieurs 
individualités, plusieurs styles,
plusieurs  talents tous inspirés
par la nature, par la forêt de
Fontainebleau.
Ce sera l’émergence de 
l’impressionnisme. 
Il connaît Jean François Millet
et sa fille pour qui il a un petit
faible, aussi  Courbet,
Rousseau, D’aubigny etc.
Bref, il est sorti de 
l’académisme…
Aller vers la Bretagne est
logique pour un esprit curieux et
pour enrichir sa palette. Un
décor médiéval, un ciel souvent
lourd, des intérieurs sombres et
ses gros meubles, des rues où
trônent  des ouvrières travaillant
la dentelle  et cela, à quelques
heures de la mer  par le train et
où il trouvera également
l’inspiration face à une Manche

forte et un ciel chargé (Granville
et au Mont Saint Michel).
Vitré, une des portes de la
Bretagne
Nous sommes en été 1876
pour sa première résidence
que, peut être dans les archives
de la police pourrions nous
dater exactement (hôtel où
chez une petite demoiselle) ?
Certainement, il fera des 
esquisses sur le terrain pour

reprendre et terminer son
tableau dans son atelier
parisien. Ma question n’est pas
innocente puisqu’il il reviendra
entre1882 et 1884.En tous les
cas, sa production relative à
Vitré est impressionnante. On
compte au moins 18 tableaux
avec ce motif en imaginant que
des dessins, des esquisses
aient pu être abandonnés dans
des greniers… !

Martigues, la Venise
provençale
Autre ciel, autre lumière, nous
sommes en Provence,chez son
plus proche ami d’études de
Paris , le peintre Charles de
Laforce qui lui fera rencontrer le
médecin Brocq et ce ,en 
1897-1898 ,après un court 
voyage à Cassis et Avignon en
1889 quand déjà sa vue
s’affaiblit  (période blanche ?)

Les sujets sont aussi  pit-
toresques avec des ruelles
étroites et des pêcheurs avec
leurs barques aux voiles si 
particulières .Alors à ma 
connaissance, pas ou peu de
dessins, de tableaux. Problème
de santé ?
Ce Martigues et ce Cassis qui
seront peints par Lucian 
Grigorescu, en 1931- 1933
.Mais cela est une autre page
de l’histoire de l’art des peintres
roumains en France. 
Aussi des couleurs, des
sensations et une amitié 
indéfectible Quelques
références (laissant le soin aux
spécialistes d’approfondir plus
en avant la relation plus étroite
qu’il ne parait de l’artiste na-
tional  roumain Nicolae Grig-
orescu avec la France)
-N.Grigorescu Acad G.Oprescu
Editura Meridiane Bucuresti
1962 -Nicolae Grigorescu- 
L’itinéraire d’un peintre roumain
de Barbizon à l’impression-
nisme- Musée des Beaux Arts
d’Agen.
-Et in Bretagnia ego- Doina
Pauleanu -Adevarul 
8 décembrie 2010
-Arta romaneasca apreciata in
Franta Nicoleta Zaharia 
Adevarul 22 julie 2009.

economie şi cultură VINERI 23 MAI 20148

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. Eduard STOICASTOICA

Silviu VINTIL~VINTIL~

Leonard {ERBAN{ERBAN
secretari generali de redac]ie

editor
GRUPUL DE PRES~ 
CONTINENT
CAMERA DE COMER[, 
INDUSTRIE {I AGRICULTUR~ 
A JUDE[ULUI SIBIU
“DE TOATE PENTRU TO[I”
SC. TRIBUNA SRL

ISSN 1841-0707 

Tel. 0269/21.81.33, 

fax. 0269/21.01.02,

e-mail rondul@rdslink.ro

Articole la:

euroeconomiaxxi@gmail.com

R
os

u
G

al
be

n
A

lb
as

tr
u

N
eg

ru

Un artist fotograf francez pe urmele lui Nicolae Grigorescu
„Vitré et  Martigues, de Bretagne en Provence”

Louis GUERMOND


