
“Viața e ca mersul pe bicicletă: ca să-ți menții echili-
brul, trebuie să te miști în permanență.”

albert einstein

Cuvinte cheie: Echilibru economic, economie
keynesiană, echilibru financiar, echilibru monetar,
echilibru micro-, mezo şi macroeconomic, echilibru

static, echilibru dinamic, cerere agregată, ofertă
agregată, dezechilibru economic, preț de echilibru.
rezumat

Scopul care stă la baza studiului realizat este analiza complexă a rolului echili-
brului şi a faptului că aceasta are un rol și o menire specifică în reglarea evoluţiei
mecanismul economic. Cu timpul, însă, acest domeniu al cercetării a început să
devină o prioritate pentru numeroși oameni de stiință, preocupați să găsească
răspunsuri adecvate creșterii și dezvoltării economice în condițiile acțiunii multor
factori perturbatori, deci nefavorabili.
O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor teoretice abordate de principalele
teorii economice cu privire la rolul şi efectele echilibrului în contextul macroeco-
nomic– aspecte economice puse în evidenţă în ultimele decenii de problematica
acetestui caz. Pentru a accentua importanţa şi complexitatea echilibrului eco-
nomic general, am analizat principalele trăsături caracteristice ale acestuia. Echili-
brul macroeconomic are un caracter complex ce nu poate fi redus la o simplă
însumare a echilibrelor parţiale şi individuale, deoarece, în economie, coexistă şi
unele dezechilibre temporare, care nu sunt, însă, în măsură, să împiedice
funcţionarea mecanismului economic.

„Este adevărat
că lumea s-a

făcut cu două
mâini, dar nu cu

ale lui Dum-
nezeu, 

ci cu cele ale
omului”

Tudor mușatescu

Anul acesta, 2015, în Săptămâna
Luminată, citind revista franceză
„L′Histoire”, numărul pe ianuarie
2015, cu precădere grupul de articole
„Les racines du nationalisme” – studii
semnate de autori de excepție pre-
cum Michel Winock („1789-1920:
comment s′est desinée la carte de
l′Europe”), Pap Ndiaye („Les nations
africaines existent-elles?”), Yves Saint

Geours („Amérique Latine. Des na-
tions filles de l′independence”), Va-
lerie Igounet („Français d′abord!”),
Eduard Vernon („L′explosion des na-
tions”), Benoît Pelistrandi, etc. – mi-
am reamintit substanțialele mele
schimburi de idei din anii 1980, cu
profesorul Mircea Babeș*), antamând,
încă de atunci, o problemă
fundamentală a timpului nostru, a
acestui secol și, probabil, a celui ce va
urma: raporturile dintre național, co-
munitar, pace și global, dintre națiune,
comunitate și globalism. Așadar, în-
cotro ne îndreptăm, ne globalizăm
sau revenim la național? Cele două
„perimetre” sunt opuse sau pot coex-
ista? Izbândește globalul? Ce
urmează după globalizare?
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“Educaţiunea e cultura
caracterului, cultura e
educaţiunea minţii.“

Mihai Eminescu
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Dan POPeScu

18. universități de
top. ivy league (con-
tinuare)

mOTTO                                                                                                      
Rămânem animale
creatoare de unelte
iar știința va con-
tinua să exprime cre-
a t i v i t a t e a
programată în
genele noastre.                                                                                                                       

Freeman j. Dyson

Așa cum spuneam în
numerele anterioare,
am avut privilegiul de a
vizita câteva dintre
aceste temple de
educație și cultură
mondială și unele din-
tre particularitățile pe
care le-am remarcat
vreau să le reliefez în
următoarele rânduri.

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucan, ULBS
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Realităţi 
“in glissando” (I)

Echilibrul în contextul

macroeconomic (I)

masterand Carolina
ŢÎmBalari, ulBS

continuare ^n pag. 4-5

La peste cinsprezece ani  de
la începutul mileniului trei, in-
dustria turismului şi a
călătoriilor reprezintă, pe plan
mondial, unul dintre cele mai
dinamice sectoare de activi-
tate, fiind, în acelaşi timp, un
important generator de locuri
de muncă. 

Potrivit studiilor întreprinse de Consiliul Mondial al
Turismului şi Călătoriilor (WTTC), această industrie
va genera în următorii ani, în mod direct şi indirect,
aproximativ 11,6% din PIB şi  peste 230 milioane
locuri de muncă în economie la nivel mondial.
Specialiştii din turism apreciază că în următorii 15-20
ani, numărul persoanelor care călătoresc se va dubla
faţă de nivelul actual, Trebuie reamintit faptul că în
2014, sosirile turistice internaţionale au crescut cu
4,4%, ajungând la un total de 1.135 milioane, de la
1.087 milioane de călători în 2013, potrivit OMT, care
prevede că această creştere se va diminua în 2015,
ajungând la  3% - 4%, dar, la nivelul anului 2020,
sosirile turistice internaţionale vor ajunge la 1.600
milioane.

Atentate, schimbări
climatice, crize şi epi-

demii: impactul
asupra  călătoriilor (I)

Conf. Univ. Dr. 
Virgil nicula, ulBS

continuare in pag. 3
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Puțini știu că Anghel Saligny (A.S.) a fost un mare inginer
român, dar în același timp și un cunoscut om de bancă.

Familia lui Anghel Saligny era de origine franceză,
din regiunea Allier, o familie de protestanți (calvini) care în
urma Edictului de la Nantes (1598), dat de regele Franței,
Henric al IV-lea, se bucura de drepturi religioase și politice,

fiind liberă să practice cultul într-o anumită regiune a Franței. Regele Franței, Lu-
dovic al XIV-lea, a revocat însă acest Edict în 1685, fapt care a determinat ca un
mare număr de protestanți să se expatrieze, printre care și familia Saligny, care a
obținut azil politic în Prusia. În sec. al XIX-lea, Alfred Saligny, tatăl lui Anghel Saligny,
a fost convins de boierii români Șuțu și Ghica, să se stabilească în Moldova, unde
puteau să predea lecții fiilor de boieri români. Renunță ulterior la această activitate
și-și deschide un pension la Focșani.
În mai 1854 familia Alfred Saligny se întorcea de la un iarmaroc la Focșani. A trebuit
însă să se oprească în satul Șerbănești, la un han, din cauza unor ploi torențiale
care nu mai conteneau și care făcuseră drumurile impracticabile. La acest han, s-a
născut în 1854, al doilea fiu al lui Alfred Saligny, fiind vorba de Anghel Saligny. Apele
pătrunseră în incinta hanului și era aproape să ia cu ele patul în care se afla copilul
Anghel Saligny care se născuse acolo. Era de fapt o prevestire, deoarece A.S. va
avea de luptat toată viața cu furia apelor: Prahova, Trotuș, Siret, Dunăre și Marea
Neagră, ieșind însă întotdeauna învingător din această luptă.

Pagini de istorie
economică

ANGHEL SALIGNY
(1854-1925)

Prof. Dr. Gheorghe
PreDa

- continuare în pagina 6 şi 8 -

Trupe germane în Belgia Veneţia

Adam Smith

Podul peste Dunăre,
creaţie a lui Saligny
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Va surprinde probabil faptul că
în prezentare nu voi respecta o
structură a importanței, mărimii
sau vechimii fiecăreia dintre
instituții. Pur și simplu voi
aborda, câteva dintre aspectele
mai deosebite cunoscute în
succesiunea cronologică a
datelor când am ajuns în fiecare
locație în parte.
Așadar voi începe cu Brown
University, scopul principal,
motivația și destinația călătoriei.
Brown University a fost fondată
în 1764 și este a șaptea cea
mai veche universitate din
America colonială. Este o
instituție independentă, co-
educațională, de excelență. A
fost prima școală din cadrul ligii
Ivy, care a acceptat studenți in-
diferent de afilierea religioasă,
în virtutea unui testament al
spiritului deschis, care
caracterizează și astăzi univer-
sitatea. Femeile au fost admise
pentru prima dată încă din anul
1891 într-un colegiu independ-
ent, iar unificarea cu colegiul
pentru bărbați s-a realizat, după
foarte mulți ani, respectiv în
anul 1971. Primele studii de
master au fost acreditate în
anul 1888, iar primele doctorate
în anul ce a urmat, 1889.
Educația universitară s-a
schimbat semnificativ în anul
1970 prin introducerea a ceea
ce a devenit cunoscut drept
Brown Open Curriculum. Ideea
acestei schimbări a venit de la
doi studenți, care au examinat
educația practicată în Universi-
tate  și au elaborat un raport
scris. Noul curriculum a eliminat
cerințele de bază existente
până la acel moment, creând
noi baremuri pentru toate de-
partamentele de studii. Scopul
acestui demers viza obținerea
unei experiențe academice de
care studenții să fie deplin re-
sponsabili, ei devenind arhitecții
construcției studiilor pe care  să
le urmeze. Astfel, toate
direcțiile, denumite concentrații,
sunt alese de studenți din peste
70 de oferte de concentrații,
pornind de la egiptologie și
până la neuroștiințele cognitive.
S-a ajuns la mai mult de 2000
de cursuri, care sunt oferite
anual în cadrul a 40 de depar-
tamente, acordându-se
studenților libertatea de a-și
crea propriul sistem de studiu.
Subliniez faptul că o rețea
puternică de consiliere
profesorală ajută studenții în
acest demers.
Universitatea are  peste 51 de
programe de doctorat și 28 de
programe de masterat.
Opțiunile sunt interdisciplinare,
pornind de la farmacologie
moleculară și fiziologie  până la
actorie și regie de teatru și film.
Comunitatea vibrantă și diversă
a universității este compusă,
din mai mult de 6200 studenți
undergraduate și 2000 de mas-
teranzi și doctoranzi. Acestora li
se adaugă alți 5000 de studenți
ai „școlilor de vară” și peste 700
de membrii ai staff-ului
universității. Studenții provin din
toate cele 50 de state ameri-
cane și din mai mult de 115 alte
ț ă r i .
Am avut șansa de a vizita Uni-
versitatea în anul 2011 și să
particip, în calitate de părinte al

unui student, absolvent „cu
onoruri”, la festivitățile Com-
mencement de la sfârșitul lunii
mai. Nu am destule cuvinte să
subliniez măreția și varietatea
formelor de manifestare, pre-
cum și a tuturor secvențelor
care marchează momentul
intrării în LUMEA MARE a
Absolvenților, care timp de 4-5
ani s-au pregătit în condiții de
maxim efort la cele mai înalte
cote de exigență și
p e r f o r m a n ț ă .
Pot spune că am împărtășit și
trăit la intesitate maximă, alături
de soție, emoțiile tuturor celor
prezenți care nu de puține ori
au fost mai mari chiar decât
cele ale actorilor principali:
a b s o l v e n ț i i .
Ceremonia a început cu parada
absolvenților, care într-un șir
nesfârșit, precedat de o
formație de cimpoieri, au trecut
prin porțile deschise ale
Universității fiind salutați și
ovaționați de profesori și
a s i s t e n ț ă .

După ce ultimul dintre
absolvenți a trecut, porțile se
închid și vor rămâne închise
până la începutul următorului
an universitar, când se deschid
din nou pentru noii admisi.
Au avut loc o serie de festivități
în cadrul cărora au fost acor-
date titluri academice și Doctor-
ate de Onoare unor
personalități marcante și
absolvenți cu renume ai
Universității. Aceștia, alături  de
profesori și invitați, au rostit dis-
cursuri și adresat absolvenților
cuvinte pline de înțelepciune și
încurajare. Ei au împărtășit,
totodată, asistenței momente
semnificative din activitatea și
viața lor, experiențele
excepționale trăite, iar
studenților le-au adresat în-
demnuri motivaționale pentru
viitorul care îi așteaptă.

Între personalitățile mar-
cante participante la acest
eveniment mi-au reținut atenția:
Arianna Huffington – doctor în
litere, președinte și editor șef la
Huffington Post Media Group.
Ea se situaeză în topul Forbes
al femeilor cu cea mai mare
influență în media. Revista
Time o considera în topul prim-
ilor 100 cei mai influenți oameni
de pe planetă, iar Financial
Times spunea despre dânsa că
este între primii 50 de oameni
care au influențat acest dece-
niu. Este autoarea a peste 30
de cărți.
Nicholas D. Kristof – doctor în
litere, câștigător în două rânduri
al premiului Pulitzer și  editori-
alist la The New York Times. A
scris despre problema sărăciei,
sănătate și egalitatea între sexe
și este recunoscut ca un opo-
nent al războiului din Irak.
Împreună cu soția sa, Sheryl
WuDunn a câștigat premiul
Pulitzer pentru un editorial legat
de mișcarea din piața Tianan-
men și, tot împreună, sunt au-
torii a trei best-selleruri legate
de China și creșterea rolului
Asiei în lume.
David B. Mumford:  doctor în
științe și profesor la Brown din
1996, în prezent profesor
emerit, cu contribuții
excepționale în domeniul
matematicii fundamentale pen-
tru care a primit cea mai înaltă
medalie în domeniul matem-
aticii.  

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucan, ULBS

jack nichOlSOn
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Veniturile generate de turism în
lume au crescut cu 4% în 2014,
ajungând la 1.200 miliarde de
dolari, respectiv, 9% din PIB-ul
mondial. OMT aminteşte că, în
2013, ţările de destinaţie a
călătorilor au încasat 1.187 mil-
iarde de dolari, luând în consid-
erare cheltuielile de transport,
cazare şi întreţinere,  pe lângă
cele legate de cumpărături,
agrement şi alte servicii.
Aceste cifre demonstrează forţa
turismului, în ciuda unor
fenomene care au o influenţă
negativă, cum ar fi atentatele
teroriste, schimbările climatice,
epidemiile, cutremurele sau
evenimentele politice şi crizele
economico-sociale din diferitele
părţi ale globului.
SUA s-a aflat în frunte în ceea
ce priveşte veniturile din turism
în anul 2014, cu 177.200 mil-
ioane de dolari, cu 2,5% mai
mult decât în 2013, fiind urmată
de Spania, cu 65.200 milioane,
cu 4,2% mai mult decât în anul
anterior. China depăşeşte
Franţa şi a ajuns pe locul trei
faţă de al cincilea loc înregistrat
cu un an mai devreme. Ea a în-
registrat venituri de 56.900 mil-
ioane de dolari, cu 10,2% mai
mult ca în 2013, comparativ cu
cele 55.400 obţinute de ţara
galică, destinaţia aflată pe
primul loc ca număr de vizitatori
şi pe al patrulea în ceea ce
priveşte veniturile în 2014, re-
ducându-se cu 2,3% veniturile
sale din turism.
Acestea sunt urmate de Macao,
teritoriu sub tutela chineză, ale
cărui numeroase cazinouri îl
transformă în numărul unu
mondial al jocurilor de acest tip,
Italia şi Marea Britanie, care
urcă, de asemenea, două locuri
faţă de anul trecut. Referitor la
cheltuielile turistice, China, cea
mai mare piaţă de turism extern
din lume, şi-a mentinut ritmul
său susţinut de crestere, chel-
tuielile turiştilor chinezi în
străinătate crescând cu 27% în
2014, ajungând la un total de
165.000 milioane de dolari”, a
subliniat OMT.Americanii
(+6,4%, la 110.800 milioane de
dolari) şi germanii (+0,9%, la
92.200 milioane de dolari),
completează podiumul.
WTTC estimează că industria
turismului va creşte cu 4,2% pe
an în următorii zece ani, valoare
care este mai mare decât cele
aferente estimărilor pentru
învăţământul superior, industria
constructoare de mașini,
minerit, educaţia generală, pre-
cum şi economia în general,
care urmează să crească cu
3,6% pe an până în 2023.

Toate regiunile din lume au
beneficiat de această creştere,
în special Europa, cea mai
vizitată regiune,care, cu mai
mult de jumătate din numărul
de sosiri  internaţionale, a real-
izat o creştere de  22 de mil-
ioane de vizitatori noi în 2014,
ajungând la 588 de milioane de
turişti.  Raportul ITB World
Travel Trends Report este în-
tocmit anual de către compania
de cercetare de piaţă IPK Inter-
national, la comanda târgului
internaţional de turism ITB
Berlin. Potrivit datelor prezen-
tate, creşterea medie de 3% a
turismului emitent european
prevăzută pentru anul 2015 se

va menţine la nivelul anului
2014.
Principalele tendinţe
menţionate în raport cu privire
la călătoriile efectuate de eu-
ropeni  în 2014 sunt
următoarele: turiştii au preferat
să facă călătorii mai scurte; au
crescut cheltuielile pe noapte
cu peste 4%; rezervările online
au crescut cu 7%; rezervările
prin intermediul agenţiilor de
turism au stagnat; călătoriile de
vacanţă au crescut cu 5%; tur-
ismul urban a înregistrat o
creştere semnificativă de 10%;
călătoriile pentru sporturi de
iarnă  şi turism rural  au înregis-
trat un declin; călătoriile de
afaceri (MICE) au crescut cu
4%; călătoriile internaţionale în
interiorul granițelor  Europei au
crescut cu 3%; călătoriile eu-
ropenilor în Asia au crescut cu
7%, în America de Nord şi
Caraibe cu 6%, iar în America
de Sud şi Pacific cu 5%.

Mai mult decât atât, potrivit
datelor compilate de IPK, com-
paniile de turism care au înreg-
istrat cea mai bună evoluţie în
2014  sunt cele specializate în
rezervările online prin inter-
mediul smartphone-ului (în spe-
cial în Statele Unite, Japonia şi
China), precum şi noii interme-
diari de cazare privată.

IPK scoate, de asemenea, în
evidenţă creşterea de 58% a
călătoriilor în segmentul de city-
breaks şi de 32% a turismului
de aventură în ultimii cinci
ani.Pe de altă parte, vacanţele
la mare au crescut cu 18%,
creştere datorată în principal
segmentului de turiști din Eu-
ropa de Est.

Referitor la continentul euro-
pean, turismul va continua să
ofere oportunităţi de creştere a
locurilor de muncă. În prezent,
această activitate reprezintă
deja 8,9% din PIB-ul Europei şi
peste 30 de milioane de locuri
de muncă pe continent, sectorul
turistic devenind în ultimii ani un
factor-cheie al economiei eu-
ropene.
Trebuie subliniat progresul sec-
torului în pofida crizei care a
afectat toate ţările. În ultimii ani,
turismul s-a dovedit a fi o activ-
itate economică surprinzător de
puternică şi rezistentă şi cu o
capacitate mare de a contribui
la redresarea economică,
deoarece generează miliarde
de dolari în exporturi şi creează
milioane de locuri de muncă.
Taleb Rifai, secretarul general
al OMT, sublinia că turismul tre-
buie să fie considerat ca un
motor al economiei mondiale,
exprimându-şi regretul că, în
unele cazuri, încă nu este apre-
ciat la adevărata sa importanță.
Domnia Sa  a evidenţiat
totodată că turismul este a treia
industrie din lume ca genera-
toare de beneficii şi că “nu
putem impozita turismul ca şi
ţigările, pentru că omorâm
găina cu ouăle de aur”, afir-
mând că turismul se
impozitează în multe ţări doar
pentru a rezolva probleme eco-
nomice prezente şi fără o
gândire pe termen mediu şi
lung.
Transportul internaţional de
pasageri şi cheltuielile în
destinaţiile turistice reprezintă
plăţi zilnice de 4.000 milioane
de dolari pe zi, potrivit
estimărilor OMT. Cifrele impor-
tante care sunt asociate
călătoriilor  internaţionale (ca
număr de sosiri, cheltuieli şi

ponderea turismului în PIB-ul
mondial) au fost sintetizate într-
un raport elaborat de OMT la
finele lunii septembrie 2015.
Conform datelor prezentate,
veniturile generate de vizitatorii
internaţionali care cheltuiesc pe
cazare, mâncare şi băutura, di-
vertisment, cumpărături şi alte
bunuri şi servicii au ajuns la o
cifră estimată de 1.245.000 mil-
ioane de dolari (937.000 mil-
ioane de euro) în 2014,
reprezentând o creştere de
3,7% în termeni reali (luându-se
în considerare fluctuaţiile cur-
sului de schimb şi ale inflaţiei).
În afara de veniturile din turis-
mul internaţional (elementul de
călătorii din balanţa de plăţi),
turismul generează, de aseme-
nea, venituri din export ale ser-
viciilor de transport internaţional
de pasageri (prestate
nerezidenţilor).
Contravaloarea acestora este
estimată la 221.000 milioane de
dolari în 2014, aducând totalul
exporturilor de turism
internaţional la 1.500 miliarde
de dolari, sau echivalentul a
4.000 milioane de dolari pe zi,
în medie.
Turismul internaţional este o
componentă tot mai importantă
a comerţului internaţional, aşa
cum resultă din  încasările la
export din turismul internaţional
şi transportul de pasageri. De
fapt, turismul internaţional
(călătoriile şi transportul de
pasageri) reprezintă 30% din
exporturile de servicii mondiale
şi 6% din exporturile totale de
bunuri şi servicii.
La categoria de export la nivel
internaţional, turismul se află pe
al patrulea loc, după com-
bustibil, produsele chimice şi in-
dustria alimentară,iar în multe
ţări în curs de dezvoltare ocupă
chiar primul loc.

Islanda şi Noua Zeelandă
sunt ţările care îşi primesc cel
mai bine turiştii, potrivit unui ra-
port al Forumului Economic
Mondial, care a examinat un
total de 140 de destinaţii.
România ocupă în acest clasa-
ment  locul 68.Printre cele mai
puţin ospitaliere ţări, ies în

evidenţă destinaţii precum Bo-
livia, Venezuela sau Rusia. Cu
un punctaj de 6,8, pe o scară de
la 1 la 7, Islanda şi Noua
Zeelandă sunt ţările cele mai
deschise pentru a primi turişti
străini. 
Clasamentul celor zece naţiuni
cele mai ospitaliere este com-
pletat de Maroc (6,7),Macedo-
nia (6,7), Austria (6,7), Senegal
(6,7), Portugalia (6,6), Bosnia
Hertegovina (6,6), Irlanda (6,6)
şi Burkina Faso (6,6).
Printre ţările cele mai puţin pri-
etenoase se remarcă  Bolivia,
Venezuela, Rusia, Kuwait,Leto-
nia, Iran, Pakistan, Slovacia,
Bulgaria şi Mongolia.
Aşa cum rezultă din datele
prezentate, cercetarea doreşte
să ajute ţările să cunoască cât
de mult este dechisă fiecare so-
cietate vizitatorilor străini.
Potrivit concluziilor, nu există o
variabilă care să permită expli-
carea rezultatelor, nici prin
nivelul de bogăţie, nici prin lo-
calizarea geografică. În gen-
eral, ţările din Europa de Vest
au un punctaj mai mare decât
cele din Europa de Est, în timp
ce o putere mare ca Statele
Unite se clasează doar pe locul
102.

Capitolul destinat ospitalităţii
este doar o parte dintr-un
amplu raport intitulat “Tourism
Competitiveness″, care
analizează evoluţia acesteia  în
fiecare ţară şi evaluează alţi
factori cum ar fi investiţiile şi
politicile elaborate pentru a
stimula sectorul turistic,
siguranţa sau cadrul legislativ.
Acest studiu ţine cont de alte el-
emente cum ar fi patrimoniul is-
toric şi natural, infrastructura,
dezvoltarea durabilă sau
facilităţile pentru turism.
Brazilia conduce clasamentul
sub aspectul biodiversităţii, în
timp ce Australia  este în frun-
tea listei în ceea ce priveşte cal-
itatea mediului natural. În zona
siturilor declarate Patrimoniu
Mondial, China este prima cu
70, urmată de Spania cu 53 şi
Italia cu 47.Pe de altă parte,
ţările care concentrează cel mai
mare număr de camere la 100

de locuitori sunt Malta, Cipru şi
Grecia.

România a căzut de pe locul
63 în 2011 pe 68 în
2013.Studiul evidenţiază ca
puncte forte ale României în
domeniul turismului infrastruc-
tra de turism (locul 34) şi
resursele culturale (41).În
schimb, studiul evaluează neg-
ativ afinitatea pentru călătorii şi
turism, infrastructura de trans-
port şi prioritatea acordată de
guvern turismului.
Atentatele teroriste, crizele eco-
nomice şi focarele de boli
infecţioase pot avea un impact
semnificativ şi imediat în indus-
tria turismului, provocând mii de
anulări şi frânând cererea vi-
itoare pentru anumite destinaţii.
Astfel s-a întamplat în luna iulie
în cazurile Tunisiei,Greciei şi
Coreei de Sud, aşa cum arată
datele  referitoare la milioanele
de rezervări aeriene prin sis-
temele de distribuţie
globală(GDS) analizate de
compania ForwardKeys.Con-
form raportului prezentat de
aceasta: “rezervările pentru a
călători în Tunisia înregistrează
o performanţă mai slabă de la
mijlocul anului 2014, iar  cele
două atacuri teroriste  care au
avut loc în primul semestru al
anului 2015 au înrăutăţit în mod
clar situaţia”.Astfel, atacul de la
Muzeul Bardo din Tunisia la
data de 18 martie a provocat
scăderea cu 44% a rezervărilor,
în timp ce atentatul de pe plajă
din 26 iunie a provocat o
scădere de 42% a cererii turis-
tice. Pieţele emitente unde s-a
simţit cel mai mult impactul au
fost Elveţia, Franţa, Italia şi
Marea Britanie. 
TUI Group, cel mai mare tour-
operator european, a suferit un
impact de 10 milioane € numai
pentru anulările din
Tunisia.Thomas Cook, al doilea
mare touroperator european,
estimează că evenimentele din
Tunisia şi Grecia vor avea un
impact de 25 milioane de lire
sterline (35,6 milioane de euro)
asupra profiturilor pentru în-
tregul an 2015.

Conf. Univ. Dr. Virgil nicula
, ulBS

- va urma -
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Sunt și alte întrebări derivând
din asemenea teme, nu doar de
reflecție ci și practice, pragmat-
ice, economice și politice, so-
ciale, răspunsurile privindu-ne
pe fiecare dintre noi cei de
astăzi dar și pe cei care vin,
care vor veni...

Oricum, răspunsurile la ast-
fel de întrebări sunt foarte dificil
de dat, sunt scrise, cu
siguranță, milioane de tomuri,
studii, articole, multe abordând
doar detalii. Punctele de vedere
de multe ori sunt contradictorii.
Numai în cadrul ONU se află
193 de state, fiecare cu prob-
lemele sale, printre care cele
ale naționalismului, comuni-
tarismului, păcii, globalismului
sunt, oricum, prin conținut,
rezonanță, reverberații, în
primele rânduri. Vom
încerca, în cele de față, o
schiță a acestei chestiuni,
desigur, esențial economice,
eforturile într-o astfel de
direcție urmând să reprez-
inte, mai departe, pentru
mine, după puteri, un
subiect preocupant.
1. În Europa – desigur, pe alte
continente lucrurile se vădesc
uneori relativ altfel – așa cum
scrie Michel Winock, ideea de
națiune a înlocuit-o, de prin sec-
olul XVIII și mai apoi, pe cea a
suveranului1 ). Este o afirmație
plină de substanță. Iată, deși,
de-a-lungul secolelor, suveranul
întruchipa, deseori, aspirații
generale, ulterior un astfel de
proces s-a vădit mai timid...
Pentru națiune, nu a fost – și nu
este încă – o definiție unică.
Sunt cărturari și filozofi – deloc
în ultimul rând din România,
deși exprimate în formule mai
precare – care au pus în relief
ideea de „contract”: voința
generală care se află la baza
societății, acea voință a unor
oameni de a trăi împreună și
care se află la baza societății. În
fapt, în termeni mai aproape de
societatea modernă, este vorba
de dreptul oamenilor de pe un
anumit teritoriu, de dreptul unui
popor de a dispune de el însuși.
Încet-încet, prin revoluții și
evoluții, regii sunt recunoscuți
mai mult ca delegați și man-
datari ai națiunilor, și mai puțin
ca proprietari și stăpâni ai aces-
tora (cum erau „prinții” în tre-
cut). Mai mulți dintre suveranii
care nu se vor schimba, care nu
vor proceda astfel vor pieri de
mâna călăului, o mână mânuind
securea, ghilotina, glonțul, etc.
Se cunoaște bine din istorie,
Carol I de Stuart în Anglia și Lu-
dovic al XVI-lea în Franța sunt
doar două exemple semnifica-
tive. Dar efemerul împărat Max-
imilian al Mexicului? Ceea ce
contează, a fost și este, până la
urmă, mai devreme sau mai
târziu, voința oamenilor. Tot M.
Winock subliniază că avem de-
a-face astfel cu o definiție nu
doar revoluționară ci relativ
„subversivă”2 ) pentru regatele,
imperiile, entitățile
m u l t i n a ț i o n a l e . . .

Apreciem, însă, că definiția
amintită ar trebui completată cu
o alta, aceea a „națiunii obiec-
tive”. În acest sens, națiunea, în
speță naționalitatea nu ar mai
reprezenta doar un act voluntar,
ci și un produs istoric al unor
forțe colective care formează

„geniul popoarelor”. Un geniu al
popoarelor pe care-l aflăm în
cântece, în legende populare,
în epopei, în mental, în scrieri
dar deloc în ultimul rând în
limbă. Și, mai ales, în solidari-
tate, în configurarea și a unor
relații economice direcționate,
mai mult sau mai puțin la
suprafață, spre o piață unică a
zonei respective. Se
conturează astfel chiar un
fenomen de ereditate culturală,
socială, economică, dar și – de
ce nu? – chiar dacă relativ,
foarte relativ, biologică. În fapt,
o „stare de sănătate” a unei
națiuni. Starea pozitivă îi poate
asigura progresul, fiind însă val-
abil și cazul invers... Desigur,
este mai dificil de relevat dacă
conștiința națională – plămădită
din mai toate aceste direcții, din
educație, din cutume – a gen-
erat națiunea sau aceasta a
generat conștiința națională.
Am sentimentul că elementele,
factorii, direcțiile s-au
întrepătruns, se întrepătrund.
Deși, într-o anume logică,
conștiința națională, sau, altfel
spus, naționalismul pare că a
generat națiunea.
Naționalismul, acel principiu
politic care afirmă că unitatea
politică și unitatea națională tre-
buie să fie congruente. 
Într-o asemenea cheie
complexă de evoluție, națiunile
nu sunt atât creații naturale ci,
mai ales, categorii evolutive.
Mișcările naționale, coagulate
de invocarea unor idealuri co-
mune izvorâte din trecut, din is-
torie, au născut sau dezvoltat
conștiința națională, conștiință
care, la rândul ei, a configurat,
tot mai mult, națiunea. Este
greu de negat că un rol impor-
tant astfel l-au avut și îl au
elitele culturale, sociale, eco-
nomice, politice, și, am mai am-
intit, legendarul și literatura de
un tip sau altul, animând
masele și fiind urmate de
mase...3 ) Este practic imposibil
de prezentat în rândurile de
față, dincolo de asemenea suc-
cinte schițe, însemnări, definiții,
procesul de apariție și dez-
voltare a națiunilor. Oricum,
însă, nu se poate nega că, cu
precădere în decursul secolului
XIX s-a impus evident principiul
statului-națiune invocat și
însușit de multă lume. Exemplul
americanilor – națiune de frunte
a lumii, vezi cum se obține
cetățenia –, al Revoluției amer-
icane, al Războiului american
împotriva coloniștilor englezi
este semnificativ. Chiar dacă,
aceiași oameni care au luptat
pentru libertatea lor au extermi-
nat indieni4 ). Dincolo de lucrări,
documente, etc., sunt și astăzi
indieni americani în Missouri
care – după cum m-am convins
la fața locului – vor să-ți
vorbească zile întregi despre
asemenea probleme. Ceva mai
târziu, noii americani au privit ca
„primitivi” pe descendenții
sclavilor de culoare de mai de
mult. Au discreditat populații
asiatice. Ei, anglo-saxoni și
protestanți, au marginalizat, o
bună perioadă, pe catolici și pe
evrei, în fapt ansamblul
emigranților din Europa
Centrală și Meridională, etc.
Este limpede, calitatea nu se
dobândește de la început, ci din
cumulul efectelor unor situații
s u c c e s i v e . . .  
Dar să revenim. Mai departe,
iată, războaiele generate de

Revoluția franceză din 1789 și
de imperiul napoleonian care i-
a urmat au determinat o
mișcare a naționalităților într-un
dublu sens. În primul rând, ar-
matele franceze au exportat în
Europa ideile Revoluției, din
faimosul și frumosul triptic „Lib-
erté, Egalité, Fraternité”,
zdruncinând, chiar dincolo de
Franța, vechile structuri feu-
dale, generând un sentiment
colectiv, puternic, împotriva
vechilor regimuri5 ). În al doilea
rând, au provocat la cei invadați
reacții naționale împotriva in-
vadatorului străin, coagulând,
iată, sentimente naționale,
națiuni. Congresul de la Viena,
din 1815, n-a constat doar în
zaiafeturi și în dansuri, în scene
de alcov, ci a încercat să recon-
stituie o lume așa cum era ea
înainte de Napoleon, cu imperi-
ile englez, austriac și rusesc, cu
Prusia, în primul plan. Nu a
reușit, însă, „pragurile” fuseseră
ridicate, ideile naționale
acționau cu o forță în fața căreia
cu greu puteau rezista demer-
surile, îndreptate împotriva
unora, chiar militare,
antinațiune...6 )     . 
În fapt, în 1815, nu puține
națiuni erau integrate în imperii.
De exemplu, cel austriac habs-
burgic se compunea din nu-
meroase națiuni, după cum
existau națiuni care erau
împărțite de imperii – vezi
polonezii, între ruși și austrieci,
dar și o parte din națiunea
română, cea din Transilvania, s-
a aflat mai multă vreme sub
stăpânire austriacă și mai apoi
austro-ungară, românii, majori-
tari, urmărind efectiv să revină
la „patria mamă”. În raport cu o
asemenea situații, cu forțarea
dobândirii unei alte naționalități,
„imperiale”, uneori națiunile se
voiau separate și regrupate
apoi. Pe cât posibil, interve-
neau, desigur, elemente după
criteriile naționale... Imperiul
Otoman „omul bolnav al Eu-
ropei”, cum a fost intitulat ceva
mai târziu,  se dezmembrează
rapid, sârbii smulg deja, în
1815, un „debut de autonomie”.
Apoi, mai bine spus, aproape în
același timp, emanciparea
națională este ilustrată de greci,
care își vor cuceri
independența, recunoscută de

marile puteri în 1830... Nu multă
vreme după aceea, în 1861 și
sub influența „Primăverii
popoarelor” din 1848, care a
stimulat mișcările independen-
tiste din Europa, este proclamat
Regatul Italiei, în pofida efor-
turilor austriace de a-l anula. În
1871, la Versailles, în urma
câștigării războiului cu francezii
lui Napoleon al III-lea, Wilhelm
I este proclamat împăratul unei
Germanii unificate. În 1877,
Principatele Române unite încă
din 1859, practic România, își
vor dobândi independența
politică înlăturând nu fără grele
vărsări de sânge pe câmpul de
luptă, suzeranitatea otomană.
Independența, sprijinită de
francezi, va fi însă negociată cu
englezii și mai ales cu germanii
care condiționau recunoașterea
ei de renunțarea de către statul
român la despăgubirile pe care
acesta le pretindea de la societatea
escrocului Strousberg...7 )
Războaiele balcanice din 1912
– 1913 sunt și o expresie
importantă a emancipării de
sub dominația turcă a
popoarelor creștine din Imperiul
Otoman, imperiu încă reunind
populații de „limbă vie” în-
cadrate în ceea ce se numea
„Turcia Europei”. Însuși Primul
Război Mondial, din 1914 –
1918, va exprima, deloc în ul-
timul rând, aspirațiile naționale
ale unor popoare din Balcani. În
Europa va triumfa efectiv prin-
cipiul statelor-națiune, România
reîntregită fiind o expresie
semnificativă8 ). Practic, fiecare
națiune, evident, majoritară în
spațiul național respectiv, își
afirma puternic identitatea în
numele istoriei ei, limbii ei, re-
ligiei ei, imaginarului ei, ș.a.
2. Principiul acesta al statului-
națiune se va impune prin el
însuși o bună parte din secolul
XX, practic în lumea întreagă,
odată cu „decolonizarea”.
Așadar, după harta Europei se
va modifica harta lumii. Dar în
cea mai mare parte a lor, coloni-
ile nu au reprezentat entități
naționale, ci mai mult posibilități
valorificate de cuceriri de către
metropolele coloniale.
Chestiunea este valabilă cu
precădere pentru Africa, pentru
fostele colonii, dominioane, pro-
tectorate, teritorii sub tutelă de

pe continentul african,
înmulțindu-se consistent
numărul țărilor de aici, țări care
începeau să aibă probleme tot
mai multe. În interior dar și în
exterior. Ea este însă valabilă –
chiar dacă într-o mai mică
măsură – și pentru Asia, vezi,
de exemplu, în timp, raporturile
indiano-pakistaneze, ș.a. Amer-
ica de Sud, America Latină se
vădesc într-o altă categorie:
foștii coloniști și urmașii lor,
deveniți burghezie națională,
populație națională, au luptat
admirabil pentru cucerirea
independenței de la cei cu care,
practic, s-au confundat, se
confundau cu câteva zeci
sau sute de ani în urmă. Tot
aici, inițial, a avut loc doar o
foarte timidă, doar o minimă,
integrare a populațiilor
băștinașe, deseori cu un
preț greu, de recunoaștere
chiar dacă ca populații infe-
rioare, în spațiul național re-
spectiv9 ). Din toate acestea,
mai apoi, după înlăturarea
dominației politice a fostelor
metropole, mai ales în
Africa, o puzderie de con-
flicte etnice și naționale,
cele mai multe sângeroase,
sălbatice, dureroase.
3. Încotro a mers și merge,
totuși, lumea? Răspuns dificil
de dat chiar dacă un anume
sens de evoluție generală ne
poate indica perspectiva
probabilă. Iată,„Omul nu poate
fi străin omului numai pentru că
între ei se vădește o graniță”,
scria marele diplomat român
Nicolae Titulescu. Din păcate,
există un dicton latin care
spune „Se vis pacem para
belum” („Să trăim în pace prin
război”). Cu alte cuvinte, doar
războaiele sunt acelea care
pregătesc pacea. Acestui dicton
valabil încă din preantichitate și
antichitate, bazat mai degrabă
pe instincte și nu pe rațiune,
mai bine spus bazat pe o
rațiune șubredă, lumea dori-
toare de evoluții, cât de cât de
liniște, i-a opus însă un altul:
„Se vis pacem para pacem”
(„Să trăim în pace prin pace”).
Pacea s-ar putea dar perpetua
acolo unde se negociază, acolo
unde există, cât de cât,
inteligență, echilibru.

Dan POPeScu

- continuare în pagina 5 -
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Desigur că, față de trecut, de
un trecut chiar nu prea
îndepărtat, – când războaiele
erau mai degrabă locale decât
generale, când tehnica și
armele aveau o putere limitată,
astăzi, când funcționează cu
randamente înalte armele de
distrugere în masă, punând
sub semnul îndoielii existența
civilizației pe Terra, și chiar
existența Terrei însăși, când
avem deja experiența a două
războaie atroce și mondiale
care au făcut adevărate ravagii
pe Planetă, când după Primul
Război Mondial visul păcii s-a
destrămat după circa 2 decenii,
încredibil și inimaginabil pentru
mulți, urmând un al doilea
război, și mai cumplit, când,
practic, avem o multitudine de
războaie locale, sălbatice și
atroce și ele – împrejurările ne
demonstrează neîndoielnic că
pacea trebuie construită mai
mult decât oricând. Că nu
războiul trebuie să fie intervalul
dintre două păci, că nu pacea
trebuie să fie intervalul dintre
două războaie, ci pacea tre-
buie să urmeze păcii și să pre-
figureze tot pace. Liga
Națiunilor, de după 1920, ca
expresie a solidarității umane
față de pace, a eșuat lamenta-
bil mai ales în fața unor
pretenții și ținte germane. Pe
urmă, pe un plan mai larg,
Organizația Națiunilor Unite
(ONU) pornită din inițiative
largi, generoase, pașnice, și-a
demonstrat în timp și își
demonstrează și mai mult
astăzi neputința – sau slaba
putință – în fața „Dreptului
Forței”. În fața unor scopuri peni-
bile și a unor ținte belicoase hib-
ride dar care pot crește mari și
care au mers și merg împotriva
imensei majorități a umanității
care vrea pace, care prețuiește
pacea, care își leagă speranțele
de ea. Doar naivii au crezut,
însă, o lungă perioadă de timp,
că pacea putea, poate și va
putea fi stabilită în mod durabil,
cu oarece ușurință. Nu a fost și
nu este așa. S-a vădit și se
vădește că pacea – amplele
curente pentru pace – au fost,
sunt, vor fi aproape un vis. Din
fericire, ne rămâne însă să
constatăm că construcția păcii,
mai mult ca oricând, astăzi,
poate, trebuie să fie un program.
Să transformăm dar acest
„poate”, cu îndoielile lui inerente,
într-o putință reală. Nu este
deloc ușor, dar poate fi posibil...

... Războiul, cum spuneam,
exclusiv cel de cucerire, încă
din preantichitate a „umplut”
toate secolele, ca mijloc de dis-
trugere reciprocă. Ca acel mi-
jloc care a făcut să deverseze
cimitirele și locurile de un fel
sau altul de odihnă veșnică.
Care a umplut lumea de
văduve și orfani. Care a
epuizat și a distrus moștenirile
și a făcut să moară frații în
aceeași bătălie. Care a adus,
finalmente, și pe un plan
esențial, doar ruină, mizerie,
boli, speranțe spulberate. O fa-
talitate? Mulți au invocat-o dar
și mulți, poate la fel de mulți,
poate mai mulți, chiar dacă unii
nu foarte vocali, au refuzat-o.
Uneori „pacifismul” a făcut
piază rea, a fost apreciat ca un
apanajiu al mediocrităților, în

vreme ce războiul, promovarea
lui nășteau „străluciri și
inteligențe”. Dar și hărnicia
nemaiîntâlnită a „Doamnei cu
coasa”. Printre pacifiști, nu de
mult, l-am amintit și analizat pe
Jean Jaurès, această imensă
și complexă personalitate (vezi
„Jean Jaurès, apostolul păcii”,
„Transilvania”, nr.7/2014). Vom
încerca acum câteva
considerații privind pacea ca
un mare vis, mai bine spus ca
o mare speranță a secolului
european – si nu doar euro-
pean – XIX. Un vis, o speranță
spulberate însă dramatic în
secolul XX. Am luat mai multe
detalii în acest cadru
alăturându-le celor ale noastre,
din studiul profesorului
Christophe Prochasson, apărut
în mai acest an în revista „l′His-
toire”, alături de mai multe arti-
cole consacrate păcii și
grupate sub titlul emblematic
„Les Pacifistes. Jusqu′ou aller
pour éviter la guerre?”.
Totodată, ne vom întâlni cu cei
pe care i-am analizat, tot cu
puțin timp în urmă, respectiv
întemeietorii doctrinei solidaris-
mului economic, Frédéric
Passy, Charles Gide și Leon
Bourgeois (vezi Frédéric
Passy, Charles Gide, Leon
Bourgeois, „Solidaritatea
economică” în Dan Popescu,
„Amurgul lumilor paralele”,
Edit. Continent, Sibiu-
București, 2011, pp.112-122 și
„Liberalisme et solidarité.
Charles Gide dans l′actualité”,
„Transilvania”, nr. 8/2014; vezi
și „Economia solidară și
socială de piață. Actualitatea
lui Leon Bourgeois și Charles
Gide”, lb. engleză, oct.2014,
Elsevier). .

4. ... Așadar, secolul XIX.
După „Secolul luminilor” – cel
de-al XVIII-lea – l-am putea
privi ca „Secolul luminat”. Dintr-
un anume punct de vedere, el
nu a început în 1800 sau 1801
– atunci când Europa, mai
ales, dar nu doar, era dominată
de personalitatea atât de
puternică și impetuoasă a
marelui Napoleon Bonaparte.
Erau ani în care se continua,
practic, secolul XVIII. Cu o
asemenea experiență și cu
Congresul de la Viena încer-
când să resusciteze din
cenușă o lume penibilă ce nu
mai putea fi resuscitată, putem
spune că secolul XIX a început
în 1815. Într-o măsură și la
nivelul unei minorități intelec-
tuale „debordând de optimism
raționalist, convinsă că progre-
sul rațiunii va putea asigura
într-o zi viitoare pacea
universală”, a fost un veac rel-
ativ pacifist, terminat, cred eu,
nu în 1900, ci în 1914, în prea-
jma Primului război Mondial.
Este drept, generațiile
războaielor de dinainte
dispăruseră. Iar noile generații,
știau destul de puțin despre
dramele teribile ale războiului,
având, totuși, pentru pace „o
atenție distantă și deturnată de
către preocupările cotidiene”.
Așa s-a nutrit seva unor con-
flicte importante, în 1870, și s-
a prefigurat marele cataclism
din 1914 – 1918... Este cert, în
opinia mea, că lumea era
nepregătită, cu o capacitate de
receptivitate redusă, pentru a
îmbrățișa corespunzător, efi-
cient, pateticul mesaj în
favoarea păcii al marelui scri-
itor și cărturar francez Victor

Hugo. Marele scriitor și gândi-
tor, la Congresul Păcii din 21
august 1849, spunea: „Va veni
o zi în care ghiulelele și
obuzele vor fi înlocuite de către
voturi, de către sufragiul uni-
versal al popoarelor, de către
venerabilul arbitraj al unui
mare Senat suveran care va fi
pentru Europa ceea ce Parla-
mentul este pentru Anglia,
ceea ce Dieta este pentru Ger-
mania și ceea ce Adunarea
legislativă este pentru Franța.
O zi va veni în care vom arăta
un tun doar în muzee, așa cum
arătăm astăzi un instrument de
tortură, mirându-ne că așa
ceva a putut exista. O zi va
veni în care vom vedea
aceste două grupuri imense,
Statele Unite ale Americii și
Statele Unite ale Europei,
așezate față în față, ținându-
se de mână pe deasupra
mărilor, schimbând pro-
dusele lor, comerțul lor, in-
dustriile lor, artele lor,
geniile lor”. .
Splendidă prefigurare a unor
realizări și intenții ale lumii
noastre de astăzi în dorința ei,
încă prea puțin împlinită – cre-
dem – de a fi pace. Față de
ceea ce Napoleon, cu un scop
totuși generos, promovarea fi-
nalmente a lui „Liberté, Egalité,
Fraternité”, dorise să facă pe
calea armelor și sub hegemo-
nia Franței, de fapt nu un
proiect mondial, referindu-se
mai ales la Statele Unite ale
Europei, Victor Hugo a vrut,
mult mai larg, pace și
înțelegere pe calea rațiunii, a
toleranței, a înțelepciunii, și
fără hegemonia cuiva. Dar să
revenim... .
... După 1815, tot mai mulți
savanți, filozofi, scriitori și
artiști traversau regulat fron-
tierele Europei, raliindu-se ast-
fel și părți din „Noua Lume”.
Comunicare, dar și întâlniri,
dezbateri, înțelegeri. În a doua
jumătate a secolului XIX,
numărul Congreselor științifice
s-a amplificat, se organizează
mai multe Expoziții universale,
este promovat idealul
umanității, toate acestea fiind
purtătoare ale păcii. În Anglia,
încă din 1866, funcționează
„London Peace Society”, iar în
Europa continentală, cu ocazia
Expoziției Universale de la
Paris, din 1889, va avea loc
primul Congres Universal al
păcii și prima Conferință
interparlamentară10 )... Oricum,
promovându-se mai ales prin-
cipii juridice, pacea nu prea era

asociată revoluțiilor... În
Franța, cum scrie Christophe
Prochasson, sunt anii 1860 și
după, ani care vor vedea oa-
meni, rețele și instituții organi-
zate pentru a apăra vechea
idee a păcii, chiar dincolo de
„iluziile lirice”11 ). O bună
perioadă va fi juristul liberal
Frédéric Passy cel ce se va
manifesta astfel. Fondator, în
1867, al „Ligii Internaționale
Permanente a Păcii”, pe urmă
al „Societății franceze pentru
arbitrajul între națiuni”, primind,
apoi, în 1901, Premiul Nobel
pentru pace – în același timp
cu elvețianul Henri Dunant,
fondatorul Crucii Roșii, idee
coagulată de către marele
număr de răniți, de suferinzi în
urma bătăliei de la Solverino,
în 1859 – Passy a rămas și va
rămâne un nume mare și nu
doar de inițiator. Tot mai mult
ideea păcii va fi asociată celei
a Republicii, dar și antimilitaris-
mului socialist de tipul celui
promovat de Gustave Hervé.
Oricum „Nu” războiului și „Da”
păcii, mai ales prin forța Drep-
tului, ceea ce solicita cu
precădere educație, o educație
fondată pe fraternitatea
popoarelor și ucenicia unor
limbi, printre care esperanto.
Evident, rolul comunicării gen-
erale. Desigur, se milita, printre

altele, nu avea cum altfel, și îm-
potriva abuzurilor colonialismului.
Și pentru o economie de profit,
dar solidară și socială, la nivelul
țărilor, dar și în lume, condiție
esențială unei păci durabile. 
Se vor ilustra temeinic astfel,
pe lângă Frédéric Passy, de
care am aminitit, iată, Charles
Gide, Leon Bourgeois și, de-
sigur, marele apostol al păcii,
tribunul Jean Jaurès12 ). Exista
și o foarte valoroasă Școală
germană în acest cadru, cu
Kant, cel cu „pacifismul
rațional”, dar și cu adepți
străluciți ai cooperatismului,
printre care, esențial, F.W.
Raiffaisen, despre care, cred,
doar eu am scris mai larg în
România. Ne-am mai referit
astfel și ne vom mai referi cu
un alt prilej. 
... Rămânând pe „dominanta
franceză”, Charles Gide se va
remarca inițial ca un promotor
și el al cooperatismului, al
asociațiilor cooperatiste. Con-
vins că războaiele sunt provo-
cate, la suprafață sau în
profunzime, mai ales de
rivalități economice, Gide con-
sidera cooperativele, bazate
pe înțelegeri, regulamente și
armonie, ca un posibil instru-
ment eficace de pacificare a
societăților.

Dan POPeScu
copil în câmp de refugiaţi

Poarta Brandenburg, o efigie a Germaniei, cea mai dorită ţară
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Anghel Saligny și-a făcut
studiile primare în familie
precum și la pensionul tatălui
său. La înființarea gimnaziu-
lui din Focșani, care va de-
veni ulterior liceul ”Unirea”,
Anghel Saligny și fratele său
mai mare cu un an, Alfons,
au fost în prima serie de
elevi. .

Întreaga famile Saligny a
petrecut ulterior la Potsdam
în Prusia pentru completarea
studiilor. Urmează astrono-
mia la Universitatea din
Berlin. Actul de înscriere i-a
fost semnat de marele
matematician german Carol
Teodor Weierstrauss, iar cer-
tificatul de frecventarea cur-
surilor de marele fizician A.
Helmhalz. .

După Unirea Principatelor,
întreaga familie Saligny
obține cetățenia română.

În 1870 izbucnește
războiul între Prusia și
Franța. Franța este învinsă și
urmează o perioadă de în-
florire pentru învingători.
Anghel Saligny și-a dat
seama însă că ar putea fi mai
folositor României dacă ar
părăsi astronomia și ar urma
Școala Politehnică de la
Charlottenburg din Germa-
nia, de lângă Berlin. La acea
școală va avea profesor pe
vestitul constructor de poduri
din acea vreme și anume pe
Schwedler și ca profesor de
construcții hidrotehnice pe
Franzius. După terminarea
studiilor, a lucrat ca tânăr in-
giner la calea ferată Cottbus-
Frankfurt pe Oder, sub
conducerea renumitului in-
giner K. Mehrtens, care va fi
mai târziu profesor la Școala
Politehnică din Dresda.

În 1875 primește din
partea profesorului Mehrtens
o frumoasă recomandare și
se întoarce în România. La 1
ianuarie 1876 este numit la
Serviciul de Poduri și Șosele,
inginer ordinar clasa treia,
fiind trimis la Praga pentru a
recepționa material rulant de
cale ferată. .

În țară va fi inginer de con-
trol sub Gheorghe Duca, la
linia ferată în construcție
Ploiești-Predeal. .

În 1876 se căsătorește în
Germania, după doi ani de
logodnă, cu tânăra Theresa
Kühna, cu care va avea 8
copii. .

Din cauza unei afecțiuni
cardiace, de care a suferit
toată viața, nu a putut partic-
ipa la războiul pentru
independență 1877-1878.

În 1878 este promovat in-
giner ordinar clasa a II-a. În
1881 a fost numit la Serviciul
de Poduri și Șosele, și tot în
același an a fost înaintat la
gradul de inginer ordinar
clasa I-a. A proiectat și a
construit liniile ferate Adjud-
Tg.Ocna și Bârlad-Vaslui. În
1883 a fost înaintat la gradul
de inginer șef. În același an
apar preocupări
internaționale privind în-
locuirea podurilor din lemn
de pe căile ferate, cu poduri
metalice. .

În 1883 o comisie
constituită din E. Winkler
(Berlin) și E. Gallington

(Paris), comisie care-l va
avea ca secretar pe Anghel
Saligny, a analizat ofertele
pentru construirea unui sis-
tem de poduri pe linia ferată
Fetești-Cernavodă. La primul
concurs toate cele 8 proiecte
au fost respinse. Au fost
deasemeni respinse și cele 5
oferte prezentate la cel de-al
doilea concurs. .

În 1884 i s-a încredințat
proiectarea și execuția
lucrărilor de amenajare a
porturilor Brăila și Galați. 

Tot în 1884 a fost numit și
profesor la Școala Națională
de Poduri și Șosele din
București, reorganizată de
Gheorghe Duca. În 1914, la
vârsta de 60 de ani se
pensionează. .

În 1887 Ministerul
Lucrărilor Poblice l-a
însărcinat pe Anghel Saligny
cu elaborarea proiectului căii
ferate Fetești-Cernavodă, in-
clusiv a podurilor.

În 1887 la vârsta de 33 de
ani, făcuse deja dovada
capabilității și a puterii sale
de concepție și de muncă. A
dus la bun sfârșit toate
lucrările care i s-au
încredințat și a căpătat în-
crederea diriguitorilor țării, în
special a lui Ion C. Brătianu.

În 1889 au fost încheiate
dificilele lucrări din porturile
Brăila și Galați.

În 1887 i s-au încredințat
conducerea Serviciului de
Studii al liniei Fetești-
Cernavodă. A reușit să dea o
soluție nouă podului peste
Dunăre, elaborând proiectul
cu ingineri români, mulți din-
tre aceștia fiindu-i elevi la
Școala Națională de Poduri
și Șosele din București.
Proiectul podului a fost termi-
nat în anul 1890, când s-a
ținut și licitația pentru darea
în execuție a lucrărilor și
când s-a pus piatra
fundamentală a podului. În
1895 a avut loc inaugurarea.
În documentul comemorativ
se scria ”Noi, Carol I, după 5
ani de muncă statornică,

Dumnezeu hărăzind țării
liniște și îndestulare, am tre-
cut pe deasupra valurilor
celor două brațe ale Dunării
mărețe și am bătut cel din
urmă cui (de fapt un nit de
argint) care a încheiat și
sfârșit aceste falnice lucrări.”
Încercarea podului sau proba
acestuia, s-a făcut cu un tren
format din 15 locomotive îm-
podobite cu drapele și
ghirlande, care a trecut podul
cu o viteză de 80 km/h. În cel
de-al doilea tren se aflau
cele 400 de persoane invitate
la banchetul care a avut loc
după inaugurare. În timpul
banchetului Anghel Saligny,
nefiind invitat, se afla sub
pod, pe o șalupă, dar regele
a venit și l-a invitat ”sus”.

Lucrările de poduri de pe
linia ferată Fetești-
Cernavodă, reprezintă lu-
crarea simbol a inginerului
Anghel Saligny și a colabora-
torilor săi. .

Realizarea podului de la
Cernavodă a stârnit
admirația specialiștilor con-
structori de poduri ai vremii
din Germania, S.U.A., Franța
ș.a. .

Frumusețea podului de la
Cernavodă ”Regele Carol I”,
a fost remarcată și de poetul
Alexandru Vlahuță în volumul
său ”România pitorească”.

În timpul lucrărilor de con-
struire a podului de peste
Dunăre la Cernavodă a fost
înaintat la gradul de inginer
inspector general clasa a
doua, în 1890 și la cel de in-
giner inspector general clasa
întâia, în 1894. .      . 

A solicitat guvernului, în
urma unei catastrofe care a
avut loc în Elveția, în 1891,
verificarea și consolidarea
tuturor podurilor metalice
construite la noi, de conce-
sionari străini. Guvernul a
aprobat cererea lui Anghel
Saligny dându-i și conduc-
erea serviciului înființat în
acest scop.       .

La 31 martie 1892, Anghel
Saligny a fost ales membru

corespondent al Academiei
Române. .

În 1895 Gheorghe Duca,
directorul general al căilor
ferate și-a dat demisia și în
locul lui a fost numit Anghel
Saligny, care și-a păstrat și
Serviciul Porturi și Docuri.

În 1897 a fost ales mem-
bru titular al Academiei
Române. Titularizarea aces-
tuia a întâmpinat însă unele
dificultăți, primul scrutin nefi-
indu-i favorabil. Atunci, inspi-
rat, președintele Academiei
Române, Nicolae Krețulescu,
care-l aprecia pe Anghel
Saligny, a organizat o excur-
sie pe Dunăre, la care au fost
invitați să participe aproape
toți membrii Academiei, aran-
jând în așa fel itinerariul,
încât să se ajungă la
Cernavodă în zorii zilei.
Membrii Academiei, de pe
puntea vaporului, au rămas
înmărmuriți când au văzut în
fața lor dantela podului argin-
tiu. Atunci Președintele Acad-
emiei le-a spus că podul a
fost proiectat și realizat de
”Cel pe care l-ați respins la
scrutinul de acum câteva
zile”. La cel de-al doilea
scrutin în unaninmitate a fost
ales membru titular al Acade-
miei Române, în locul regre-
tatului D. Brândză, în ședința
secției științifice, prezidată
de P. Poni.     .

După încetarea din viață,
în vara anului 1899 a lui
Gheorghe Duca, care era di-
rectorul lucrărilor din portul
Constanța, pe 13 august
1899, Anghel Salingy a fost
numit și în această funcție.
Tot atunci i s-a încredințat și
direcțiunea Serviciului Hidro-
logic, menținându-și și
Direcția Docurilor.   .

A continuat și lucrările de
amenajare a portului
Constanța începute de Ghe-
orghe Duca. Lucrările portu-
lui care mai toate au fost
executate în regie sub con-
ducerea lui Anghel Saligny,
au fost inaugurate pe data de
27 septembrie 1909, în

prezența regelui Carol I.
În discursul de recepție

rostit la Academia Română,
pe 28 mai 1931, profesorul
universitar din Iași P. Bog-
dan, spunea despre Anghel
Saligny că ”A luat parte nu
numai la întreaga activitate
tehnică, dar în mod fatal, a
venit în atingere și cu prob-
lemele de ordin economico-
financiare”. .

A făcut parte din consiliul
de administrație al Băncii de
Scout și al Băncii Mar-
morosch Blank. A fost cenzor
al Băncii Naționale a
României, al Societății de
petrol ”Steaua” ș.a.

Alegerea lui Anghel
Saligny ca membru al Consil-
iului de cenzori BNR s-a da-
torat notorietății, cât și
caracterului integru, unanim
recunoscute. A rămas cenzor
până la decesul său în 1925.
Și-a legat numele de unul
dintre cele mai dramatice
momente din istoria
”Bătrânei domane” și anume:
evacuarea tezaurului BNR la
Iași și apoi la Moscova.
Cu asentimentul guvernului,
BNR a hotărât evacuarea în-
tregului stoc metalic de la
București mai întâi la Iași. Di-
rectorul T. Capitanovici și
cenzorul A. Saligny au fost
rugați în cadrul unei ședințe
a Consiliului General al BNR,
să se ocupe de depunerea
valorilor trimise în tezaurul
de la Sucursala Iași, în
condiții cât mai favorabile cu
putință, fiind autorizați să
facă și lucrările necesare
pentru garantarea siguranței
și a inspectării tezaurului de
către cenzori. Consiliul Gen-
eral al BNR deleagă pe dom-
nii cenzori Anghel Saligny și
Krupenski, ca îndată ce
așezarea lădițelor cu aur în
tezaurul de la Iași va i
terminată, să-l inspecteze în
prezența directorului T. Capi-
tanovici, încheind și un pro-
ces-verbal despre starea în
care l-au găsit.

Prof. Dr. Gheorghe PreDa

Bucureşti, la început
de secol XX

- continuare în pagina 8 -
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În concluzie, problemele creșterii și
dezvoltării economice sunt legate
de starea de echilibru și dezechili-
bru economic, ținând seama de
caracterul mereu dinamic al
nevoilor și resurselor.
1. I n t r o d u c e r e
Economia reprezintă un progres
continuu, o realitate dinamică, aflată
în permanentă mişcare. Ea se
prezintă ca un sistem integrat de
sectoare, ramuri şi activităţi produc-
tive: de repartiţie, schimb și con-
sum, economice, organizatorice şi
s o c i a l - c u l t u r a l e .  
Componentele acestui sistem
devine o problemă tot mai
importantă. Compatibilităţile struc-
turale sunt definite între acumulare
şi consum, prin acestea delim-
itându-se volumul de resurse ce se
pot aloca simultan pentru dez-
voltare şi pentru ridicarea nivelului
de viaţă al populaţiei, între structura
sectorială şi cea teritorială ale
economiei. Se urmăreşte astfel un
echilibru dinamic între procesul de
înaintare a economiei şi traiectoria
satisfacerii necesităţilor nelimitate
ale oamenilor, prin folosirea cât mai
eficientă a bunurilor şi resurselor rel-
ativ rare.
Astfel, în corelaţie cu trebuinţele in-
divizilor şi ale societăţii, fără o
anumită stare de concordanţă, in-
tervine necesitatea unei stabilități
denumită echilibru macroeconomic,
care neutralizează nivelul de
funcționalitate între toate sectoarele
şi ramurile, între componentele
mecanismului economic, care deşi
se află într-o anumită
interdependenţă, au o definire  pro-
prie. Drept urmare, problema echili-
brului general al economiei ocupă
un loc important în teoria şi practica
economică. Caracterul complex şi
mereu schimbător al necesităților şi
resurselor economice, fenomenelor
de instabilitate, factorilor perturbatori
cu acțiune contrarie, determină
existența problemelor şi creşterii
economice în permanență.
Oeconomie naţională, pentru a fi
viabilă dar și rezistentă în timp, tre-
buie să-şi asigure tendinţa spre
egalizare a fluxurilor de intrări şi
ieşiri, în raport cu economia
mondială, în acest context în care
se manifestă competiţia între in-
teresele economice naţionale ale
statelor. Echilibrul macroeconomic
exprimă acea stare spre care tind
structurile economiei, fluxurile şi
pieţele bunurilor şi serviciilor, piaţa
capitalului, piaţa monetară şi piaţa
muncii, caracterizată printr-o
concordanţă a cererii şi ofertei, iar
abaterile dintre acestea fiind ne-
semnificative pentru a se produce
dezechilibre în funcţionarea
economiei naţionale.
Starea de echilibru în economie
este expresia compatibilităţii decizi-
ilor luate de agenţii producători şi
consumatori, este de fapt o
concordanţă a acestora, care se
menţine într-o anumită perioadă de
timp, fie pe termen lung sau scurt.
2. Concepții și tendințe economice. 
Problema echilibrului economic
preocupă și detașează economia
politică de la începuturile sale, mai
exact de când gândirea economică
s-a constituit într-o ştiinţă
indepedentă. Viziunea clasică
privind echilibrul economic o întâl-
nim încă renumitele opere ale lui A.
Smith, D. Ricardo şi St.Mill, fiind cei
mai reprezentativi exponenţi ai lib-
eralismului clasic. În principiu, teo-
ria „mâinii invizibile” enunţată de
A.Simth poate fi considerată ca o

formă de exprimare a unei concepţii
cu privire la echilibrul economic.
Potrivit acestei teorii, economia
bazată pe mecanismele pieţei
concurenţiale îşi asigură în mod
spontan echilibrul între producţie şi
consum, ofertă şi cerere, fapt care
denotă neimplicarea statului în
economie ca un impact progresiv.
Mai târziu, neoclasicii au abordat
din nou ideea echilibrului economic,
pornind de la independenţa
generală a agenţilor economici, de
la conceperea ansamblului eco-
nomic ca sumă a părţilor. Din punc-
tul lor de vedere, echilibrul dintre
cerere şi ofertă se asigură prin
găsirea unui preţ de echilibru
prestabilit pe maximizarea avanta-
jelor proprii ale agenţilor economici
– producători şi consumatori,
vânzători şi cumpărători. Din
această poziție Leon Walras şi-a
elaborat  teoria asupra echilibrului
economic care a devenit punct de
referinţă o periaoadă de timp pentru
întreaga gândire economică ce l-a
succedat între timp.
Prima viziune cu adevăraat
realistică asupra echilibrului funda-
mentat la nivel macroeconomic,
văzut prin prisma raportului dintre
anticipările agenţilor economici şi
răspunsul realităţii, o întâlnim la per-
sonalitate remarcantă John May-
nard Keynes, care afirma că „Pe
termen foarte lung suntem toți
morți”. El a fost cel ce a venit in
economie cu un nou concept den-
umit economie keynesiană  radicală
ce a avut un impact major atât
asupra teoriei politice și economice
moderne, cât și asupra politicilor fis-
cale ale multor guverne.  Acesta
publică în 1936 'Teoria generală a
folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și
a banilor, o carte ce a însemnat un
adevărat punct de cotitură în știința
economică și totodată o adevarată
controversată ruptură cu teoria
neoclasică, acuzată ulterior de a fi
incapabilă să țină seama de faptele
istorice .
În primul rând, J.Keynes depășește
concepția clasică potrivit căreia
echilibrul economic era privit ca o
stare durabilă bazată pe principiul
autoreglării pieței, stare în care uti-
lizarea deplină a forței de muncă și
a capitalului datorită unei oscilații
continue a sistemului de prețuri era
principala acțiune dominantă. De
data aceasta, Keynes a tratat echili-
brul în termeni de flux, mai exact iîn-
tru-un sens dinamic, și nu static.
Astfel. în modelul elaborat de el
problema de bază a echilibrului și
dezvoltării o constituie ocuparea
forței de muncă ca subiect principal
de aboradare. Demonstrația inedită
a lui Keynes consta însă într-o
demonstrație pe termen scurt, prin
care echilibrul poate fi însoțit de
subocupare. Relația denotată din
această idee cauzală conducea la
subutilizarea unei părți a forței de
muncă ce se forma între investiții,
economii și venitul național.
Astfel, echilibrul ia naştere, cu
precădere ca o modalitate de „con-
ciliere” a preferinţelor şi comporta-
mentelor individuale, și a împiedicat
apariţia necesară a conceptelor de
putere, dominaţie, ierarhie.
Echilibrul economic dă coerenţă an-
umitor imagini ale analizei neo-cla-
sice, rezolvă anumite probleme,
dar, prin aceasta, el induce aseme-
nea restricţii în analiză, încât putem
considera că echilibrul constituie și
în prezent o adevărată
problematică, denotată din teoria
neoclasică, și anume că: echilibrul
pare a fi o noţiune evidentă care
„vine de la sine”, fără a exista nimic
care să justifice utilizarea sa de
către economişti.

Există diferite probleme care se pun
în momentul de faţă şi care, pentru
a fi soluţionate, trimit la identificarea
unei “soluții echilibrate”, iar echilibrul
însuşi, nefundamentat, n-ar fi capa-
bil să trimită decât dincolo de anal-
iza ştiinţifică dedusă între timp prin
raportul ştiinţă-ideologie înţelegerea
acestei problematici.
Ce semnifică așadar echilibrul eco-
nomic? În acest context putem
afirma că acesta  seamană mai
degrabă cu o balanță în care părțile
componente ce o definesc tind să
fie egale între ele, altfel spus echiva-
lente. El poate fi definit ca o tendință
permanentă de egalare a
mărimelor reprezentative econom-
ice interdependente. Echilibrul eco-
nomic poartă un caracter relativ,
odată abordat el este îndată
încălcat. Punctul de echilibru este
mereu schimbător datorită factorilor
deinfluență, iar în acest sens invers
constante și permanente devin
dezechilibrele, care însă tind mereu
să se echilibreze, aceste tendințe
asigurând în ultimă instanță evoluția
economică. . 
3. Elemente definitorii ale echilibru-
lui economic.
Echilibrul economic se manifestă
printr-o multitudine de forme, care
se clasifică după mai multe criterii:
Ø După modul de manifestare în
timp, echilibrul economic poate fi
analizat (privit) static si dinamic. 
Echilibrul economic static este con-
siderat doar o ipoteză, în realitatea
acesta nefiind prezent. Acesta s-ar
caracteriza prin manifestarea unor
schimbări nesemnificative între di-
verse procese economice sau sub-
sisteme ale economiei naționale,
care nu modifică tendința sa
dominantă. Din perspectiva
realistică echilibrul economic are un
caracter dinamic. Echilibrul eco-
nomic dinamic pe termen scurt se
realizează în condițiile unor
modificări în restricțiile procesului
creșterii economice, presupunând
definirea clară la evoluția celui mai
deficitar factor de producție.
Depășirea limitelor impuse pre-
supune manifestarea unor
dezechilibre temporare ce pot fi
înlăturate prin utilizarea unor ele-
mente de compensare, existente în
economie. În această situație,
creșterea economică se
desfășoară pe fondul echilibrului di-
namic pe termen lung. Echilibrul
economic dinamic reflectă tendința
obiectivă de adaptare a ofertei la
exigențele cererii, de realizare a
interdepedenței, de fiecare dată, la
un nivel superior.

Astfel, există mai mulți factori care
determină dinamica echilibrului
economic, și anume:
Populația, din punct de vedere a
valorii numerice, a structurii de
grupe de vârstă și alte caracteristice
corespunzătoare determină
schimbări de amploare în ansam-
blul cererii; .
Progresul stiințifico- tehnic,
accentuează apariția noilor
tendințe, noilor subramuri, precum
și modificări în structura și nivelul
lor.Totodată, la înnoirea ofertei și
cererii agregate, la adaptarea aces-
tora la factorii de influență existenți.
Comportamentul agenților eco-
nomici, care schimbă prin atragerea
după sine noi orientări în utilizarea
veniturilor, precum și în  structura pe
ramuri și subramuri economice a
plasării capitalurorîin afaceri;
Limitarea resurselor, care
acționează restrictiv, impunând
restructurării în alocarea și com-
binarea factorilor de producție.
Ø În raport cu nivelurile agregării
economiei naționale, echilibrul eco-
nomic se manifestă la nivel micro,
mezo și macroeconomic. Echilibrul
microeconomic se referă la nivelul
verigilor primare, al agenților eco-
nomici și al unităților administrativ-
teritoriale de bază; echilibrul
mezoeconomic abordează struc-
turile sectoriale și zonele teritoriale;
echilibrul macroeconomic
integrează primele două forme de
echilibru pe ansamblul economiei
naționale și al teritoriului național.
Ø În funcție de conținutul proce-
selor economice și de nevoile de
exprimare a rezultatelor economice,
echilibrul economic poate deter-
mina aspect din punct de vedere
valoric, material și uman.
Echilibrul economic material ex-
prima starea de concordanță
relativă între volumul, structura și
calitatea producției (oferta globală),
pe de o parte și nevoile de consum
finale și de producție (cererea
globală), sub aspect cantitativ,
structural și calitativ.
Echilibrul economic valoric exprimă
interdepedența relativă între
diferitele structuri valorice ale rezul-
tatelor economice, între acestea și
eforturile depuse. În cadrul acestuia
se disting alte forme de echilibru
cum ar fi: echilibrul monetar, finan-
ciar, bugetar și echilibrul valutar.
Echilibrul resurselor de munca
exprimă concordanța relativă dintre
cantitatea, structura și calitatea fac-
torului uman activ disponibil și
necesitățile de resurse de muncă
ale utilizatorilor, mai ales ale

unităților economice.
În determinarea și definirea acestor
forme specifice de manifestare a
echilibrului economic se asigură o
desfășurare a procesului creșterii
economice, concretizat în sporirea
dimensiunilor rezultatelor econom-
ice. Economia se află în stare de
echilibru atunci când pe toate
piețele este îndeplinită condiția de
echilibru , iar deciziile agenților eco-
nomici corespund regulilor rele-
vante ale economiei de piață. Un
exemplu în acest sens sunt prețurile
existente pe piață să asigure maxi-
mizarea utilității sau a profitului.
Pentru înțelegerea funcționalității
economiei de piață în primul rând
se abordează noțiuni ca : oferta
agregată și cererea agregată, care
presupune conceptele fudamentale
în stabilitatea echilibrului economic.
În al doilea rând, se impune luarea
în considerare a relației dintre
producție, venituri și cheltuieli.
Aceasta, creează la rândul ei flux-
uri de produse și servicii, și
determină ulterior fluxuri de venituri
distribuite deținătorilor factorilor de
producție, ceea ce atrage după sine
fluxuri de cheltuieli, prin care se
procură bunuri economice oferite
de producție. Astfel, denotă că cer-
erea și oferta sunt legate între ele și
prin intermediul veniturilor. Și în al
treilea rând, echilibrul macroeco-
nomic presupune luarea în consid-
erare a interdependențelor dintre
piețe, și, respectiv, dintre echilibrele
economice parțiale. Starea de
echilibru, sau de dezechlibru în
cadrul uneia sau alteia dintre piețele
parțiale se reflectă, direct sau indi-
rect în funcționarea de ansamblu a
economiei naționale.
Pe piața bunurilor economice
creearea unui echilibru presupune
respectarea următoarei condiții:
oferta agregată (Y) să fie egală cu
cererea agragată (D). Deci rezultă:
Y = D
În acest caz, din punct de vedere
macroeconomic, oferta este con-
cretizata în mărimea produsului
național brut sau a venitului
național; ea repartizeazându-se
pentru consum (C) și pentru
economii (S), rezultând următoarea
relația: Y= C+S.
Cererea se concretizeaza în două
mari componente, și anume: cer-
erea de bunuri de consum (C) și
cererea de bunuri de investiții (I),
rezultând relația: D= C+I. În
consecință, relația generală de
echilibru se poate reprezenta sub
următoarea formă: C+S=C+I.
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În ședința Consiliului Gen-
eral BNR din 1 decembrie
1916, viceguvernatorul
Băncii împărtășește
participanților îngrijorarea
guvernului privind soarta vi-
itoare a tezaurului BNR,
apărând și atunci ideea
strămutării acestuia în
Rusia țaristă. .
Pe data de 2 decembrie
1916, Consiliul General al
BNR, decidea ca tezaurul
să fie strămutat de la Iași,
dacă guvernul va
încunoștiința Banca, pre-
cizând că această
strămutare reprezintă un in-
teres superior de stat. Tre-
buia să se asigure însă
paza și păstrarea acestuia.
Din nefericire, tezaurul a
fost strămutat. .
La 8 decembrie 1916, Min-
isterul de Finanțe, înștiința
oficial guvernatorul BNR că
datorită ”risipitorilor
războiului ce bântuie țara,
nu se poate afirma, în toată
liniștea, că stocul metalic al
BNR este asigurat la Iași.
Se considera că la Kremlin,
unde era adăpostit și tezau-
rul Imperiului rus, există o
securitate mai mare ca ori-
unde”. Transportul de ex-
emplu la Londra, era dificil
de realizat, întrucât pre-
supunerea și riscurile trans-
portului pe mare, sub
amenințarea submarinelor
germane. .
Prin jurnalul din 12 decem-
brie 1916, Consiliul de
Miniștrii a încuviințat trans-
portarea tezaurului la
Moscova. Guvernul rus și-a
asumat responsabilitatea
garantării integrității tezau-
rului BNR, atât pe timpul
transportului, cât și pe tim-
pul cât depozitul urma să
rămână la Moscova.
BNR a delegat să
însoțească transportul la
Moscova pe: T.Capitanovici
– director, pe Anghel
Saligny – cenzor ș.a. Trenul

a ajuns la Moscova pe 20
decembrie 1916, ora 16.00.
Operațiunea de inventariere
a început pe data de 9 ian-
uarie 1917, în prezența re-
gentului Băncii statului, din
Moscova, V.I. Kovalnițki. In-
ventarierea s-a încheiat în
seara zilei de 4 februarie
1917. .
Pe data de 16 februarie
1917, la Moscova se semna
un Protocol între
reprezentanții autoritățiilor
ruse și cei ai BNR din rân-
dul cărora făcea parte și
Anghel Saligny. .
O telegramă trimisă Minis-
terului Afacerilor Străine la
23 februarie informa: ”Toate
operațiunile terminate,
funcționarii BNR plecați ieri
seara spre Iași cu proto-
colul”, semnează T. Capi-
tanovici și Guerin.
Aventura tezaurului BNR
evacuat la Moscova nu s-a
încheiat din păcate nici
astăzi și se pare că la
aceasta posedă o vină și
unii funcționari superiori
români. .
Despre Anghel Saligny se
poate spune că a trăit toată
viața retras, fără preocupări
lăuntrice și fără distracții. A
fost de principiul lui
Descartes că atunci când
ești atacat (nu a scăpat nici
el de atacuri), trebuie să te
ridici cât mai sus, ca at-
acurile să nu te poată
atinge. .
Și mai spunea Anghel
Saligny că noi românii tre-
buie ”să avem încredere în
virtuțiile neamului nostru și
să căutăm să punem aceste
virtuți numai în folosul
ridicării acestui neam”.
A avut în timpul vieții lui de-
viza ”muncă fără preget și
îndeplinirea continuă a da-
toriei”. .
În încheiere vom evoca
unele întâmplări care-l
privesc pe autorul acestui
articol și care sunt legate de
Anghel Saligny.
Multe trenuri care traversau
Dunărea venind din Dobro-
gea înspre Regat, în timpul
celui de al doilea război

mondial, aveau locomotive
cu abur și cărbune și erau
supreaglomerate, din care
cauză mulți călători erau
nevoiți să se urce pe
acoperișul vagoanelor,
printre aceștia aflându-se
odată și autorul articolului,
care era și el un astfel de
”călător” și care a avut ast-
fel posibilitatea să vadă de
aproape, la o distanță doar
de câteva palme, acel
faimos pod, proiectat și con-
struit de Anghel Saligny.
”Călătorul” a ajuns astfel la
București, negru ca un
hornar, din cauza fumului
de la locomotiva cu
cărbune. .

Mai târziu după
1989 autorul articolului a
avut posibilitatea să
vorbească la un post de
radio și televiziune din New
York, despre remarcabila
viață și opera lui Anghel
S a l i g n y .
După 1989 Asociația
Generală a Inginerilor din
Romănia (A.G.I.R.), al cărei
președinte era prof. M.
Mihăiță, a organizat în lo-
calul asociației din Blvd.
Dacia,o sesiune a
comunicării științifice care
se referea la Anghel
Saligny. .
La această sesiune de
comunicări științifice au par-
ticipat rude în viață ale lui
Anghel Saligny, ex
președintele României I.Ili-
escu, autorul acestui articol
ș.a. Dintre rudele partici-
pante ale lui Anghel Saligny
la acest eveniment științific
a fost și directorul general
Termoelectrica ing. Iliescu,
cu care ocazie s-au evocat
o serie de întâmplări. Astfel
înainte de 1989 ing. Iliescu,
care lucra la Centrala
Electrică Grozăvești, a fost
pe punctul să fie eliminat
din sistemul energetic, dacă
Viorel Preda, fratele meu nu
ar fi intervenit în favoarea
lui și nu l-ar fi salvat.
A.G.I.R. a organizat în 2006
între 14-15 septembrie
2006, în localul din Blvd.
Dacia, un alt simpozion la

care a participat și ex
președintele României I. Ili-
escu. Tematica celui de al
doilea simpozion a fost
propusă de autorul acestui
articol, simpozionul fiind in-
titulat ”Creșterea eficienței
utilizării resurselor naturale
energetice și materiale,
problemă a sec XXI”.
Călătorul care parcurge
distanța dintre Cazinoul
Constanța și Poarta Nr.1 a
Podului, va avea posibili-
tatea să vadă pe partea
dreaptă sus pe faleză
impunătoarea statuie a lui
Anghel Saligny, care
scrutează orizontul – marea
și podul pe care l-a proiec-
tat și la execuția căruia a
asistat. .
Încheiem spunând că țara
care are statui, inclusiv sta-
tuia lui Anghel Saligny, are
viitor. .
notă: Un studiu al d-lui
profesor Gheorghe Preda
care relevă marea val-
oare a ing. acad. Anghel
Saligny. Soţul unei surori
a bunicei mele dinspre

mama, inginerul Petre
Vercescu, a lucrat direct
cu el, după absolvirea în
1906 a Şcolii de Drumuri,
Poduri şi Şosele din
B u c u r e ş t i ( a c t u a l a
Politehnică.Bucureşteană)
. A construit şi ing.
Petre Vercescu nu-
meroase poduri şi
tunele de cale ferată,
ocupând ulterior, prin
anii 1930, înalta funcţie
de Subdirector General
al Direcţiei Generale a
Căilor Ferate, în subor-
dinea directă a Primului
Ministru... Nu a avut
România elite? A avut,
dar regimul de după
1944 le-a oprimat crunt,
în puşcării şi lagăre.
Unii dintre aceşti
satrapi, progeniturile lor
sau oamenii lor, ne con-
duc şi acum...[D.P.]
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