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Strategiile creșterii:
între fragilitate și vigoare (II)

„Soarta este
întotdeauna
scuza celor
slabi și opera
celor tari”
nicolae
titulescu
Așadar,
…
Franța, econoDan popescu
mia ei. Marele
rege Ludovic al XIV-lea, cel celebru, printre altele, cu al său „L′état c′est moi”, deloc lipsit de
realism, simțind pulsul vremii, puterea Franței
și dornic să-și eternizeze aureola de
învingător, mai ales în a doua parte a lungii
sale domnii, de peste 70 de ani, a purtat uneori chiar unul-două războaie pe an. În unele a

învins, pe altele le-a pierdut, chiar dacă nu
spectaculos, dar, oricum, toate asemenea
conflicte au costat imens Franța. Au sărăcit-o.
Mult mai mult comparativ cu beneficiile de tot
felul, ceva mai mici. Așa că la moartea sa, în
1715, petrecută într-o indiferență spre ură
populară, lăsa urmașilor o Franță cu frontiere
precum cele dinainte și practic ruinată. Cei
care i-au urmat? Iată, regentul Philippe d′Orléans, ocupat mai mult cu petrecerile și societatea fragilă a lui John Law și mult mai puțin
cu treburi necesare. Apoi Ludovic al XV-lea,
„Le bien aimé” preocupat mai mult de
doamne decât de Franța și, scund fiind,
înălțându-se mai ales pe tocuri (renumiții
pantofi cu tocuri înalte „Louis XV”).
continuare ^n pag. 4-5

„Caru’ cu bere” o legendă vie, un
reper pe harta
turismului
gastronomic (I)
Conf. Univ. Dr.
Virgil nicula, ulbs

gastronomic
Turismul
reprezintă o nouă formă
de turism de nișă ce
încearcă să realizeze un
echilibru perfect între util
și plăcut, între nevoile zilnice de hrană și o
experiență culinară care
poate lăsa o amprentă
extraordinară turistului.
Consumul este de fapt o

a
integrantă
parte
turistice,
experienței
acesta fiind în egală
măsură un consum de
locuri, obiceiuri și tradiții,
precum și un consum de
arome locale prin intermediul felurilor de mâncare specifice şi al
băuturilor asociate.
În zilele noastre, turiștii
sunt mai experimentați,
dispun de suficiente fonduri alocate pentru a
călători, au mai mult timp
liber.
continuare in pag. 7-8

Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs

Economia
circulară, singura
oportunitate de
reinventare a
economiei
europene
Când discuți despre repartizarea avuțiilor, politica nu
este niciodată prea departe
și, adesea, este greu să te
distanțezi de prejudecățile
și de interesele de clasă
ale timpului tău.
thomas piketty
Comisia Europeană a adoptat în 2 decembrie 2015 un
plan de acțiune legat de
economia circulară, considerând că aceasta este singurul mod viabil de a merge
înainte.

ludovich al Xiv-lea și familia

caru’ cu bere, bucurești

Viitorul
antreprenoriatului în
mediul electronic
- influențele
autoreglementării și
coreglementării-

Potrivit
unui coDr. Răzvan șerbu, ulbs municat
al Institutului Național de Statistică (INS) populația
rezidentă în România era de 19,760 milioane de persoane la începutul anului trecut menținându-și trendul descrescător.
Dintre aceștia peste 11 milioane sunt utilizatori de Internet. Se pare că în fiecare
an rata de penetrare a internetului crește
cu 6-7% astfel încât acum depașește
56%. În ciuda acestor creșteri România
rămâne totuși codașă chiar și pe fondul
unui spor natural negative al populației de
câțiva ani (conform INS între 70.000 și
100.000 de persone annual, echivalentul
a două orașe mici).

Cifrele
Oficiului European de Statistica, Eurostat,
arată că acest tip de comerț, comerțul
electronic, mai are mult de crescut în
România, anul trecut înregistrând un
volum mic de vânzări on line al bunurilor
în totalul vânzărilor, situându-ne între țările
codașe ale Uniunii Europene în ceea ce
privește comerțul online de bunuri.
Aceasta însă poate fi privită și ca o oportunitate în plus pentru antreprenorii care
încă nu sunt prezenți în acest sector.
"GPeC" este, de 12 ani, cel mai important
eveniment de e-commerce din România,
care, printre altele, centralizează datele și
publică în fiecare an raportul oficial al
pieței românești de comerț electronic.
- continuare in pag. 3 -

continuare in pag. 2

Scurt istoric al integrării
europene
Este un fapt de
necontestat, că
este
Europa
moştenitoarea
civilizaţiei
Conf. Univ. Dr. Paul
greceşti, romane
lucian
şi a bisericii
creştine, iar dacă vorbim de o unire a
Europei, trebuie să admitem că ea a început în Italia, la Roma. Roma, după
cum relevă mai mulți autori, a fost
aceea, care pentru prima dată a impus
Europei o unitate politică. De la Marea
Neagră şi până în Anglia, din Carpaţi, în
Pirinei au mărşăluit legiunile romane,
cerând popoarelor imperiului o unitate şi
o ordine bazate pe aceleaşi legi romane.
Creştinismul a creat Europa, pe acest
fundament stă Uuniunea Europeană.
Puterea politică a Romei a fost

subordonată de puterea religiei creştine,
locul deţinător de pax romana luându-1
pax christiana. A venit apoi rândul
primului mare unificator european,
regele francilor, Carol cel Mare, să realizeze un imperiu care avea aproximativ
teritoriul celor şase fondatori ai Pieţei
Comune.
De-a lungul întregii epoci feudale, lupta
pentru independenţă şi suveranitate,
pentru extinderea graniţelor şi domeniilor prinţilor europeni a abătut pentru un
timp preocuparea de la o viziune
europeană globală. Ideea reapare
foarte timid spre sfârşitul secolului al
XlV-lea şi mai viguros în secolul al XVIlea, când câteva planuri, unele nu prea
dezvoltate, vorbesc de un fel de
organizaţii europene, de genul unor
adunări de regi şi prinţi, care trebuiau să
reprezinte marile puteri şi să supraveg- continuare in pag. 6 -

roma

economia circulară
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Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs
urmare din pagina 1
Comisia consideră că economia circulară oferă oportunitatea reinventării economiei
europene,
făcând-o
mai
sustenabilă și competitivă și-n
același timp, va aduce beneficii
nu doar pentru industrii, afaceri,
etc., dar și pentru cetățenii europeni. Cu acest nou plan
comisia
livrează
măsuri
ambițioase de reducere a
utilizării resurselor, reducerea
deșeurilor și impulsionează reciclarea.
Acest pachet ambițios include
propuneri legislative revizuite
referitoare la deșeuri cu scopul
de a stimula tranziția Europei
către o economie circulară care
va impulsiona competitivitatea
globală, va susține dezvoltarea
economică sustenabilă și va
genera noi locuri de muncă.
Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru o economie
circulară stabilește programe
concrete și ambițioase, cu
măsuri care acoperă întreg ciclul: de la producție și consum
până
la
managementul
deșeurilor și piața de materii
prime secundare. Anexele planului stabilesc termene precise
în care acțiunile vor fi realizate.
Acțiunile propuse sunt menite
de a „închide bucla” ciclului de
viață al produselor printr-o mai
bună reciclare și reutilizare,
aducând beneficii atât mediului
cât și economiei.
Propunerile legislative revizuite
legate de deșeuri stabilesc ținte
precise pentru reducerea lor
cantitativă și stabilesc o cale
credibilă și ambițioasă pentru
management și reciclare. Elementele cheie ale propunerilor
includ:
- O țintă comună a UE de reciclare a cel puțin 65% din
deșeurile municipale până în
anul 2030
- O țintă comună a UE de reciclare a 75% din deșeurile
provenite din ambalaje până în
2030

bruXelles

Reducerea
volumului
depozitării de deșeuri până la
maximum 10% din cantitățile
deșeurilor municipale până în
anul 2030
- Interdicția îngropării tuturor
deșeurilor colectate separat
-Promovarea pe scară largă a
tuturor instrumentelor economice care descurajează depozitarea/îngroparea deșeurilor
- Simplificarea și îmbunătățirea
definițiilor precum și metodelor
de calcul ale ratelor de reciclare. De asemenea armonizarea lor în întreg arealul UE
- Măsuri concrete de promovare
a reutilizării și de stimulare a
simbiozei industriale. Respectiv
transformarea unui produs secundar al unei industrii în materia primă a altei industrii
- Stimulente financiare pentru
toți producătorii care pun produse verzi pe piață și susțin
schemele de reciclare ( de ex
pentru
ambalaje,
baterii,
echipamente electrice și electronice, mașini, etc)
Un an mai târziu, respectiv
2016, Comisia a realizat o evaluare a inițiativelor și progresului
din acest domeniu, stabilind și
alte măsuri importante pentru
implementarea acestuia... A
stabilit o platformă de suport financiar
pentru
economia
circulară, împreună cu Banca
Europeană
de
Investiții,
aducând împreună investitori și
inovatori în domeniu; a emis
ghiduri pentru statele membre
referitoare
la
conversia
deșeurilor în energie; a propus
o țintă îmbunătățită a legislației
referitoare la substanțele periculoase din domeniul echipamentelor
electrice
și
electronice.
Zonele cheie de acțiune în ceea
ce privește producția au ca
obiective oferirea de stimulente
pentru impulsionarea proiectării
circulare a produselor și dezvoltarea unor procese de
producție inovative și eficiente.
Acțiunile cheie se referă la:
- Durabilitatea, reciclabilitatea și
reparabilitatea produselor, ecodesignul,
responsabilitatea
extinsă a producătorului

- Bunele practici în domeniul
managementului deșeurilor și
eficientizării resurselor din
domeniul industrial
- Simbioza industrială și refabricarea/ remanufacturarea
- Un cadru de politici mai coerent pentru produsele și echipamentele/instrumentele micilor
întreprinderi
Zonele cheie în domeniul consumului au ca obiective
repararea și reutilizarea produselor, precum și furnizarea de
informațiiutile și de încredere
consumatorilor. Acțiunile cheie
se referă la:
- O mai bună etichetare/marcare: eco-marca EU, amprenta
de mediu trebuie să abordeze
durabilitatea și reparabilitatea
mai sistematic
- Noi forme de consum: economia colaborativă, platformele
digitale
- Garanții și acțiuni privind
eradicarea
imposturii
în
etichetarea verde
- Programe independente de
testare a posibilelor politici de
producere a unor bunuri care
devin rapid demodate și astfel
se impune înlocuirea lor, prin
schimbările frecvente de design, terminarea furnizării de
componente sau utilizarea de
materiale nerezistente
- Aplicarea criteriilor economiei
circulare în achizițiile publice
„verzi”
Zonele cheie din domeniul
managementului deșeurilor au
ca obiective îmbunătățirea
managementului deșeurilor în
acord cu ierarhia europeană a
deșeurilor;
abordarea
deficiențelor de implementare
existente; furnizarea unei viziuni pe termen lung și a unor
ținte care să ghideze investițiile.
Acțiunile cheie se referă la:
- Revizuirea țintei EU de reciclare a minimum 65% din
deșeurile municipale și a 75%
din deșeurile provenite din ambalaje până în anul 2030
- Îmbunătățirea managementului deșeurilor, noi investiții în
capacitățile
de
reciclare,
evitarea
supraîncărcării
instalațiilor de incinerare și a
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celor de tratare mecanicobiologică
- Asigurarea coerenței între
investițiile pentru deșeuri din
cadrul politicii de coeziune a EU
și ierarhia deșeurilor
În paranteză, trebuie să subliniem că ierarhia deșeurilor se
referă la cei 5 pași prevăzuți în
articolul 4 al Directivei cadru în
privința deșeurilor a EU
(2008/98/EC):
1. Prevenția: prevenirea și reducerea generării de deșeuri
2. Reutilizarea și pregătirea
pentru reutilizare – oferirea unei
noi vieți produsului, odată ce
devine deșeu
3. Reciclarea: orice operațiune
de recuperare prin care
deșeurile materiale sunt reprocesate în produse, materiale, substanțe fie pentru scopul
original, fie pentru alte scopuri.
Include compostarea, dar nu și
incinerarea
4.
Recuperarea:
unele
incinerări de deșeuri bazate pe
o formulă neștiințifică care
îmbunătățesc incineratoarele
mai puțin eficiente
5. Înlăturarea – procesele de
eliminare a deșeurilor fie prin îngropare, incinerare, piroliză,
gazificare sau alte soluții finale
Waste management hierarchy,
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
Zonele cheie legate de piața
pentru materiile prime secundare au ca obiective creșterea
utilizării materiilor prime secundare,
creșterea
utilizării
nutrienților și apei reciclate,
managementul în condiții de
siguranță
a
chimicalelor,
îmbunătățirea cunoștințelor în
domeniul fluxurilor de materiale.
Acțiunile cheie se referă la:
- Reglementări EU în privința
fertilizatorilor
- Propuneri legislative în privința
cerințelor minime de reutilizare
a apei
- Standarde de calitate în
privința materiilor prime secundare
- Analiza legislației privind
interfața: chimicale – produse –
deșeuri
- Un sistem electronic la nivelul

EU
privind
cooperarea
transfrontalieră în materie de
transferurile de deșeuri
Sectoarele prioritare la care se
referă strategia menționată
sunt: biomasa și produsele biologice, plasticele, deșeurile alimentare, materiile prime critice,
construcții și demolări, etc.
Conform lui Kraanen (2016)
menținerea economiei liniare
este nesustenabilă din perspectiva planetei și a prosperității
oamenilor. Noua paradigmă
economică se traduce la nivel
macro prin decuplarea creșterii
economice de consum, la nivel
meso
prin
decuplarea
optimizării lanțului valoric de
competiția din cadrul lanțului de
aprovizionare, iar la nivel micro
prin decuplarea utilizării de proprietate.
Tranziția la economia circulară
interacționează
cu
alte
transformări economice, cum ar
fi sharing economy (economia
de partajare/ partajarea sau
împărțirea creării, producerii,
distribuției, afacerii și consumului de bunuri și servicii de către
diferiți oameni sau organizații),
creșterea
transparenței
externalităților sau modele economice disruptive.
Beneficiile însă pot fi remarcabile,
concretizate
în
următoarele aspecte:
- O mai mică dependență de
circumstanțele
geo-politice
deoarece sunt utilizate resurse
deja existente.
- Câștigul în „valoare socială”
mult mai mare decât creșterea
produsului intern brut.
- Atingerea dezvoltării economice prognozate cu respectarea
limitelor de mediu, etc
bibliografie
Comisia Europeană, (2008), Directiva 2008/98/EC în privința
deșeurilor (Waste Framework
Directive)
European Commission, na, Circular Economy Strategy
Kraanen, F, (2016), Money
makes the world go round
Pierre Henry, (2016), Circular
Economy package – what's in
it?
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Dr. Răzvan șerbu, ulbs
urmare din pagina 1
Conform cifrelor și estimărilor principalilor jucători din comerțul electronic românesc împreună cu
"GPeC", valoarea totală a retailului online autohton crește în ultimii ani cu 300-400 de milioane
de euro pe an. Valoarea
înregistrată anul trecut în comerțul
electronic cu bunuri este de 1,8
miliarde de euro.
Pentru această dinamica o
caracteristică importantă este
reprezentată de reglementări
specifice pieței de comerț electronic. Există o mulțime de reguli
și directive privind anumite aspecte juridice ale comerțului electronic ce se schimbă frecvent
într-un mediu dinamic, și în tot
acest dinamism un rol important
revine unui sistem de coreglementare și autoreglementare,
care de cele mai multe ori sunt
mai eficiente decât reglementările
sau directive initiate de guvern.
Acest lucru încercăm să îl subliniem și în acest articol, și toate
acestea pentru a realiza un mediu
controlat durabil, în care e-commerce poate prospera pe piața
unică.
Cel mai recent act de autoreglementare în Europa a fost realizat
de către companiile de social
media incluzând aici Twitter, Facebook și YouTube care s-au grupat
pentru a semna un cod de conduit
împotriva discursului de ură online.
“Ministrul german al Justiției,
Heiko Maas, a pus la punct un
proiect de lege ce prevede
amenzi, în cadrul eforturilor de a
elimina discuțiile toxice de pe
rețelele de socializare. Oficialul a
precizat că societăți precum Twitter și Facebook au îmbunătățit
modul în care tratează conținutul
ilegal, însă au în continuare probleme. Conform unor studii s-a
arătat că Twitter șterge numai 1%
din mesajele rasiste, iar Facebook
doar 39%.
Refugiații ajunși în Germania în ultimii doi ani în număr însemnat au
dus la o creștere a rasismul și a
discursurilor care îndeamnă la ură
pe rețelele de socializare din Germania.

Trebuie menționat până la urmă sa ajuns la un acord cu unele dintre
cele mai mari firme de social
media din lume pentru a combate
și răspândi limbajul urii on-line, și
că aici controlul trebuie să fie continuu.
În conformitate cu termenii acestui
cod de conduită, firmele s-au angajat să ia măsuri de autoreglementare si coreglementare
"rapide și eficiente” pentru a combate discursul de ură care este ilegal și care este îndreptat împotriva
persoanelor și conțin referire la
rasă, culoare, religie, descendență
sau origine națională sau etnică.
Ca parte a măsurilor convenite cu
UE, firmele au declarat că vor stabili proceduri interne și de formare
a personalului pentru a garanta că
majoritatea conținutului ilegal este
evaluat și, dacă este necesar,
eliminat în 24 de ore. In tot acest
context totusi companiile din SUA
au insistat ca reglementările Uniunii Europene să nu compromită
libertatea de exprimare. Tot în
acest sens al coreglementării
companiile au stabilt să consolideze
parteneriatele
cu
organizațiile societății civile, care
de multe ori atrag atenția asupra
unui conținut care promovează incitarea la violență și comportament plin de ură.”
Auto-reglementarea este o temă
continuă de discuție în lume, mai
ales atunci când vine vorba de reglementarea comerțului electronic
sau economia digitală. Unul din
articolele inițiate de Comisia
Economică Europeană subliniază
că "încrederea este esențială pentru dezvoltarea afacerilor electronice între părți care nu au avut
contact niciodata unul cu altul
înainte. Autoreglementarea a fost
recunoscută de către guverne,
organizații internaționale, platforme internaționale electronice
de afaceri, organizații naționale și
organizații ale consumatorilor:
cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE), Uniunea Europeană, și
Global Business Dialogue on
Electronic Business", ca un instrument puternic pentru a crea încredere în afaceri electronice.
Discutiile esențiale rămân așa
cum am menționat anterior între
Statele Unite și Europa asupra

concepțiilor diferite despre rolul
statului în economie.
Există o mulțime de reguli și directive privind anumite aspecte juridice ale comerțului electronic,
care se schimbă într-un mediu
atat de dinamic, astfel încât toate
acestea au nevoie de un sistem
de coreglementare și autoreglementare, care sunt mai eficiente
decât reglementarea directă de la
guvern.
În S.U.A., putem găsi mai des
conceptul liberal "laissez-faire",
astfel încât sectorul privat este incurajat să se auto-reglementeze
și apoi numai atunci când sectorul
privat nu are succes, guvernul
încerca să se echilibreze situația.
În Europa, sistemul a fost dezvoltat un pic mai mult pe sistemul
de societate medievală, astfel
încât companiile sunt în
așteptarea unor directive de la guverne, iar guvernul este asteptat
sa fie un participant activ. Dacă
privim economiile anglo-saxone în
care statul nu este acceptat ca un
agent economic, sistem ce s-a
dovedit victorios de-a lungul timpului, putem înțelege evoluțiile
diferite ale economiilor.
La 31 decembrie 2003, Parlamentul European, sublinia prima
definiție stabilită pentru autoreglementare și coreglementarea în
acord interinstituțional pentru o
mai bună legiferare: "autoreglementarea" este definită ca posibilitatea economică a operatorilor,
partenerilor sociali, organizațiilor
sau asociațiilor neguvernamentale
să adopte între ele și pentru ele
orientări comune la nivel european (în special codurile de
practică sau acorduri sectoriale).
Ca regulă generală, acest tip de
inițiativă voluntară nu implică faptul că instituțiile au adoptat nici o
poziție specială, în special în cazul
în care astfel de inițiative sunt întreprinse în domenii care nu sunt
acoperite de tratate sau în care
Uniunea nu a legiferat până în
prezent.
Ca
unul
dintre
responsabilitățile sale, se vor examina practicile de autoreglementare, în scopul de a verifica
dacă acestea sunt conforme cu
dispozițiile Tratatului Economic
European.
Coreglementarea implică un grad
de responsabilitate din partea tu-

turor celor implicați și acesta este
un lucru bun într-un mod,
deoarece conferă responsabilitatea tuturor părții implicate, dar alteori acest lucru poate încetini
procesul din cauza unora dintre
părți.
În acest caz, guvernul are puterea
de a interveni în acea industrie,
pentru a reglementa sau a coreglementa, fără a negocia cu actorii
implicați.
Trebuie să vedem, de asemenea,
că aceste procese de coreglementarea și autoreglementarea
se va răspândi pe tot globul,
deoarece companiile iși cresc
prezența pe Internet, iar acesta va
avea mai mulți utilizatori, și evident, mai multă putere.
În aceeași măsură este important
să se respecte intimitatea consumatorilor în acest proces de
coreglementare si autoreglementare. Îngrijorare provine dintr-
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un nou mediu pentru consumatori
și afaceri, fluxul de informații și
date pot aduce beneficii
substanțiale pentru companii și
consumatori. Confidențialitatea ca
o problemă de afaceri este extrem
de sensibilă la schimbările din
mediul înconjurător. Modificări la
nivelul așteptărilor consumatorilor
cum ar fi obisnuința utilizării
datelor pe care le utilizează prin
Internet, a setărilor pentru reclame
în tmpul navigării pe diverse siteuri de Internet, pot să afecteze
dramatic mediul electronic de
business și guvernare electronică.
Putem concluziona ca procesele
de coreglementare și autoreglementare vor fi unelte importante în
dezvoltarea viitoare a comerțului
electronic și Internetului. Reacția
utilizatorilor, a companiilor implicate și a guvernelor vor decide viitorul acestui mediu electronic.

in memoriam
Ne-au părăsit de curând doi dragi colegi, de generații diferite, dar cu numitorul comun în marea lor valoare profesională, în realizările lor de
excepție. Este vorba de Prof. Univ. Dr. Gheorghe crețoiu, de la Universitatea din București, o bună perioadă de timp și redactor șef adjunct
al revistei Viața Economică, etc. Totodată, de Prof. Univ. Dr. constantin ciutacu, director general adjunct al Institutului Național de Cercetări
Economice “Costin C. Kirițescu”, fost vice-președinte al Consiliului Concurenței, etc. Ne exprimăm regretele profunde și transmitem
condoleanțe familiilor. Dumnezeu să-i odihnească.
Redacția
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Pe urmă, Ludovic al XVI-lea, în care
s-au pus mari speranțe, așteptânduse reforme eficiente. Și el, însă,
vădindu-se incapabil să se ridice la
înălțimea dorințelor și „beneficiind”, în
plus, de o soție, regina Marie Antoinette, cu un dispreț funciar și total
față de popor, față de mase, față de
săraci („Si vous n′avez pas du pain,
mangez de la confiture” – dacă nu
aveți pâine, mâncați cozonac). Nici
unul dintre aceștia, și nici toți la un
loc, n-au reușit să îndrepte prea mult
situația. Franța a strălucit în acele
vremuri mai mult prin construcțiile și
forturile excelentului inginer militar
Vauban decât prin performanțe economice, prin reforme, prin rezultate
reale, bune, cu efecte sociale necesare.
Revoluția din 1789 și apoi
Napoleon Bonaparte – chiar dacă sa plătit, deseori, un preț imens – au
ridicat mult Hexagonul la nivelul unor
așteptări seculare. Speranțele celor
mulți, dezamăgite, unele, în primii ani
după Revoluție, au vădit oarece împliniri. În secolul XIX, de fapt – mai
bine spus, o bună parte din el –,
economia Franței a relevat progrese
esențiale, cu precădere în timpul
marelui împărat, dar și apoi, realizând pași înainte pe drumul
revoluției industriale ce se înfiripa tot
mai amplu, mai consistent, în Anglia.
Contribuise astfel, printre altele, deloc
paradoxal, blocada pe care o instituise și Revoluția și Napoleon față de
mărfurile engleze, ceea ce a anunțat
o importantă criză europeană
(mondială) de supraproducție, dar a
și făcut să fie revigorate energiile
naționale și acumulările, producția
națională, profesionalismul industrial
dar și agricol. Totodată, acționează în
același sens comenzile de război

care consolidaseră atelierele și Arsenalul francez ce lucra pentru armată,
o serie de invenții și inovații din „câmpul tactic” respectiv, emanciparea
școlii naționale dar și a indivizilor ca
atare etc. Un anume folos, chiar soclul, au existat, dar multe realizări sau prăbușit odată cu prăbușirea
Franței lui Bonaparte.
…O „Restaurație” palidă,
debilă, bolnăvicioasă, lipsită de
vigoare și zgomotoasă mai mult prin
revendicările unei aristocrații relativ
compromisă de istorie, toate acestea
într-o Franță a vechilor frontiere sau
chiar mai puțin, descurajantă, astfel,
într-o Franță cu demografia grav
debalansată, sărăcită, mizeră chiar,
nu a fost în măsură să reușească
efectiv părăsirea marasmului. Și cum
și mulțimile, dar și personalitățile fac
epoci, iar totul nu se petrece deodată,
energiile s-au cumulat și ceea ce nu
s-a reușit un timp, s-a reușit pe urmă.
Cu germeni încă după 1815, dar cu
precădere mai apoi, propășirea
economiei franceze, afirmă analiștii,
propășirea Franței odată cu debutul
celui de Al Doilea Imperiu – legat de
personalitatea debordantă și ea a
prințului Louis Napoleon, cel ce va
devei împăratul Napoleon al III-lea –
nu datorează nimic hazardului.
Această propășire „nu se poate disocia de invenția politicii economice”,
respectiv de discursul de la Bordeaux
pronunțat de Napoleon al III-lea în
octombrie 1852. Mai multe din ideile
vorbirii se află în gândirea lui SaintSimon, respectiv cele ce leagă în
mod organic progresul economic de
cel social. De o parte, o politică a
ofertei care a dat prioritate investițiilor
productive, infrastructurilor de cale
ferată, de drumuri și canale, dar și
„inovației și grandorii” cu Expozițiile
Universale din 1855 și 1867. De
cealaltă parte, mai bine spus în
același timp, a fost vorba de ameliorarea condiției agricole a țării, atât

mulțumită reformelor deja întreprinse
cât și debușeelor create prin
existența și dezvoltarea căii ferate.
Încet-încet, chiar dacă cu greu,
„Franța profundă” își modifica statutul, începea să iasă din izolare, având
de-a-face și cu o anume emancipare
a țăranilor, a fiilor satului, tratați cu
mai mult respect și școliți. De altfel,
înseși veniturile muncitorilor din industria în consolidare deveneau tot
mai mari, între 1850-1860 acestea
crescând cu 6,5% pe an și cu 9,5%
pe an între 1860-1870. Era considerabil. Se stimula, dar, și cererea. Se
făceau simțite efectele lui „Liberté,
egalité, fraternité”, efectele unei anumite soldarități sociale în condițiile în
care disprețul față de muncă și cei
săraci al claselor avute se diminuase
consistent, în condițiile în care
întreprinzătorii înțelegeau tot mai
mult că nu pot realiza mare lucru
dacă nu-și respectă muncitorii, în
condițiile în care respectul față de individ ca atare dobândea cote noi. Desigur, și clasele de jos se
organizaseră și se organizau mai
bine, se vădeau replici tot mai consistente față de lăcomia socială a
unora, totul culminând, în condiții
specifice, cu Comuna din Paris și din
alte orașe, în 1871.
Începea, prin asemenea elemente,
să se contureze o veritabilă strategie
de dezvoltare, cu terminalii și în social,
în
învățământ,
într-o
adminstrație mai bună și mai dreaptă
și nu doar în profitul ca atare al capitalistului. Era vorba de o expansiune
care așeza statul ca pivot al
modernizării, deopotrivă conciliind
echilibrul financiar cu prioritatea
investițiilor productive. Așadar, modelul? Acumulări, investiții, locuri de
muncă, producție, social, pregătire,
propășire. Desigur, erau încă multe
lucruri de făcut, nu era nici pe departe
o lume perfectă, dar incidențele astfel
se vădeau…

Detalii? Nu doar în dezbaterea economică – să nu uităm că
Marx va încerca organizarea clasei
muncitoare tocmai din Paris, considerat „Orașul lumină” al lumii –, ci și în
literatură. De la Victor Hugo la, ceva
mai târziu, Èmile Zola confruntările
orientau în fapt opiniile spre dreptate
și echitate, spre o anume generozitate socială, spre stimuli sociali, spre
cei mulți și săraci. Nu întâmplător, ci
tocmai moștenind unele trăsături ale
„socialismului utopic” – o formula pe
care eu o consider cam exagerată în
ce privește cel de al doilea termen,
iar
timpul
de
astăzi
ne-o
demonstrează – încep să se arate,
tot mai accentuat acum, germenii
„economiei sociale și solidare”,
economie căreia, atât Franța cât și
Germania – și, de ce nu, și Anglia –
le-au pus baze dintre cele mai interesante. Prin Charles Gide, Leon Bourgeois, Frederic Passy, F.W.
Raiffaisen, pe urmă întreaga pleiadă
de oameni de cultură englezi de pe
la Charles Dickens și mai apoi etc.
Să nu uităm că în Franța, în anii
1880, se va întreprinde o mare
reformă a învățământului, iar câțiva
ani mai târziu, prin politica aceluiași
Jules Ferry devenit din ministrul
învățământului, prim-ministru, expansiunea colonială a Hexagonului
va fi notabilă. Nu prea se făceau
cadouri, erau preceptele timpului astfel. Erau, totuși, trecute timpurile în
care gândiri nefaste făceau ca în
războiul franco-prusac din 1870,
trupe de soldați din zonele ostile
împăratului – Vandeea de exemplu –
să fie încartiruite în păduri, fără
amenajări, astfel că oamenii nu
mureau, mai ales, de mâna inamicului, ci, cu precădere, de friguri, ploi,
mocirlă, boli ș.a. Machiavelic, dar
adevărat.
Și tot în sfera Franței nu putem face
abstracție și de un alt nume, respectiv Achille Fould, considerat „maestrul

de gândire al imperiului liberal” al lui
Napoleon al III-lea. Provenit din comunitatea evreiască a Lorenei,
Achille Fould a urmat pasiunea pentru finanțe a tatălui său, bancher important, devenind, el, Achille de la un
moment dat, ministru de stat și cel de
al doilea om al țării, după împărat. Se
va consacra mai ales organizării economice a noului regim.
Astfel, prin convertirea treptată a
burgheziei la imperiu, va restabili încrederea mediului financiar într-o
politică de echilibru bugetar și de pilotare a creditului în serviciul
dezvoltării, al dezvoltării sociale „y
compris”. Va organiza și stimula
intervenția statului în favoarea
investițiilor și a inovărilor, mai ales
prin subvenții în ceea ce privea calea
ferată, rețeaua telegrafică și canalele.
În același timp, va acorda două mari
împrumuturi, destinate modernizării
agriculturii (în 1856) și modernizării
industriei (în 1860), militând și în
favoarea tratatului de liberalizare a
schimburilor franco-britanice, în
1860. Într-o situație internațională
complicată, printre altele, de
emergența Prusiei în plan european
și nu doar, se va retrage în 1867,
murind la Tarbes, un an mai târziu,
anunțând, practic, prăbușirea imperiului nepotului lui Bonaparte. Strategia sa de creștere economică va
rămâne, însă, inspirând perioadele
bune de mai apoi, respectiv câțiva
ani 1920, și mai ales „Cei treizeci de
ani glorioși”. De altfel, nu întâmplător,
îmbinând liberalismul cu socialul,
astăzi, agricultura Franței bazată pe
ferme, este în bună parte
cooperativizată.
Și
eficientă,
profitabilă... Criza „capitalismului
mondializat” din 2007 și apoi îi va da
din nou dreptate lui Fould, adept fervent al creșterii economice și al unui
spirit liber european, evident, și
adept al instituțiilor – cu câștig social
pentru toată lumea…
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Dar România? Ce a învățat oare
România, mai ales în timpul
„Reformelor” de după 1989,
dintr-o
asemenea
istorie
economică a lumii? Puțin, am
putea spune. Firește, nu atât în
raport cu unele progrese ce s-au
înregistrat neîndoielnic, ci în raport
cu
așteptările,
cu
posibilitățile care se evidențiau
mult mai mari. Cu precădere,
stilul pompieristic, facil politic,
corupția și setea de îmbogățire
pe bani publici, mult mai ușoară
și mai „atrăgătoare” decât cea
prin reușită economică, a devansat crearea și aplicarea pe
termen lung a unei strategii de
creștere și dezvoltare, o strategie ce ar fi trebuit gândită
temeinic, prevăzându-se pârghii
și stimuli cât și posibilitatea de a
realiza o dezvoltare, cât de cât
„curată”. Tocmai din asemenea
motive, liberalizarea prețurilor și
activităților pentru firme nu a
avut efectele benefice posibile,
a generat, mai degrabă, greutăți
pentru firme rămase, nu puține,
descumpănite
în
lipsa
planificării centralizate și până
la falimentarea lor. Aceasta și în
condițiile în care privatizările –
numeroase din ele – au fost

corupte, nu au diversificat piața,
dimpotrivă, în multe cazuri, au
făcut-o tributară importurilor, iar
instituțiile economiei de piață –
multe create „planificat”, deloc
spontan – nu au avut, o bună
perioadă de timp, o activitate
normală. Băncile au practicat la
credite mult timp dobânda real
pozitivă, cu efecte dramatice
pentru mulți dintre debitori, dar
și în economie.
Creșterile de salarii nu
au fost corelate cu sporurile de
productivitate, iar câțiva ani
inflația a vădit rate debordante,
vulnerabilizând economia, pe nu
puțini întreprinzători și manageri
corecți, ape tulburi în care s-au
constituit, prin corupție și furt,
nu puține dintre marile averi
rămase, și acum, multe, binemersi, la proprietarii lor, din
banii furați recuperându-se real
doar o mică, foarte mică parte.
Ca urmare a unor astfel de neajunsuri, veniturile reale ale oamenilor sunt cele mai mici sau
printre cele mai mici din U.E. De
resursele naturale au profitat și
profită , în bună măsură, prin
mecanisme fastidioase, alții,
locurile ocupate de învățământ
și sănătate în avuția națională
vădesc, potrivit unor calcule,
diminuări sensibile. Populația
țării s-a redus și se reduce drastic și datorită sărăciei, lipsei de
perspective și temerilor din

familii de a face copii, în vreme
ce milioane de români, fără
speranțe de a afla cât de cât
satisfăcător locuri de muncă în
țară, emigrează „afară”. Emigrarea nu este, totuși, rea în
sine în condițiile unei lumi integrate
și
globalizate.
Dar
„naționalul”
are,
însă,
o
răspundere directă față de
cetățenii țării, priviți, de altfel,
prin alte state, drept cetățeni de
„mâna a doua”. Și cu atât mai
mult în prezent, cu cât avem dea-face cu o recrudescență nu a
naționalului de bun simț, ci a
naționalismului exacerbat în nu
puține state europene considerate foarte dezvoltate și civilizate. Deopotrivă, conceptul
complex de securitate națională
este, deci, fragilizat din nu
puține direcții.
Nu am urmat aproape
deloc sau cât de cât, din coordonatele unor modele de ascensiune demonstrate ca viabile de
către
statele
dezvoltate:
acumulări, investiții, locuri de
muncă, salarii, cât de cât prosperitate, protecția propriilor
cetățeni. O piață care reglează
activitățile, dar în care instituțiile
corectează, după caz, și
supraveghează, ca atare piața.
Deoarece o piață „puternic
indisciplinată”, debordantă în
toate direcțiile, poate duce la
mari catastrofe economice și so-
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ciale, cum au fost „Marea Depresiune”
din
1929-1933,
pornită din Statele Unite cu
căderea severă a burselor, dar
și criza economico-financiară
mondială ce a debutat tot în
Statele Unite, în 2007, și
continuă, de fapt, și acum…
Este drept, există speranțe și
consider că trebuie acționat prin
toate pârghiile necesare ca
acestea să se realizeze. Iar Uniunea European și Nato, sub
toate
aspectele,
relevă,
premisele trebuincioase.
*
*
*
Pare greu de crezut că doar
speculația, prioritară în ultimele
decenii,
mai
ales
pentru
economiile
dezvoltate,
prevalentă asupra producției, să
mai fie satisfăcătoare din perspectiva unor progrese de fond.
Ea a generat nu puține
debalansări în aceste economii
avansate, ce să mai vorbim de
celelalte? În fapt, revoluțiile industriale s-au realizat prin
invenții și producție și mult mai
puțin prin speculație. O reîntoarcere acum a producției, generatoare de locuri de muncă, se
vădește însă mult mai dificilă
decât a fost renunțarea la
producție
în
avantajul
speculației și migrarea multor
activități în state mai slab dezvoltate. Cu atât mai mult lu-

crurile sunt complicate într-o
economie globală (a lumii) în
care cu excepția câtorva sute de
mii, poate milioane sau poate
zeci de milioane de potentați ce
dețin parte covârșitoare a
bogăției lumii, mai multe miliarde de oameni trăiesc la limita
sau sub pragul de sărăcie (desigur, calculate diferit, dar calculate). Dar bătălia cruntă
pentru
resurse?
Complică
totodată lucrurile, printre altele,
terorismul internațional, globalizat și el, și care-și află nu
puține din susținerile sale, în
lumea mizeră și ingorantă,
înfometată și mai ușor de
câștigat. Este foarte dificil ca
asemenea situații să prevină
mari conflicte și răsturnări sociale, posibile însemnate vărsări
de sânge. Opiniem însă că
avem pârghiile necesare spre a
evita, spre a restructura, spre a
îmbunătăți...
Și trebuie s-o facem. Scriam,
printre primii, în urmă cu 16-17
ani, despre terorismul atroce. Și
menționam posibilitățile sale nefaste de a arunca în aer centralele nucleare, de a otrăvi
bazinele de apă potabilă, de a
lansa sau relansa în lume epidemii și pandemii dintre cele
mai grave... Nu am ajuns încă
acolo, dar dacă vom ajunge?
Trebui, deci, acționat!

paris, Gare de l’est
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Conf. Univ. Dr. Paul lucian,
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În vederea unei lupte comune contra otomanilor tânărul rege al
Boemiei Georg Podiebrad propune
suveranilor Europei în anul 1462 un
proiect de "Congretatio Concordiae",
care prevedea convocarea unei
adunări de regi şi prinţi creştini, în
scopul asigurării păcii. O astfel de
Conferinţă
internaţională
permanentă, cum am denumi-o
astăzi, urma să aibă armată,
funcţionari şi buget propriu.
În 1645, Maximilian de Bethume,
ministrul regelui Henric al IV-lea,
plecând de la motive confesionale,
propune un plan politic de organizare
a Europei pe baze federaliste.
Federaţia preconizată trebuia să fie
republică, iar şeful ei - regele Henric
al IV-lea.
Statele membre ale federaţiei ar fi
fost următoarele: Franţa, Anglia,
Spania, Lombardia, Danemarca,
Suedia, Ungaria, Polonia, Bohemia.
Planul cuprindea şi clauze economice, iar în ce priveşte armata, se fixa
un efectiv de 75000 de oameni sub
arme, cu singura menire - să alunge
pe turci din Europa şi să mărească
astfel teritoriul european al federaţiei.
Toate acestea le putem considera ca
prime reflecţii metodologice cu privire
la unificarea europeană.
În aceeaşi epocă, la 1693, propuneri
interesante, care şi-au păstrat actualitatea, întâlnim într-o lucrare a englezului William Penn, care pleda
pentru o unire a suveranilor Europei
printr-un contract permanent şi organizarea unui Parlament European,
care să reprezinte diferite popoare şi
prinţi ai Europei. Numărul membrilor
parlamentului ar fi trebuit să fie stabilit în funcţie de importanţa
economică, politică şi socială a statului european respectiv în acea
vreme. Din cei 90 de membri, câţi
urma să cuprindă parlamentul, 12
trebuiau să fie germani, 10 spanioli,
10 francezi, 8 italieni, 6 englezi, etc.
Unele din ideile lui W.Penn şi-au aflat
o confirmare în Europa de astăzi.
Un proiect mult mai închegat este
acela al părintelui Saint-Pierre, secretar al Congresului de pace din
1713, care în acelaşi an publică:
"Projet de trăite pour rendre la paix

strasbourG

perpétuelle en Europe". Autorul
îmbrăţişează ideea chemării suveranilor Europei, în vederea formării
unei societăţi europene fără război şi
prin mijloace de arbitraj a diferendelor viitoare, pentru prevenirea oricăror
războaie civile, pentru a se bucura în
linişte de avantajele imense ale unui
comerţ neîntrerupt şi universal.
În 1795 filosoful german I.Kant se
pronunţă într-o lucrare a sa pentru
desfiinţarea armatelor şi pentru
neamestecul în treburile interne ale
altor state, propunând o federaţie de
state cu formă de guvernământ
republicană pentru fiecare stat membru.
Secolul al XVII-lea cunoaşte multe
proiecte şi aduce multe idei noi în
toate domenile, dar mai ales în
domeniul organizării statale şi a
formei de guvernământ. JJ.
Rousseau propune o Confederaţie,
Montesquieu crede că modelul de
organizare a Europei este Liga
Lyceană, Voltaire se gândeşte la
Frédéric al II-lea pentru realizarea
unirii Europei, Jeremie Bentham
propune reducerea armatelor,
renunţarea la colonii, ca fiind costisitoare şi subiect de discordie. El
consideră că pentru organizarea Europei ar fi necesara o Dietă
Europeană cu dezbateri publice, o
Curte de Arbitraj şi o armată
comună. Secolul se încheie cu
revoluţia franceză şi cu Napoleon,
care încearcă o veche metodă de
unire a Europei şi anume, aceea a
armelor.
În secolul al XlX-lea, în 1848, a fost
lansată pentru prima dată sintagma
"Statele Unite ale Europei". Renumitul scriitor francez V.Hugo, susţinând
această sintagmă, s-a arătat
încrezător în viitorul, când toate
naţiunile europene se vor uni şi vor
forma o frăţie a Europei din care să
nu dispară caracteristicile identităţiilor
naţionale.
În pofida acestor gândiri nobile despre viitorul Europei, vechiul continent a rămas multă vreme divizat, şi
grav afectat de cele două războaie
mondiale ce au izbucnit şi s-au
desfăşurat pe acest continent.
După primul război mondial problema organizării Europei în calitate
de continent, de regiune a lumii, începe să fie limpede percepută. In
acest context apar două concepţii
privind construcţia Europei: o simplă

cooperare care să menajeze
suveranităţile statale existente sau o
depăşire a suveranităţilor printr-un
proces de unificare, de „integrare" a
Europei.
Contele
Coudenhove-Kalergi,
publică la Viena, în 1922, manifestul
„Paneuropa" în care arată: „Problema Europei se reduce la două cuvinte: unificare sau prăbuşire" . În
1926, el reuneşte la Viena congresul
constitutiv al Uniunii Paneuropene, la
care iau parte 2000 de persoane.
Iniţiativa cea mai spectaculoasă a
epocii a fost cea luată de Aristide
Briand în cadrul Societăţii Naţiunilor,
când, la 7 septembrie 1929, a propus Adunării generale a Societăţii
Naţiunilor să creeze, între statele europene, o legătură federală, dar fără
să se aducă atingere suveranităţii
acestor state, propunere în urma
căreia Aristide Briand a primit sarcina
să prezinte un Memorandum asupra
„organizării unui regim de uniune
federală europeană". Răspunsurile
guvernelor la acest document
prezentat la 1 mai 1930 au fost prudente, iar în unele cazuri chiar negative. Spre sfârşitul celui de-al doilea
război mondial, în Europa ocupată,
numeroase mişcări de rezistenţă sau pronunţat în favoarea unei viitoare
unităţi europene.
În perioada interbelică, cei care visau
la o Europă unită s-au grupat în jurul
Mişcării Paneuropene, care a elaborat un proiect de pact paneuropean
alcătuit dintr-un ansamblu de principii, pe care trebuie să se bazeze
"Statele Federale ale Europei".
Mişcarea a avut mai multe congrese.
Pentru prima dată la unul din ele
ministrul de externe al Franţei Aristide Briand în numele guvernului ţării
sale a propus crearea în Europa a
unei structuri federale.
Din cauza crizei economice mondiale şi a evoluţiei evenimentelor pe
continent, ideea de unitate
europeană n-a fost finalizată.
Ca urmare a celui de-al doilea război
mondial o mare parte a economiei
europene era distrusă, dar chiar şi în
acea situaţie grea ideile cu privire la
unitatea europeană n-au fost abandonate
Odată recâştigată pacea, Winston
Churchill revine asupra aceleiaşi
teme cu prilejul unei conferinţe la
Universitatea din Zurich, pe 19 septembrie 1946, unde propunea con-
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stituirea unor State Unite ale Europei,
spunând printre altele: „Noi trebuie
să creăm ceva de genul Statelor
Unite ale Europei. Primul pas este
formarea unui Consiliu al Europei.
Dacă la început nu toate statele Europei vor să intre în Uniune, trebuie
ca noi sa lucrăm pentru a alătura şi
unii acele state care o doresc şi o
vor." In 1948, sub egida Comitetului
pentru Coordonarea Internaţională a
Mişcărilor privind Unificarea Europei
se reuneşte, la Haga (Olanda), Congresul European. Este prezidat de
Winston Churchill şi participă 800 de
delegaţii. Participanţii recomandă
crearea unei Adunări Europene Deliberative şi a unui Consiliu Special
European, care să aibă în atribuţii
pregătirea integrării economice a
ţărilor europene. Delegaţii cer si
adoptarea Cartei Drepturilor Omului
şi a unei Curţi de Justiţie care să
asigure aplicarea Cartei.
Un an mai târziu a fost lansat Programul de Reconstrucţie a Europei "Planul Marshall", ajutor oferit de
SUA şi acceptat numai de ţările Europei Occidentale. Decise să nu mai
suporte erorile trecutului, ţările Europei Occidentale au ales soluţia
integrării lor economice şi ulterior
politice. Primele acţiuni întreprinse în
această direcţie a fost: crearea în
1948 a Organizaţiei de Cooperare
Economică Europeană pentru administrarea ajutorului SUA, acordat
prin Planul Marshal; constituirea în
acelaşi an a Uniunii Vamale Benelux
(Belgia, Olanda, Luxemburg); în anul
1949 are loc crearea Consiliului Europei, instituţie ce acţionează în
domeniul drepturilor omului şi
răspunde de Curtea Europeană de
Justiţie . La sfârşitul secolului al XXlea această organizaţie includea 40
de ţări
În domeniul militar, a fost înfiinţata
Uniunea Europei Occidentale, în
urma Tratatului de la Bruxelles din
17.11.1948, document revizuit apoi
prin Acordul de la Paris 23.X.1954.
Acest acord conţinea un angajament
militar de reciprocitate pentru cazul
în care un membru era agresat:
Franţa, Regatul Unit, Belgia, Olanda,
Luxemburg, Germania, Italia. Ulterior, acestor state s-au adăugat:
Spania, Portugalia şi Grecia, ceva
mai târziu.
În domeniul economic a luat fiinţă
Organizaţia Europeană de Cooper-

are Economică (O.E.C.E.) la 16
aprilie 1948, cu scopul de a permite
statelor europene membre să gestioneze în comun ajutorul american
cunoscut sub denumirea de Marshall. În 1960, a devenit Organizaţia
pentru Cooperare Economică şi
Dezvoltare O.C.E.D.
Atunci, mai mult decât acum, România, prin intelectualii săi, s-a aflat în
fruntea celor ce promovau idei
privind integrarea europeană. Nicolae Iorga (în lucrarea sa, Ţările mici
din Balcani şi imperialismul, 1915);
Dimitrie Gusti (Problema Federaţiei
Statelor Europene, 1930), Virgil
Madgearu (Federalizarea statelor
europene, 1930 şi Înţelegerea
economică a statelor dunărene,
1932) şi alţii, au demonstrat cu
prisosinţă participarea românească
la schimbul de idei vizând integrarea
europeană în context continental,
dar şi regional. Fascinează şi astăzi,
prin spiritul lor vizionar, ideile lui Dimitrie Gusti: “Federaţia Statelor Europene nu este o utopie, ceva
fantastic, o ficţiune, un deziderat irealizabil, ci, o etapă necesară unei
evoluţii sociale în curs de
desfăşurare: după cum s-a trecut de
la formele federative comunale, la
cele provinciale şi naţionale, tot astfel, pentru a ajunge la solidaritatea
planetară (Societatea Naţiunilor), va
trebui să se creeze mai întâi etapa
intermediară continentală (Federaţia
Europeană)”.
Ideea integrării europene, în forma ei
postbelică s-a elaborat de fapt în perioada interbelică, România aflânduse, prin personalităţile mai sus citate,
în prima linie a gânditorilor care au
militat pentru integrare europeană.
În prezent, integrarea economică
europeană s-a realizat, Uniunea
Europeană există, dar viitorul acesteia reprezintă o preocupare atât
pentru Europa, cât şi pentru întreg
globul.
1. Andrei
Liviu,
Economie
europeană, Editura Economică,
Bucureşti, 2011;
2. Dobrescu M. Emilian, Fondurile
structurale, Editura Eurolobby,
Bucureşti, 2008;
3. Miron Dumitru (coord), Economia
Uniunii
Europene,
Editura
Luceafărul, Bucureşti, 2006;
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Prin turism, aceștia pot scăpa de
rutina de zi cu zi a vieții lor și se pot
scufunda într-o lume cu totul nouă,
plină de libertate și lucruri inedite. Tot
mai mulți turiști din lume caută să
acumuleze noi experiențe, gastronomia fiind o astfel de experiență.
Se poate spune că turiștii și vizitatorii
care planifică călătoria în întregime
sau parțial, în scopul de a gusta produsele locale sau de a lua parte la
activități care sunt legate de gastronomie, practică turismul gastronomic.
Chiar dacă bucătăria nu este principala motivație pentru alegerea unei
destinații, fiind o a doua sau a treia
opțiune în ceea ce privește criteriile
de selecție, gastronomia este un
punct important pentru cercetările
actuale privind managementul
destinaţiilor turistice.
Turismul gastronomic este un
fenomen în creștere deoarece
peste o treime din cheltuielile turistice sunt alocate produselor alimentare, potrivit unui raport al
Organizației Mondiale a Turismului.
Recent, bucătăria a devenit un element indispensabil în cunoașterea
culturii și stilului de viață al unui teritoriu. Bucătăria întruchipează toate
valorile tradiționale asociate cu noile
tendințe în turism: respectul pentru
cultură și tradiție, un stil de viață
sănătos, autenticitate, durabilitate și
sentimentele asociate cu ea.
Destinațiile care doresc să promoveze turismul gastronomic trebuie să lucreze la niveluri diferite cu
privire la planul de calitate: protecția
și recunoașterea produselor locale,
dezvoltarea unei oferte competitive
și resurse umane profesionale de-a
lungul întregului lanț de turism gastronomic, prin formare și reformare
profesională, pentru a crește
satisfacția vizitatorilor.
Rolurile cheie esențiale în acest proces le joacă următoarele elemente:
uimitorii bucătari care au aprins o
revoluție în segmentul de bucătărie
de lux, ca element revitalizant pentru
turism, mass-media (în special de
televiziune), ghiduri, blog-uri alimentare și rețele sociale. Toate
acestea ajută la crearea unei imagini favorabile pentru destinații.
Atitudinea prietenoasă a rezidenților,
varietatea gastronomică, atributele
de diversitate și caracteristicile
destinației cum ar fi proximitatea,
sunt alți factori de atracție.
Unul dintre principalii factori care
contribuie la experiența turistică este
stilul de viață. Turismul culinar este o
experiență autentică a unui stil de
viață sofisticat într-un mediu plăcut,
legat de viața bună și bunăstarea
economică de a consuma exclusiv
produse de calitate, cultivate local.
Turiștii care iubesc gastronomia, recunosc că experienţele lor sunt un
mijloc de socializare, un spațiu pentru schimbul de experiențe viață.
Astfel de turiști au cheltuieli mai mari
decât nivelul mediu, aceștia sunt
mai solicitanți și apreciativi și se feresc de uniformitate.
Turismul gastronomic este
parte a turismului cultural; produsele
gourmet ar putea deveni emblematice pentru o țară sau o regiune, de
exemplu croissant-ul și șampania,
specifice Franței.
Fundamental, în domeniul de marketing și promovare importanța
prezentată de gastronomie se
bazează pe o strategie de a construi
imaginea și marca destinațiilor. Factorii cheie în această privință sunt:
dezvoltarea de înaltă calitate și in-

strumente credibile promoționale,
cum ar fi ghiduri-gastronomice, organizarea de evenimente, massmedia și utilizarea Internetului și a
rețelelor sociale. Este necesar ca toți
actorii care operează într-o
destinație (producători / furnizori, fermieri, pescari, bucătari, restauratori,
administrație publică, hotelieri,
asociaţii de turism, touroperatori etc.)
să fie implicați în definirea și gestionarea produselor oferite de turismul gastronomic.
Turismul culinar atrage din ce în ce
mai mulţi turişti, iar conform
Organizaţiei Mondiale a Turismului
(OMT) el reprezintă o oportunitate
pentru a revitaliza şi diversifica oferta
destinaţiilor. Recent, Chef Buzu a
lansat în România o aplicaţie pentru
iubitorii de turism culinar.
În primul rând, utilizatorul acestei
aplicaţii are avantajul de a avea în
permanenţă la el un ghid al locaţiilor
unde poate servi anumite preparate
culinare, fără a fi pus în situaţia de a
întreba în stânga şi în dreapta și a
alege la întâmplare. Aplicaţia este
utilă tuturor celor care se află în
următoarele situaţii: persoane care
locuiesc într-o localitate, dar care nu
pot ştii în timp real unde s-a deschis
o locaţie nouă sau unde este o
ofertă sau, pur şi simplu, unde s-a
introdus în meniu un preparat nou
care le-ar fi pe plac atât din punct de
vedere al preferinţelor culinare, cât
şi din cele legate de buget; situaţia
următoare se referă la cei care
călătoresc, fie că este vorba de
vacanţă, de business sau de alt gen
de călătorie. Cu ajutorul aplicaţiei
Chef Buzu vor putea mai uşor să se
descurce în a găsi locaţii unde să
servească masa, economisind în
felul acesta şi timp şi bani; o altă
situaţie este cea a celor care fac întradevăr turism culinar, cei care
călătoresc în căutarea gusturilor
inedite, a experienţelor culinare deosebite, cei care savurează şi
apreciază preparatele culinare şi
băuturile tradiţionale ce le însoţesc.
Aplicaţia se diferenţiază de altele în
primul rând prin faptul că abordează
promovarea strict prin prisma
culinară, oferind posibilitatea utilizatorului să caute locaţiile după
preparatul sau produsul dorit.
În ultimă instanţă, primul lucru pe
care îl face orice persoană care
ajunge într-o zonă geografică nouă,
este acela de a intra în contact cu
cultura acelei zone și dorința de a
gusta ceva tradiţional.
Bologna este capitala culinară a
Italiei. Dacă cineva vrea să
mănânce cea mai bună mâncare
italienească, este clar că trebuie să
viziteze această regiune. Un motiv
în plus este şi faptul că, din septembrie 2017, în Bologna se va deschide cel mai mare parc
gastronomic din lume. Mulţi s-au
grăbit deja să-l numească “Disneyland-ul gurmanzilor”. Parcul gastronomic se va numi FICO Eataly
World și se va întinde pe 10.000 de
metri pătraţi de livezi, grădini şi
păşuni. Aici se vor ţine 40 de workshop-uri, unde oricine poate învăţa
cum se prepară pastele, brânza,
pizza şi multe altele. De asemenea,
vor fi prezente şi 25 de restaurante şi
buticuri
cu
specific,
plus
reprezentanţii a peste 2000 de
producători şi afaceri locale.
Estimările de dinainte de deschidere arată că Eataly World
aşteaptă peste 6 milioane de turişti
anual. În același timp, la Eataly
World gastronomia se va împleti și
cu ecologia: va fi folosit lemnul reciclat, iar electricitatea va fi asigurată
de 44.000 de panouri solare.
Vizitarea parcului se va face fie
pe jos, fie pe una dintre cele 500 de

triciclete dotate cu coşuri pentru
cumpărături. În livezi şi plantaţii se
vor găsi măslini, vinete, pepeni,
migdali, aluni şi nu numai; iar
păşunile vor fi populate cu noi rase
de vite (inclusiv Chianina, sursa
luxoasei bistecca alla Fiorentina),
cinci rase de porci, cinci de capre,
cinci de oi, iepuri şi gâşte. Poate că
vom învăţa din organizarea acestui
parc şi vom putea să implementăm
unele idei de afaceri şi în zona Sibiului,viitoare regiune gastronomică
europeană în 2019.
Gala Oscar are farmec de la un
capăt la altul, mai exact din momentul în care se păşește pe covorul roşu și până la petrecerea de
după, unde are loc şi ospăţul. An de
an, în ultimii 23 de ani, Chef Wolfgang Puck s-a ocupat de meniul de
la gala Premiilor Oscar, creând
mereu preparate pe placul tuturor
VIP-urilor.
De exemplu, anul acesta meniul de
Oscar a fost compus din
următoarele:
Clasice: - biscuiţi cu somon afumat în formă de statuete Oscar;
plăcintă cu pui şi trufe negre; macaroni şi brânză la cuptor;
Preparate noi: coaste de vită
Wagyu condimentate în stil marocan cu tort de parmezan;
tacos cu rădăcină de taro şi creveți,
mango, avocado şi aioli de chipotle;
gnocchetti cu ciuperci şi cremă de
caju; corn dogs cu homar; popcorn
suflat cu aur şi trufe şi pretzeli făcuţi
în casă; paste cu sos de morcovi;
salate: verdețuri amărui; sfeclă de
zahăr cu iaurt din brânză de capră;
granola şi citrice; deserturi: gelato şi
sorbet Movie Theatre; Flavor
Chocolate Bonbons: Goobers, Sour
Patch; Kids Cookies cu Oreo Waffles cu vanilie şi red velvet; Lava
cakes; Takoyaki cake balls;
caramel cappuccino Oscar lollipops.
Revista Le Chef a revenit cu noul
top al celor mai buni bucătari din
lume, ediția 2017 – 100 of The Best
Chefs in the World.
Topul este creat pe baza unui sondaj efectuat în rândul maeştrilor
bucătari decoraţi cu două şi trei stele
Michelin. Aceştia oferă o listă cu numele a cinci bucătari care ar merita

sa fie în acest top.
Pe prima poziție a topului se află
Chef Alain Passard şi al său restaurant L’Arpege din Paris. Nu e de mirare faptul că cinci dintre maeştri
bucătari clasaţi în Top 10 sunt
francezi.
Aşadar, iată care sunt cei mai
buni zece maeştri bucătari din lume:
1. Alain Passard - L’Arpège (Paris,
Franţa);
2. Martin Berasategui - Restaurant
Martin Berasategui (Lasarte Oria,
Spania);
3. Pierre Gagnaire - Restaurant
Pierre Gagnaire (Paris, Franţa);
4. Michel Bras - Le Suquet
(Laguiole, Franţa);
5. Seiji Yamamoto - Nihonryori
Ryugin (Tokyo, Japonia);
6. Éric Frechon - Épicure (Paris,
Franţa);
7. Jonnie Boer - De Librije (Zwolle,
Olanda);
8. René Redzepi - Noma (Copenhaga, Danemarca);
9. Emmanuel Renaut - Flocons de
Sel (Megève, Franţa);
10.
Joan Roca - El Celler de
Can Roca (Girona, Spania).
Din lista completă, cu toate cele
100 de poziţii, cei mai mulţi maeştri
bucătari sunt francezi (38), urmaţi de
cei din Japonia (11) şi cei din SUA
(9).
Orice turist aflat pentru prima oară în
București, îşi va dori să încerce ceva
din bucatele specifice locului, aşa că
unele dintre cele mai inspirate locuri
pentru a face acest lucru sunt
următoarele restaurante: Caru’ cu
Bere, Capşa (descris în numărul anterior), Mahala, Lacrimi şi Sfinţi, The
Old Sibiu, Zexe, Hanu’ lui Manuc
(despre care vom vorbi într-un
număr viitor), Zahana 33, Bistro
Carusel, Pescăria Dorobanţilor ş.a.
Site-ul american Thrillist.com a
realizat o listă cu cele mai reprezentative restaurante pentru ţările europene.
Criteriile folosite pentru realizarea
acestei liste nu sunt foarte clare, dar
s-a specificat că “nu au contat
stelele Michelin”, ci doar ca localurile
respective să fie destul de populare
pentru a ajunge să fie considerate
obiective turistice. Astfel, din punctul
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de vedere al celor de la Thrillist,
Caru’ cu Bere este cel mai
reprezentativ restaurant pentru
România.
Adevărul e că, având în vedere că
restaurantul din Centrul Vechi este
tot timpul plin de turişti ;i că este
căutat de toţi cei care vizitează pentru prima oară Bucureştiul, este
foarte posibil ca cei de la Thrillist s[
aibă dreptate.
Iată şi lista celorlalte 27 de restaurante reprezentative pentru ţările europene: Tour d’Argent – Paris;
TimRaue - Berlin; Funky Gourmet Atena; Rosenstein - Budapesta;
The Brazen Head - Dublin; Osteria
Francescana - Modena, Italia; Carlstons - Riga, Letonia; Neringa - Vilnius, Lituania; Ma Langue Sourit Moutfort, Luxemburg; Ta’ Kris Sliema, Malta; De Librije - Zwolle,
Olanda; Atelier Amaro - Varșovia;
Mercado da Ribeira - Lisabona; 1st
Slovak Pub - Bratislava, Slovacia;
Lolita Café - Ljubljana, Slovenia; El
Celler de Can Roca - Girona,
Spania; Fäviken - Jarpen, Suedia;
Dinner by Heston Blumenthal - Londra; Linds Kök - Närpes, Finlanda;
Dvigatel - Tallinn, Estonia; Noma Copenhaga; U Maliru - Praga; Syrian Arab Friendship Club - Limassol,
Cipru; Steirereck - Viena; Hof van
Cleve - regiunea Flandra, Belgia;
Chevermeto - Sofia; Adio Mare - Korcula, Croaţia.
Istoria clădirii şi a restaurantului
Caru` cu bere, devenite un simbol al
Bucureştiului, este legată de cea a
familiei Mircea. În vremea Păcii de
la Berlin, deci în anul 1878, un oarecare Ion Căbăşan, unchiul fraţilor
Mircea, a cumpărat o casă
dărăpănată în dosul Hanului Zlătari,
pe uliţa Stavropoleos. La acea dată,
mare parte din Hanul Constantin
fusese demolată, astfel că încă din
1861, dinaintea casei lui se întindea
o piaţă cu o suprafaţă considerabilă,
ce oferea o frumoasă perspectivă
către Hanurile Stavropoleos şi Sfântul Ioan cel Mare, spre sud
ridicându-se majestuos, deasupra
coşmeliilor, Palatul lui Nicolae Brâncoveanu, din poarta căruia izvora
Podul Mogoşoaiei.
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Pentru un spirit întreprinzător, acest
loc viran însemna un impuls, însă
cam anemic, locul fiind mai degrabă
un maidan. Curând îşi vor face
apariţia şi elementele consistente.
Construirea în acea piaţă a unui circ
din scânduri numit Walhalla, utilizat
alternativ de artişti nemţi - mari amatori de bere - şi de politicieni,
creşterea faimei birtului La Pisica
Neagră şi a cofetăriei Baltador, ambele localuri fiind situate în aripa dinspre Stavropoleos a Hanului Zlătari,
vor preface aproape fulgerător acea
zonă puţin frecventată într-un vad
comercial ce promitea să aibă un viitor luminos.
În acelaşi an 1878, negustorul
băcan Dumitru Marinescu era pe
punctul de a finaliza construirea pe
Dealul Viilor a unei fabrici de spirt şi
de bere, cunoscută câţiva ani mai
târziu sub numele de Bragadiru şi
pornise deja în căutare de muşterii
pentru întocmirea contractelor de
vânzare-cumpărare, între aceştia
figurând - poate printre primii - şi
Căbăşan care, de Armindeni, în
anul 1879, a deschis în casa de pe
strada Stavropoleos o berărie, a
doua din Bucureştii acelor ani, după
berăria de lângă fostul sediu al
societăţii secrete Frăţie - Dreptate de
pe uliţa Jigniţa, pe care a botezat-o
La Carul cu bere. Se spune că
ideea denumirii firmei sale i-a venit
în momentul când dinaintea localului a oprit primul car cu butoaie cu
bere de la noua fabrică a lui Dumitru
Marinescu. Căbăşan nu a fost
niciodată "furnizorul Curţii"!
Firma ”Caru` cu bere” exista încă din
anul 1879 şi funcţiona în alte locaţii
decât cea unde e actuala clădire,
fiind deschisă de Ioan Căbăşan. În
perioada dominată de curbele de
sacrificiu, în anul "marelui crah"
1929, firma şi localul Caru` cu Bere
au supravieţuit.
Berăria s-a bucurat de apreciere din
partea ofiţerilor germani între 19421944 care, ca şi în anii primului
război mondial, au ales şi de data
aceasta ca aici să fie popota. A
urmat însă confiscarea abuzivă din
1948-1949, iar ofiţerii sovietici
deranjaţi de "picturile nemţeşti" au

dispus acoperirea lor cu vopsea
"roşie", să se ştie cine era noul
stăpân, iar peste ornamente să se
dea cu var; imediat după moartea lui
Stalin, chiar în anul 1953, s-au întreprins lucrări de înlăturare a vopselei
roşii.
"Decadenţa" a ţinut până în 1986,
când localul a fost supus unor lucrări
ample de restaurare coordonate de
pictorul Nicolae Gheorghe, lucrări
care i-au redat nu numai eleganţa
din trecut, ci şi demnitatea pierdută,
în detrimentul asaltului muşteriilor
"proletari" de dinainte.
Unul dintre moştenitorii de drept ai
localului, inginerul Niculae Mircea
(74 de ani), relatează o bucăţică din
povestea familiei: „Tatăl meu, două
verişoare şi cu mine, ne-am născut
în această clădire. Eu am copilărit
aici şi tot aici am început şi şcoala.
După 1944 am plecat la Sibiu, unde
am rămas până la terminarea liceului german”. Familia Mircea provenea din Ardeal. „Bunicul meu, care
se numea Nicolae Mircea, s-a
născut în 1868. Era originar din
Caţa, lângă Rupea, între Sighişoara
şi Braşov. Mulţi ardeleni plecau spre
Regat să-şi caute viitorul”, îşi începe
istorisirea Niculae Mircea, proprietarul berăriei (în fotografie).
„Marele comerciant” de mai târziu,
aşa cum era numit de presa vremii,
se angajase în Bucureşti ca ucenic
de meseriaş, la 11 ani. Pe la 1869,
comerţul cu bere începe să se dezvolte. Apar primele fabrici, Luther,
Bragadiru şi altele. Ion Căbăşan şi
doi nepoţi, Ion şi Gheorghe Mircea,
au deschis primele prăvălii cu denumirea Caru’ cu bere, numele restaurantului apărând în anuarul lui
Frederic Dame. Nicolae Mircea
închiriază pe rând mai multe prăvălii
pe strada Stavropoleos, din Hanul
Zlătari. „Ca să construiască ulterior
pe un teren de 600 de metri pătraţi,
Nicolae Mircea aşteaptă aprobarea
Primăriei. Pe atunci se făceau studii
de proiecte, nu se construia la voia
întâmplării”, explică moştenitorul.
Ziarul „Curierul comercial” consemna la 6 iunie 1899 inaugurarea
stabilimentului vestit. Primarul de
atunci al Bucureştiului era Barbu
Delavrancea, iar firma „Fraţii Mircea”
şi restaurantul Caru’ cu bere sunt înregistrate la Camera de Comerţ.
“Bunicul a avut două fete şi un băiat.
Au rezultat cinci nepoţi, câte doi de
la fiecare fată şi un băiat de la tata,

eu. Toţi suntem în viaţă. Prin urmare,
eu consider că faţă de bunicul este
o datorie morală”, este convingerea
descendentului care s-a ocupat şi a
reuşit să recupereze şi imobilul, timp
de 12 ani.
Unul dintre locurile preferate ale lui
Niculae Mircea, în copilărie, era
pivniţa. Aici, Moş Ghiţă, cel care are
o statuie în berărie dedicată de întemeietor, administra comoara cu
licori. Avea în grijă 77.000 de litri de
vin, iar berea era adusă de la Bragadiru, furnizorul cu care bunicul său
a avut o relaţie foarte bună.
“Când eram copil, bântuiam prin
toate cotloanele, iar uneori chelnerii
îmi ofereau câte o halbă miniaturală
de bere. În facultate nu prea ieşeam
la restaurante. O dată, împreună cu
colegii mei, am ajuns la Caru’ cu
bere. Când am intrat, toţi chelnerii mau salutat. ”Ia uite la ăsta, e cunoscut de toţi chelnerii!”, spune râzând
gazda. Amintirile îi sunt legate de
perioada 1947-’49, când venea în
vacanţă la Bucureşti. „Mergeam la
biserică cu tata şi îmi dădea să dau
bani cerşetorilor care odinioară
fuseseră magistraţi sau personalităţi
marcante ale societăţii. Pe mine ma marcat acest lucru”, mărturiseşte
Niculae Mircea.
Muşterii cu renume ai celebrului
restaurant au fost şi George
Coşbuc,
Onisifor
Ghibu,
Delavrancea, Caragiale şi Goga.
Onisifor Ghibu povestea cum că, un
prieten ardelean venit de la Viena
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care vroia să-l vadă pe Coşbuc, se
gândea unde să-l găsească:
”Coşbuc la Iorga nu merge, la Academie nu se duce, am auzit că merge
la o berărie”. Cei doi s-au interesat
şi au găsit Caru’ cu bere. ”În seara
aceea, l-au recunoscut pe scriitor
după şuviţă!”. Muzicologul Viorel
Cosma zice că aici ar fi cântat Edward Strauss, dar Niculae Mircea nu
are date concrete despre acest fapt.
Sigur este însă faptul că, în perioada
1940-’45,
violonistul
Ionel
Budişteanu era şef de orchestră la
salonul de vânătoare de la subsol,
unde se auzea muzică café concert
şi românească. „A fost o berărie
care s-a remarcat prin nobleţe şi rafinament, prin lipsa feţelor de masă.
Aici puteau intra şi un om simplu, de
pe stradă, dar şi un magistrat. Petrecerile ţineau câteodată până
dimineaţa. Una dintre întâmplările
hazlii ale vremii se referă la faptul, că
într-o seară, trei cheflii nu s-au mai
dat duşi decât dimineaţa. Au chemat
o birjă să-i ducă acasă, însă au încurcat adresele şi s-au întors la
berărie. Aici li s-au pus bileţele cu
adresa în piept.
Suprafaţa utilă a restaurantului este
de 1.600 de metri pătraţi, iar la cele
două etaje sunt locuinţe cu şapte
camere până în 50 de metri pătraţi.
Caru’ cu bere a fost dotat încă de la
început cu instalaţie de climatizare
şi de apă, având şi puţ propriu, iar
un lift exterior de marfă este folosit
pentru aprovizionare. Astăzi, chel-

nerii de la Caru’ cu bere sunt
renumiţi pentru paradele lor.
„Acum sunt 170 de angajaţi, cam
câţi erau şi pe vremuri”, precizează
Niculae Mircea, care intenţionează
să folosească cât mai inteligent
spaţiul de deasupra restaurantului,
respective cele şapte camere. „Nu
se recomandă un hotel aici, dar un
club cultural ar fi cea mai bună
soluţie, având în vedere atât spaţiul
generos cât şi trecutul istoric al acestei clădiri. Adică, să ai jos mâncare,
iar sus relaxare”.
De peste munţi, fraţii Mircea au mai
importat ceva: curăţenia - de care a
răspuns singura femeie angajată,
mama Zangor - şi grija pentru
ospătari, bucătari şi ucenici, acestora oferindu-le câteva odăi în care
să se odihnească.
Una dintre descrierile sugestive ale
restaurantului Caru’ cu Bere este
următoarea: “Deschis în 1879,
acesta este cel mai bun loc în care
să te pui la punct cu berea şi
bucătăria românească. Clădirea în
care se află restaurantul este un
monument istoric foarte preţuit pentru stilul gotic. Interiorul este în stilul
Art Nouveau cu fresce, tavan boltit,
dar şi mobilierului masiv din lemn închis la culoare - nu-i de mirare că aici
au luat masa multe personalităţi, de
la celebra formaţie The Rolling
Stones la Prinţul Moştenitor al
Japoniei.”
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