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“Unii prieteni sunt
umbre, nu apar decât
când e soare“

mihail sadoveanu
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Regele Mihai. Un mare rege al
României, remarcabilă personalitate - prin
faptele sale - a Europei secolului XX, a
încetat din viață

ERoina
REflEcțiiloR
mElE Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs

masterand Leonard șeRban
programul Work and travel e ceva special!
am mai scris asta și probabil o să o mai fac și cu alte
ocazii. anul trecut a fost cum a fost, ați citit și voi. Cel puțin
pentru o persoană mai introvertită ca și mine, poate
însemna începutul sfârșitului perioadei de persoană
introvertită. Dacă anul trecut mi-am făcut mulți prieteni și
a fost super experiența, anul ăsta mi-am făcut o nouă
serie de prieteni, nu la fel de mulți, dar ceva mai calitativi.
Deși am stat doar o lună și jumătate în state, perioada a
fost mai agreabilă, din moment ce deja știam oameni și
am început să cunosc și alții.
pRiMa escală pe păMânt aMeRican:
aeRopoRtul din boston

- continuare în pag. 4, 8 -

Lect. Univ. Dr. Doris Louise
popescu, ulbs

Economia RomâniEi
şi pRoblEma
capitaluRiloR
stRăinE.
DoctRina "pRin noi
înşinE".

“Economistul”.
DEstinul şi
avataRuRilE unEi
pRofEsii (iii)
or, sub asemenea aspecte, orientarea
ingineriei spre economie, fireşte, cu
condiţia unei învăţări de calitate,
asigurată de profesori de economie de
specialitate, nu poate fi decât benefică.
practic, nu va mai fi bun ce „pare bun”,
ci ceea ce efectiv este – va fi – bun.
12. alte câteva gânduri în încheierea
periplului în teritoriul generos al
economiştilor. Ce perspective au
economiştii în România?
acad. n.n. constantinescu.
pRofesoR la ase bucuRești

- continuare în pag. 7 -

"prin noi înşine": esenţă şi linii directoare.
Capitalurile străine, în special sub
forma investiţiilor străine directe, sunt
percepute astăzi ca o sursă de creştere
economică, beneficiile acestor investiţii
reflectându-se în special în crearea de
noi locuri de muncă şi într-o mai
accelerată
dinamică
imprimată
economiei. Deşi majoritatea politicilor
vizează atragerea într-o proporţie cât
mai mare a acestor capitaluri, există şi
o serie de controverse, cea mai
importantă privind problema repatrierii
profiturilor. De altfel, discuţiile nu sunt
noi, locul şi rolul capitalurilor străine în
economia naţională fiind subiecte profund dezbătute.
vintilă i.c. bRătianu

Dan popescu

- continuare in pag. 3 și 5 -
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a patra revoluție
industrială: ce
înseamnă și cum
să răspundem
Algoritmii ne conduc lumea.
(adaptat după Christopher
Steiner)
stăm pe pragul unei revoluții
tehnologice care va schimba
fundamental modul în care
trăim, lucrăm și ne raportăm
unul la celălalt.
prin amploarea și complexitatea sa, transformarea va fi
total diferită de ceea ce
omenirea a experimentat
înainte. încă nu știm cum se
va desfășura, dar un lucru
este clar: răspunsul la
aceasta trebuie să fie integrat
și cuprinzător, implicând toți
factorii implicați în politica
mondială...

continuare in pag. 2

Lect. Univ. Dr. Doris Louise
popescu, ulbs

moDalităţi DE
aboRDaRE a
chEstiunii
agRaRE (1907-1914).
soluţionăRi pRopusE DE pRincipalElE paRtiDE
politicE
RomânEşti.

odată cu răscoala de la 1907,
procesul reformator agrar în
România s-a circumscris unui
ritm mai alert, direcţiile, dar şi
limitele acestuia fiind stabilite de
către principalele partide cu rol
de decizie în viaţa politică
românească. abordările asupra
"chestiunii ţărăneşti" au variat
între rezervă şi radicalism, în
funcţie de interesele susţinute de
aceste partide, dar şi de contextul politic intern şi internaţional.
în ceea ce privea partidul
naţional Liberal, acesta, deşi s-a
pronunţat permanent în favoarea
rezolvării problemei agrare,
propunea, la început, doar soluţii
de ordin general.
- continuare in pag. 5 și 6 -
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...din sectoarele public și privat către
mediul academic și societatea civilă.
prima revoluție industrială a folosit puterea de apă și abur pentru a mecaniza
producția. a doua, puterea electrică
folosită pentru a crea producția în masă.
a treia, puterea electronică și tehnologia
informației utilizate pentru a automatiza
producția. acum, a patra revoluție
industrială se bazează pe cea de-a treia,
revoluția digitală care a apărut de la mijlocul secolului trecut. se caracterizează
printr-o fuziune a tehnologiilor care
estompeazăliniiledintresferelefizice,digitale și biologice.
Există trei motive pentru care
transformările de astăzi nu reprezintă
doaroprelungireaceleide-atreiarevoluții
industriale, ci mai degrabă sosirea unei
a patra și distinctă: viteza, amploarea și
impactul sistemelor. Viteza descoperirilor actuale nu are precedent istoric. în
comparație cu revoluțiile industriale anterioare, a patra este în evoluție mai
degrabă într-un ritm exponențial decât
într-un ritm liniar. în plus, este vorba de
perturbarea aproape a oricărei industrii
din fiecare țară. iar lărgimea și profunzimea acestor schimbări anunță transformarea întregului sistem de producție,
management și guvernare.
posibilitățile miliardelor de persoane
conectate prin dispozitive mobile, cu putere de procesare fără precedent, capacitatedestocareșiacceslacunoștințe,
sunt nelimitate. aceste posibilități vor fi
înmulțite cu progrese tehnologice emergente în domenii precum inteligența
artificială, robotica, internetul obiectelor,
vehiculele autonome, tipărirea 3D, nanotehnologia, biotehnologia, știința materialelor, stocarea energiei și calculul
cuantic.
Deja, inteligența artificială este în jurul
nostru, de la autoturisme și mașini dronice la asistenți virtuali și software care traduc sau investesc. în ultimii ani s-au
înregistrat progrese impresionante în ai,
determinate de creșterile exponențiale
ale puterii de calcul și de disponibilitatea
unorcantitățimaridedate,delasoftwareul folosit pentru a descoperi noi medicamente la algoritmi folosiți pentru a prezice
interesele noastre culturale. tehnologiile
de fabricare digitală, între timp,
interacționează cu lumea biologică în
fiecare zi. inginerii, designerii și arhitecții
combină designul de calcul, producția de
aditivi, ingineria materialelor și biologia
sintetică, pentru a pionera o simbioză
între microorganisme, corpurile noastre,
produsele pe care le consumăm și chiar
clădirile pe care le locuim.
provocări și oportunități
Ca și revoluțiile care au precedat-o, a
patra revoluție industrială are potențialul
de a crește nivelul veniturilor globale și de
a îmbunătăți calitatea vieții populațiilor din
întreaga lume. până în prezent, cei care
au câștigat cel mai mult de la aceasta au
fost consumatorii capabili să-și permită și
să acceseze lumea digitală, până acum
tehnologia făcând posibilă apariția de noi
produse și servicii care sporesc eficiența
șiplăcereaviețiipersonale.Comandarea
unui taxi, rezervarea unui zbor,
cumpărarea unui produs, efectuarea
unei plăți, audierea unei melodii,
vizionarea unui film sau practicarea
oricărui joc se poate face acum de la
distanță.
în viitor, inovația tehnologică va duce, de
asemenea, la un miracol din partea ofertei, cu câștiguri pe termen lung în ceea
ce privește eficiența și productivitatea.
Costurile de transport și de comunicare
vor scădea, logistica și lanțurile globale
deaprovizionarevordevenimaieficiente,
iar costul comerțului va fi tot mai mic. în
final, toate acestea deschid noi piețe și
stimulează exponențial creșterea
economică.
în același timp, așa cum au subliniat

revolutie industrială
economiștii Erik brynjolfsson și andrew
mcafee, revoluția ar putea genera o inegalitate mai mare, în special în potențialul
săudeaperturbapiețeleforțeidemuncă.
Deoarece automatizarea înlocuiește
forța de muncă în întreaga economie,
deplasarea netă a lucrărilor spre mașini
ar putea exacerba decalajul dintre întoarcerealacapitalșirevenirealamuncă.
pe de altă parte, este posibil, de asemenea, ca deplasarea lucrătorilor prin
tehnologie să conducă, în ansamblu, la
o creștere netă a locurilor de muncă sigure și satisfăcătoare.
nuputemanticipaînacestmomentcare
scenariu este probabil să apară și istoria
sugerează că rezultatul va fi probabil o
combinație a celor două. Cu toate acestea, sunt convins că:
- în viitor,
talentul, mai mult decât capitalul, va
reprezenta factorul critic al producției.
aceasta va genera o piață a muncii din
ce în ce mai separată în segmente de
"slabă calificare / slabă salarizare" și
"înalte calificări / înalte salarii", ceea ce, la
rândul său, va conduce, inevitabil, la o
creștere a tensiunilor sociale.
-inegalitatea reprezintă cea mai mare
preocupare societală asociată cu a patra
revoluție industrială. -Cei mai mari beneficiari ai inovării tind să fie furnizorii de
capital intelectual și fizic - inovatorii,
acționarii și investitorii - ceea ce explică
creșterea decalajului de avere între cei
dependenți de capital și de forța de
muncă.
tehnologia este, prin urmare, unul
dintre principalele motive pentru care
veniturile au stagnat, sau chiar au scăzut,
pentru majoritatea populației din țările cu
venituri ridicate: cererea de lucrători cu
înaltă calificare a crescut, în timp ce cererea pentru lucrătorii cu mai puțină
educație și abilități scăzute s-a redus .
Rezultatul este o piață a forței de muncă
cu o cerere puternică la capetele înalte și
joase, dar o scăpare pentru clasa de mijloc.
acest lucru explică de ce atât de mulți
muncitori sunt deziluzionați și temători că
propriile venituri reale și ale copiilor lor vor
stagna. De asemenea, acesta explică
de ce clasele de mijloc din întreaga lume
se confruntă din ce în ce mai mult cu un
sentiment general de nemulțumire și nedreptate.
nemulțumirea poate fi, de asemenea,
alimentată de permeabilitatea tehnologiilor digitale și de dinamica schimbului de
informații tipic social media. mai mult de
30% din populația globală utilizează
acum platforme sociale pentru
conectarea, învățarea și partajarea
informațiilor. într-o lume ideală, aceste
interacțiuni ar oferi o oportunitate pentru
înțelegerea și coeziunea interculturală.
Cu toate acestea, ele pot crea și propaga
așteptări nerealiste cu privire la ceea ce
reprezintă succesul unui individ sau unui
grup și oferă oportunități pentru
răspândirea ideilor și ideologiilor extreme.
impactul asupra afacerilor
o temă principală ce stă in centrul
discuțiilor dintre specialiștii în economie
cu directorii globali și cu directorii de afaceri este faptul că accelerarea inovației și
vitezaîntreruperiisuntgreudeînțelessau
anticipat și că acești conducători constituie o sursă de surpriză constantă. întradevăr, în toate industriile, există dovezi
clare că tehnologiile care stau la baza
celei de-a patra revoluții industriale au un
impact major asupra întreprinderilor.
în ceea ce privește oferta, multe industrii
se confruntă cu introducerea de noi
tehnologii care creează modalități complet noi de a satisface nevoile existente și
a perturba în mod semnificativ lanțurile
de valori industriale existente.
De asemenea, au loc schimbări majore
pe partea cererii, deoarece creșterea
transparenței, implicarea consumatorilor
șinoilemodeledecomportamentalconsumatorilor (din ce în ce mai mult bazate
pe accesul la rețele și date mobile) obligă
companiile să adapteze modul în care
proiectează, comercializează și

furnizează produse și servicii .
o tendință esențială este dezvoltarea
unor platforme cu tehnologii care să
combine atât cererea, cât și oferta pentru a perturba structurile existente ale industriei, cum ar fi cele pe care le vedem
în economia "partajată" sau "la cerere".
aceste platforme tehnologice, ușor de
utilizat de smartphone-uri, congresează
oamenii, bunurile și datele - creând astfel modalități complet noi de a consuma
bunuri și servicii în acest proces. în plus,
acestea reduc barierele pentru întreprinderi și indivizi de a crea bogăție, modificând mediile personale și profesionale
ale lucrătorilor. aceste noi platforme de
afaceri se multiplică rapid în multe servicii
noi, de la spălătorie la cumpărături, de la
activități productive la parcare, de la
masaje la călătorii, etc.
în ansamblu, există câteva efecte principale pe care a patra Revoluție industrială
le are asupra așteptărilor clienților, asupra
îmbunătățirii produselor, asupra inovării
colaborative și asupra formelor
organizaționale. indiferent dacă sunt
consumatori sau întreprinzători, clienții
devin din ce în ce mai mult epicentrul
economiei, ceea ce se referă la
îmbunătățirea modului în care sunt serviți
clienții.produseleșiserviciilefizice,înplus,
pot fi acum îmbunătățite cu capabilități
digitale care le măresc valoarea.
tehnologiile noi fac ca activele să fie mai
durabile și mai rezistente, în timp ce
datele și analizele transformă modul în
care sunt menținute.
o lume a experiențelor clienților, a serviciilor bazate pe date și a performanțelor
activelor prin intermediul analizelor, între
timp,necesitănoiformedecolaborare,în
special având în vedere viteza la care au
loc inovațiile și întreruperile. iar apariția
unor platforme globale și a altor modele
de afaceri noi înseamnă, în final, că talentul, cultura și formele organizaționale
vor trebui serios retușate.
în ansamblu, trecerea inevitabilă de la
digitizarea simplă (a treia revoluție
industrială) la inovația bazată pe
combinații de tehnologii (a patra revoluție
industrială) forțează companiile să-și reexamineze modul în care își desfășoară
activitatea. Cu toate acestea, linia de jos
este aceeași: liderii de afaceri și directorii
executivi trebuie să înțeleagă că mediul
lor suferă o continuă schimbare, să conteste ipotezele echipelor lor de operare și
să inoveze necontenit și continuu.
impactul asupra guvernarii
pe măsură ce lumile fizice, digitale și biologice sunt într-o continuă convergență,
noile tehnologii și platforme vor permite
din ce în ce mai mult cetățenilor să conlucreze cu guvernele, să își exprime
opiniile, să își coordoneze eforturile și
chiar să eludeze supravegherea
autorităților publice. în același timp, guvernele vor dobândi noi puteri tehnologice pentru a-și spori controlul asupra
populației, pe baza sistemelor de
supraveghere omniprezentă și a
capacității de a controla infrastructura
digitală. în ansamblu, însă, guvernele vor
face din ce în ce mai mult presiuni pentru a-și schimba abordarea actuală în
ceea ce privește angajamentul public și
elaborarea de politici, deoarece rolul lor
central de a conduce politica se
diminuează datorită noilor surse de
concurență și redistribuirii și
descentralizării puterii pe care noile
tehnologii le permit.
în cele din urmă, doar capacitatea sistemelor guvernamentale și a autorităților
publice de a se adapta va determina
supraviețuirealor.Dacăsedovedesccapabili să adopte o lume a schimbărilor
perturbatoare, supunându-și structurile la
nivelurile de transparență și eficiență care
le vor permite să-și mențină avantajul
competitiv, ele vor evolua. Dacă nu, se
vorconfruntacuproblemeîntr-ocontinuă
creștere.
acest lucru este valabil în special în
domeniul reglementării. sistemele actuale de politică publică și de luare a de-
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ciziilor au evoluat alături de a doua
revoluție industrială, când factorii de decizieauavuttimpsăstudiezeoproblemă
specifică și să dezvolte răspunsul necesar sau cadrul de reglementare adecvat.
întregul proces a fost conceput pentru a
fi linear și mecanic, urmând o abordare
strictă "de sus în jos". Dar o astfel de
abordare nu mai este fezabilă. având în
vedere ritmul rapid al schimbărilor industriale ale revoluției industriale și impactul
amplu, legiuitorii și autoritățile de reglementare sunt contestați într-o măsură
fără precedent și, în cea mai mare parte,
se dovedesc incapabili să facă față. prin
urmare, cum pot păstra interesele consumatorilor și ale publicului larg, continuând să susțină inovația și dezvoltarea
tehnologică? prin adoptarea unei
guvernări "agile", la fel cum sectorul privat
a adoptat din ce în ce mai mult
răspunsuri subtile la dezvoltarea de software și operațiunile de afaceri în general.
aceasta înseamnă că autoritățile de reglementare trebuie să se adapteze continuu la un mediu nou, în continuă
schimbare, reinventându-se astfel încât
să poată înțelege cu adevărat ceea ce
reglementează. pentru a face acest
lucru, guvernele și agențiile de reglementare vor trebui să colaboreze îndeaproape cu specialiștii în științe
economice, mediul de afaceri și cu societatea civilă.
a patra revoluție industrială va avea un
impact profund asupra naturii securității
naționale și internaționale, afectând atât
probabilitatea, cât și natura conflictelor. istoria războiului și securitatea
internațională este istoria inovației tehnologice care și astăzi nu este o excepție.
Conflictele moderne care implică statele
sunt din ce în ce mai "hibride" în natură,
combinândtehniciletradiționaledecâmp
de luptă cu elementele asociate anterior
cu actorii non-statali. Distincția dintre
război și pace, combatant și necombatant, și chiar violența și nonviolența
(gândiți-vă la cibernetică) devin inconfortabil de neclară.
pe măsură ce acest proces are loc și
noile tehnologii, cum ar fi armele autonome sau biologice, devin mai ușor de
utilizat, indivizii și grupurile mici se vor
alătura din ce în ce mai mult statelor, fiind
capabile să provoace daune în masă.
această nouă vulnerabilitate va duce la
noi temeri. Dar, în același timp, progresele tehnologice vor crea potențialul de
a reduce amploarea sau impactul
violenței, prin dezvoltarea de noi
modalități de protecție, de exemplu, sau
o mai mare precizie în direcționare.
impactul asupra oamenilor
a patra revoluție industrială va schimba
nu numai ceea ce facem, ci și cine suntem... aceasta ne va afecta identitatea și
toate aspectele legate de ea: simțul nostru de confidențialitate, noțiunile noastre
de proprietate, modelele noastre de consum, timpul pe care îl dedicăm muncii și
timpului liber și modul în care ne
dezvoltămcarierele,necultivămabilitățile,
inclusiv întreținerea relațiilor. Ea ne
schimbădejasănătateașiconducelaun
sine "cuantificat" și mai devreme decât
credem că poate duce la augmentarea
umană. Lista este nesfârșită deoarece

este legată doar de imaginația noastră.
Relația noastră cu smartphone-urile
noastreesteuncazdemndeluat înconsiderare în acest moment. Conexiunea
constantă ne poate priva de unul dintre
cele mai importante elemente ale vieții:
timpul pentru a face o pauză, pentru a
reflecta și a ne angaja într-o conversație
semnificativă.
Una dintre cele mai mari provocări individuale impuse de noile tehnologii
informaționale este viața privată.
înțelegem instinctiv de ce intimitatea este
atât de esențială, totuși urmărirea și
schimbul de informații despre noi
reprezintă o parte crucială a noii
conectivități.Dezbateriledesprechestiuni
fundamentale, cum ar fi impactul vieții
noastre interioare asupra pierderii controlului asupra datelor noastre, se vor intensifica în anii următori. în mod similar,
revoluțiile care apar în biotehnologie și ai,
care redefinesc ceea ce înseamnă a fi
uman, împingând înapoi pragurile
curente ale vieții, sănătății, cunoașterii și
capacităților, ne vor obliga să redefinem
limitele noastre morale și etice.
modelarea viitorului
nicitehnologia,niciîntrerupereacarevine
cu ea nu este o forță exogenă asupra
căreia oamenii nu au control. toți suntem responsabili pentru îndrumarea
evoluției sale, în deciziile pe care le luăm
zilnic ca cetățeni, consumatori și investitori. prin urmare, trebuie să înțelegem
oportunitatea și puterea pe care le avem
în formarea celei de-a patra revoluții industriale și să le direcționăm către un viitor care să reflecte obiectivele și valorile
noastre comune.
pentru a face acest lucru, cu toate acestea, trebuie să dezvoltăm o viziune
globală și globalistă asupra modului în
care tehnologia ne afectează viața și ne
redimensionează mediile economice,
sociale, culturale și umane. nu a fost
niciodată o perioadă de promisiune mai
mare sau una de pericol potențial mai
mare. totuși, factorii de decizie de astăzi
sunt prea adesea prinși în gândirea
tradițională, liniară, sau prea absorbiți de
multiplele crize care le cer atenția, ca să
gândească strategic despre forțele de
perturbare și inovare care ne modelează
viitorul.
în cele din urmă, totul se reduce la oameni și valori. trebuie să formăm un viitor care să funcționeze pentru noi toți prin
punerea oamenilor pe primul loc și prin
împuternicirea lor. în cea mai pesimistă și
dezumanizată formă a acesteia, a patra
revoluție industrială ar putea într-adevăr
să aibă potențialul de a "robotiza" umanitatea și, astfel, de a ne priva de inima și
de sufletul nostru. Dar ca o completare
la cele mai bune părți ale naturii umane creativitate, empatie, administrare poate, de asemenea, să ridice omenirea
într-o nouă conștiință colectivă și morală
bazată pe un sentiment comun al destinului. trebuie să ne asigurăm că
aceasta din urmă predomină.
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Capitalurile străine încep să apară
în sfera economiei româneşti cu
precădere după tratatul de la adrianopol (1829). La început, economia
principatelor
Române,
caracterizată de numeroase elemente feudale, nu prezintă un interes major acestor capitaluri, a
căror pătrundere se va accentua
însă
pe
fondul
câştigării
independenţei de stat, trecerii la
protecţionism şi accelerării procesului de industrializare. încă înainte
de primul război mondial, capitalulurile
străine
câştigaseră
preponderenţa în domeniul gazului şi electricităţii: 95,5 %; industria
petrolului: 94 %; industria zahărului:
94 %; metalurgie: 74 %; chimicale:
72,3 % şi industria lemnului: 69 %.
finanţa internaţională se manifesta
puternic şi în sectorul bancar, cele
5 bănci controlate de capitalul
străin dispunând de resurse de
500.000.000 lei, spre deosebire de
cele mai mari patru bănci
româneşti, care dispuneau doar de
325.000.000 lei (Keith Hitchins,
România. 1866-1947, 1998, p. 194
şi
n. marcu (coord.), istorie
economică, 1979, pp. 212-225).
Ca reacţie la situaţia capitalurilor
străine şi pe fondul mai larg al
susţinerii afirmării economice, partidul naţional Liberal, ca factor decident, va contura treptat germenii
unei noi concepţii. substanţa acesteia se reflecta în însăşi sintagma
"prin noi înşine", inovatoarea
politică oferind un răspuns pertinent nevoilor specifice ale sistemului economic naţional şi urmărind
dezvoltarea unei economii bazate
pe forţe interne.
orientarea "prin noi înşine" nu
făcea notă discordantă în raport cu
ideile economice vehiculate până
la acel moment de partidul
naţional Liberal, dimpotrivă ea parvenind ca rezultat cursiv al
construcţiei, în timp, a viziunii acestui partid asupra mersului
economiei naţionale. practic, "prin
noi înşine" promova principiul
protejării intereselor economice interne, traducându-se printr-o vastă
acţiune de dezvoltare economică
centrată pe elemente româneşti,
respectiv pe: capitalul, munca şi
iniţiativa autohtonă.
De altfel, poziţia liberalilor faţă
de chestiunea capitalurilor externe
dobândise notorietate cu mult
înainte de lansarea noii politici, în
cadrul discuţiilor distingându-se p.
s. aurelian, a cărui atitudine,
refractară penetraţiei financiare
străine, a fost transformată într-un
adevărat crez economic personal
(p. s. aurelian, Despre subjugarea
economică; înfiinţarea unei bănci
funciare şi pericolul invaziei capitalului străin; Despre penetraţia
capitalurilor străine; încercări de
penetrare a capitalurilor străine cu
prilejul
întemeierii
industriei
zahărului, etc.).
începutul secolului al XX-lea, a coincis cu o cristalizare a orientării liberale "prin noi înşine", concepţia
dobândind substanţă pe fondul
stării financiare dezastruoase descoperite de liberali odată cu
revenirea lor la guvernare, în 1901.
Liberalii au adus critici dure anterioarei guvernări conservatoare, pe
care o vedeau drept vinovată de
dezastrul
finaciar
al
ţării.
asumându-şi dificila sarcină a
echilibrării financiare, noul guvern
"a luat asupra-şi de a deslega
problema şi a rezumat deslegarea

ei prin trei cuvinte - prin noi înşine"
(Discursul lui D. a. sturza, D. a. D.,
nr. 3, 1901).
acuze dure la adresa conservatorilor au fost proliferate şi de
către Vintilă brătianu, artizanul incontestabil al concepţiei "prin noi
înşine". având "convingerea
nestrămutată că prin noi înşine
putem să ne dezvoltăm pe toate
căile" (Vintilă i. C. brătianu, prin noi
înşine, în "Voinţa naţională", nr.
6.006, mai 1905), acesta îi făcea
pe conservatori vinovaţi de regresul ţării, în condiţiile în care concesiile acordate capitalului străin
riscau "să ne dea înapoi în
redeşteptarea
economică
naţională" (Vintilă i. C. brătianu,
scrieri şi cuvântări, 1937, p. 218).
mizând pe resursele proprii:
"avem credit bine stabilit, avem
probe că putem găsi între români,
personalul special pentru orice
ramură de activitate, avem în sfârşit
conştiinţa nevoilor noastre mai bine
ca oricare alţii" liderul liberal sintetiza sensul politicii economice
susţinute de partidul său: "să
mergem înainte prin noi înşine, şi
să nu dăm elementului străin decât
strictul necesar" astfel încât "Ţara
Românească să propăşească prin
propriile ei puteri şi [...] elementele
ei să participe într-o măsură largită
şi în toate ramurile de activitate ce
se deschid".
necesitatea scoaterii de sub
controlul străin a finanţelor ţării era
subliniată şi de către liberalul Emil
Costinescu, acesta respingând vehement ideea oricărui nou ajutor financiar extern şi considerând că
"numai în noi înşine stă mântuirea
şi ne aflăm în ultima oră în care ne
mai putem mântui" (D. a.D., nr. 3,
1901).
încă din fază incipientă,
măsurile întreprinse în spiritul viitoarei politici "prin noi înşine" şi-au
dovedit eficienţa, bugetul din 19011902 încheindu-se cu excedent.
ieşirea liberalilor de la guvernare,
în anul 1904, nu a însemnat şi
renunţarea la principiul "prin noi
înşine", aceasta menţinându-se ca
o preocupare prioritară pe agenda
economică liberală.

mai mult, chestiunea capitalului
străin a început să se regăsească
nu doar în luările de poziţie ale
membrilor partidului naţional Liberal, dar şi în cadrul programelor
elaborate de acest partid. în acest
context, se impune menţionat
manifestul-program al partidului
naţional-Liberal din 1911, acesta
fiind considerat drept primul document programatic liberal în care sau exprimat, în mod oficial,
principiile politicii "prin noi înşine",
respectiv nevoia afirmării în primul
rând a elementelor naţionale,
aceasta în condiţiile menţinerii unei
bune colaborări cu celelalte state:
"convinşi
de
necesitatea
armonizării intereselor noastre economice
cu
interesele
internaţionale, avem fireasca
dorinţă, ca în această conlucrare,
să încurajăm din ce în ce mai mult
capitalul şi iniţiativa românească şi
să asigurăm elementului naţional o
parte legitimă cât mai largă la
muncă şi la conducere" (manifestul-program al partidului naţionalLiberal din ianuarie 1911).
poziţia rezervată a partidului
naţional-Liberal faţă de chestiunea
capitalului străin, reluată în aceeaşi
termeni şi în programul din 27
noiembrie 1921 nu însemna, automat, o totală respingere a
colaborării cu acesta. Este drept,
liberalii nu percepeau nevoia unui
apel obligatoriu la acest capital. Cu
toate acestea, ei nu înlăturau o
eventuală colaborare, pătrunderea
capitalului străin trebuind însă
subordonată intereselor româneşti:
"o asemenea politică nu înlătură
conlucrarea capitalurilor străine,
dar ea va avea cu aceste capitaluri
raporturi de cinstită şi frăţească
conlucrare, iar nu legături de
asuprire sau de acaparare primejdioase suveranităţii naţionale care
ar lăsa poporul român sărac întruna din cele mai binecuvântate ţări
ale Europei" (i. n. angelescu, politica economică a României, 1923,
p. 10.).
Materializarea orientării liberale
"prin noi înşine".
Deşi enunţate încă de la începutul secolului al XX-lea, prin-
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cipiile doctrinei liberale "prin noi
înşine" nu şi-au găsit o transpunere
energică în practică decât odată cu
venirea partidului naţional Liberal
la putere, în ianuarie 1922, respectiv cu inaugurarea "marii guvernări
liberale".
Un prim pas realizat, înainte de
a trece la adoptarea şi aplicarea
propriu-zisă a măsurilor de politică
economică "prin noi înşine", a fost
modificarea Constituţiei, noua lege
fundamentală a ţării, promulgată la
29 martie 1923 (în urma unor dispute acerbe cu opoziţia), consemnând transformările înregistrate de
societatea românească în urma
marii Uniri şi statuând noua situaţie
socio-politică
şi
economică
existentă. în fapt, Constituţia de la
1923 reprezenta, în totalitatea sa,
o creaţie a marii finanţe române şi
avea ca scop crearea cadrului
constituţional favorabil proiectatelor
legi liberale, noua constituţie asigurând astfel temei legal politicii liberale a afirmării independenţei
economice.
Deşi terenul era pregătit,
depunerea în parlament a pachetului de legi menite să ofere
concreteţe doctrinei "prin noi
înşine" a fost întârziată, aceasta din
cauza apariţiei unei opoziţii chiar în
sânul partidului naţional Liberal.
practic, era vorba de o confruntare
între susţinătorii liniei propuse de
Vintilă brătianu, aceştia declarându-se hotărât în favoarea
predominării clare a elementului
naţional şi cei ai ministrului agriculturii şi Domeniilor, al. Constantinescu,
deschişi
pătrunderii
capitalului străin şi convinşi de faptul că refacerea economiei
româneşti era posibilă doar recurgând la aportul finanţei externe.
în cele din urmă, adepţii
orientării "prin noi înşine" au triumfat, credinţa acestora în suveranitatea absolută a statului român,
care trebuia ferit de orice amestec
străin impunându-se, iar guvernul
declanşând o vastă politică
intervenţionistă (i. saizu, Rolul statului în economia naţională: 19221928). Deşi vehement criticată,
această implicare a statului în toate

sectoarele economiei naţionale era
apreciată de liberali ca un garant al
asigurării progresului economic
general.
atenţia liberalilor s-a îndreptat,
în primul rând, asupra industriei
petrolului. Considerat drept "izvorul
de energie necesar apărării
naţionale, dând lumina necesară
maselor populare şi materia industriei chimice" (Vintilă i. brătianu,
petrolul şi politica de stat,
bucureşti, 1919), respectiv "unul
dintre instrumentele cele mai puternice ale independenţei politice şi
economice ale unui stat modern,
de îndrumare şi sporire a activităţii
lui", petrolul se impunea să nu fie
considerat "ca un produs oarecare
al solului şi lăsat la regimul unei
libere exploatări".
în acest sens, la 4 iulie 1924, a
fost promulgată "legea minelor",
aceasta, prin prevederile sale,
reprezentând un apogeu al
concepţiei "prin noi înşine". Legea
confirma dreptul de proprietate al
statului asupra tuturor resurselor
minerale ale ţării, precum şi privilegiul exploatării directe sau indirecte a acestora (în baza
concesiilor acordate societăţilor private).
fundamentul acestei legi se
regăsea în Constituţia din 1923,
art. 19 al acesteia stipulând în mod
clar că zăcămintele miniere, precum şi bogăţiile de orice natură ale
subsolului aparţineau statului
român, care este liber să le exploateze în conformitate cu interesele sale.
Legea crea condiţii favorabile
dezvoltării capitalului autohton,
care deţinea majoritatea (60%) în
raport cu capitalul străin (40%). De
asemenea, 2/3 din membrii consiliilor de administraţie, ai comitetelor
directoare, preşedintele şi directorul general trebuiau să fie de
naţionalitate română. aplicarea
legii a provocat vii reacţii, critica
dură a susţinătorilor politicii "porţilor
deschise", dublată de presiunile
puternice venite din plan extern
provocând o modificare a legii
minelor, în 1925, controlul român
fiind redus la 50%.
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masterand Leonard șeRban
urmare din pagina 1
odată cu întoarcerea în america,
am început puțin să ne plimbăm
prin oraș, să-l cunoaștem mai pe
îndelete. am încercat să ne axăm
anul ăsta și pe distrat/vizitat, nu
doar pe muncit și făcut bani. mie nu
mi-a ieșit, deși am plecat cu un
sentiment de bine și cu dorința de a
mă întoarce și anul viitor. De ce
asta? Well... să zicem că anul ăsta
s-au întâmplat multe. și bune și
rele...
Ca să fac o mică introducere în articol, eu ca persoană am anumite
dorințe de la viață și anumite
realizări pe care vreau să le îndeplinesc. pe parcursul vieții mele
nu doresc să ajung să mă omor cu
munca. nu am făcut-o niciodată, nu
vreau să o fac nici de acum încolo,
iar prin muncă, mă refer la cea
fizică. Consider că sunt destul de
înzestrat și educat pentru a nu fi
nevoie de muncă fizică. pe lângă
că nu-mi place, nu este o treabă
pentru mine. nu reflectă cine sunt.
bineînțeles, ce fac în sUa, este
altă poveste. în primul rând că nu o
fac pentru prea mult timp, iar mica
experiență de muncă fizică mă
ajută să cunosc și alte câmpuri de
muncă. De exemplu, acum las mai
mereu bacșiș când mă cazez la un
hotel (de aia nu prea merg la
hoteluri, Ha!). pentru că știu
satisfacția aia pe care o au
cameristele când găsesc bani în
cameră. pentru că am fost unul și
pentru că mă bucuram când
găseam și un dolar într-o cameră...
Legat de subiectul cu care am început, pentru câteva luni, nu mor
să muncesc la un ritm alert chiar și
pentru 13-15 ore pe zi. Da, dacă
vrei să faci ceva acolo, muncești
mult! planul meu de viitor nu este
prea complex, este chiar destul de
banal și clasic. probabil că 90-95%
din oameni își doresc să aibă un
loc de muncă, să-și întemeieze o
familie,
1-2
copii
și
să
îmbătrânească frumos, poate la
țară. La mine, este aproximativ
același plan, cu mici schimbări.
Ceva mai multe călătorii, poate
chiar stabilit pe undeva în altă țară,
nu vreau să muncesc pănă la o
vârstă foarte înaintată, vreau să fiu
mai activ ca persoană pe toată perioada vieții.
mergând a doua oară în state și

făcându-mi și mai multe cunoștințe,
am văzut fel și fel de oameni și caractere. Unul mi-a rămas în gând și
am considerat că merită un articol
separat, numai al ei. o persoană
care m-a ajutat aproape la fel de
mult cât a făcut-o și andreea, prietena mea. Este vorba de alexa, o
fată blondă, înălțime medie, foarte
simpatică, cu o fire frumoasă și
puțin timidă. De-o vârstă cu mine
(24 de ani), alexa a călătorit, a escaladat, a navigat și s-a plimbat
prin lume probabil mai mult decât o
să o fac eu vreodată. bine, cel mai
mult prin america, dar și-a părăsit
și continentul de câteva ori bune.
aceasta a lucrat în perioada în care
am fost și eu acolo, vara aceasta,
la același restaurant, 18 Central,
cel de care povesteam și anul trecut, cu terasa aceea cu priveliștea
magnifică asupra portului din Rockport. Era o simplă chelneriță, nimic
special la ea, nu ieșea în evidență
cu nimic înafară de zâmbetul care
parcă spunea o poveste. ăsta e
genul de persoană, care nu iese cu
nimic în evidență, cuminte, în
banca ei, dar care ar putea face
diferența, dacă ai răbdare să o descoperi, dacă ai răbdare să-i asculți
povestea și să-ți dai seama că
merită osteneala.
fiind singură cu mama ei, de mică,
mutându-se din loc în loc,
bineînțeles, a avut ocazia să se
plimbe, să cunoască diferite persoane, dar și nefericirea să nu-și
facă niște prieteni adevărați și buni,
asta rezultând și din atitudinea
puțin închisă cu oamenii noi (în
care mă regăsesc și eu). Cu noi, a
trebuit să se adapteze repede, pentru că anul ăsta am venit în america cu același prieten (Cristi) de
anul trecut și cu o fată (Larisa),
fostă colegă de liceu, cu care am
păstrat legătura și cu care am petrecut momente frumoase până să
fiu nevoit să mă întorc, prematur,
înapoi în țară. spuneam că nu a
avut timp să ne studieze și a trebuit
să se obișnuiască cu noi, deoarece
firea excentrică și extrem de
extrovertită a prietenului meu ne-a
propulsat în centrul atenției nu doar
o dată. bineînțeles, am dovedit că
suntem niște români puși pe
treabă, serioși, dar nu mereu. pentru că nu așa se face treaba. Dacă
nu ajungi să-ți placă ceea ce faci,
îți dăunezi ție și nu merită efortul,
dar asta e deja altă discuție.
ne-am obișnuit și noi, la reîn-

toarcere cu vechii colegi (s-a reîntregit oarecum vechea echipă), dar
și cu colegii cei noi. odată cu ei,
am început să o cunoaștem și pe
alexa. După cum am mai spus, fire
simpatică, simpatică și ea ca fată,
după câteva păhărele, după program, ne-a învățat să jucăm un joc,
în care măsuram cât de mult ne
putem întinde din săritură, în mâini.
sună complicat, dar este extrem de
simplu. oricum nu contează, doar
voiam să punctez micul "bonding",
mica legătură pe care am realizato ușor, ușor cu ea.
Eu a trebuit să plec din america
prematur din motive personale, pe
2 august (în condițiile în care prietenii mei s-au întors în 20 oc-

MIERCURI 20 DECEMBRIE 2017

tombrie), deci mi-am propus ca
înainte să plec, să ies cu ea la un
suc/mic dejun/gogoașă, ceva ca să
îi aflu povestea. mic dejun, mic
dejun a fost. și a fost chiar în 2 august, dimineața. o dimineață caldă,
însorită, care mie personal îmi
aducea un amalgam de sentimente
și trăiri care ba mă ridicau și mă
făceau să mă simt bine, ba mă
făceau să mă simt prost și aproape
depresiv. Gândindu-mă ulterior,
cred că cele mai multe au fost sentimente de bine. Dar despre asta
vorbim puțin mai jos.
ne-am văzut, ne-am luat ceva de
mâncare și am început să ne
povestim lucruri mai personale. s-a
văzut că nu ne cunoșteam de multă

vreme, întrucât am pornit puțin mai
greu discuția, dar a mers totul bine,
timpul a zburat, iar eu trebuia să
mă pregătesc pentru plecarea spre
aeroport. ne-am urat o vară
frumoasă și ne-am îndreptat fiecare
spre ruta sa către casă. am rămas
cu un sentiment extrem de plăcut,
în antiteză cu sentimentul că urma
să plec. ideea e că e greu să ajungi
să-ți fie dor de o persoană pe care
abia ai întâlnit-o. ok, trecuse o lună
jumate, dar tot este foarte puțin, cu
atât mai mult în cazul meu, care
sunt o persoană ce nu se atașează
ușor de alte persoane.

- urmare în pagina 8 -

alexa WagneR: spRe soaRe

inteRnetul, daR și căRțile

MIERCURI 20 DECEMBRIE 2017
Lect. Univ. Dr. Doris Louise
popescu, ulbs
urmare din pagina 3
“chestiunea agrară”
în spiritul doctrinei "prin noi înşine" sa situat şi "legea pentru comercializarea şi controlul întreprinderilor
economice ale statului", din 7 iunie
1924. în baza acestei legi, întreprinderile erau clasificate în întreprinderi de interes general, care nu
puteau fi decât întreprinderi de stat şi
celelalte întreprinderi, care puteau
să fie exploatate şi în asociaţie cu
capitalul privat. în prima categorie se
regăseau serviciile publice române
cum ar fi: Căile ferate Române,
Regia monopolurilor statului, atelierele armatei, din cea de-a doua
categorie făcând parte întreprinderile miniere şi metalurgice sau cele
de transport, la exploatarea acestora urmând să participe şi capitalul
privat, controlul lor fiind menţinut de
către comisari, cenzori şi membri ai
consiliilor de administraţie.
intervenţionismul statului
s-a manifestat şi în "legea regimului
apelor", din 27 iunie 1924, dar şi în
"legea energiei", adoptată la 4 iulie
1924. aceasta din urmă, oferea
doar investitorilor şi societăţilor
anonime române posibilitatea
obţinerii de concesiuni în amenajarea instalaţiilor hidraulice şi termoelectrice. statul român încuraja
dezvoltarea acestui domeniu, el fiind
beneficiarul unei pătrimi din energia
Lect. Univ. Dr. Doris Louise
popescu, ulbs
urmare din pagina 1
îDovada faptului o reprezenta
însuşi programul partidului din
1906, o reflectare clară a modului în
care era preconizată îmbunătăţirea
soartei ţăranilor în preajma izbucnirii
răscoalei de la 1907.
manifestul făcea pe larg referire la
starea înapoiată a satului românesc, imaginea creionată fiind
dezastruoasă: "în sate domneşte
sărăcia cu toate relele ce o
înconjoară. Ţărănimea nu dispune
decât de un nutriment prost şi
neîndestulător. De aceea pelagra,
boala mizeriei nu dispare [...].
îmbrăcămintea săteanului este
iarăşi o dovadă vie a strâmtorii în
care el trăieşte. Locuinţele
nesănătoase şi lipsa unei instalări
gospodăreşti cât de modeste precum şi împuţinarea vitelor, menţin
pe săteni într-o stare de înapoiere,
care nu se potriveşte cu avântul
altor trepte sociale. aceste suferinţi
sunt mărite prin lipsa aproape
întreagă de sfat ajutător şi
îndreptător în anevoinţele vieţii de
toate zilele" (istoricul partidului
naţional-Liberal de la 1848 şi până
astăzi, 1923, p. 183).
în ciuda gravităţii situaţiei
semnalate, soluţiile preconizate
erau paleative, liberalii limitându-se
la propuneri naive: "stabilirea de
relaţiuni de încredere reciprocă şi
de conlucrare dintre dânşii [ţărani] şi
proprietarii mari"şi înfiinţarea unei
Case Rurale, ajutorarea propriuzisă a ţăranilor fiind lăsată pe
seama bisericii şi a Şcolii.
Liberalii nu făceau nici un
fel de referire la regimul proprietăţii,
ei respingând orice idee de modificare a repartizării pământului. De
altfel, membrii partidului naţional
Liberal vor rămâne sub acest aspect intransigenţi, nici chiar evenimentele din 1907 nereuşind să
producă o schimbare în optica lor.
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produsă.
in ciuda intenţiilor progresiste
urmărite prin aplicarea acestui set
de legi, România se confrunta cu o
reală lipsă de capital, calculele liberalilor, bazate pe suma alocată statului român în contul despăgubirilor
de război, dar şi pe direcţionarea
rentei de împroprietărire către sectorul industrial şi bancar dovedinduse eronate. situaţia era agravată de
datoriile pe care ţara noastră le contractase la marea finanţă
internaţională, mare parte din
sumele încasate pe export fiind
canalizate tocmai spre plata acestor
datoriilor externe. astfel, nici
măsurile intreprinse, nici constituirea
societăţii naţionale de Credit industrial nu au reuşi să asigure capitalul
la parametrii doriţi de liberali, lipsa
capitalului, precum şi vociferările externe conducând la flexibilizarea
poziţiei liberale vis-a-vis de finanţa
internaţională. în acest sens, în principalele capitale europene au fost
trimişi reprezentanţi de seamă ai
cabinetului liberal: Vintilă brătianu,
al. Constantinescu, tancred Constantinescu, aceştia având misiunea
de a tempera atitudinea critică a
marilor puteri faţă de nou inaugurata
politică, explicând raţiunile şi
conţinutul legislaţiei economice liberale şi încercând să convingă
asupra caracterului rentabil al afacerilor în care era chemat să participe, în condiţii determinate,
capitalul străin.
Cu toate că efectele măsurilor întreprinse de liberali au fost pozitive,

opozanţii liberalilor şi-au adus o
importantă contribuţie la subminarea imaginii acestui partid în
rândul electoratului. De altfel, electoratul român, format în larga sa majoritate din ţărani, s-a simţit lezat de
lipsa preocupărilor liberale în domeniul agriculturii, taxând partidul
naţional Liberal pentru orientarea sa
părtinitoare industrial-bancară la
alegerile din 1928.
intrat în opoziţie, liberalii şiau refăcut forţele, revenind la putere
în 1931. noul preşedinte al partidului: i. G. Duca, dar şi situaţia
problematică cauzată de criza
economică, au deteminat o modificare a orientării liberale, sesizabilă
chiar la nivelul atitudinii faţă de capitalul străin.
astfel, în discursul susţinut
la Congresul General Liberal din
februarie 1931, i. G. Duca susţinea
"o colaborare mai activă cu capitalurile străine", pledând însă pentru
o relaţie în termeni deplin onorabili
pentru ambele părţi: "această colaborare nu se poate obţine, după
convingerea noastră nici vânzând
pentru un blid de linte avuţia ţării şi
nici concesionând - pentru foloase
trecătoare şi problematice, toate
izvoarele de venituri ale acestei ţări"
(i. G. Duca, Discursul-program rostit la Congresul General al partidului
naţional Liberal, 1931).
bibliografie:
aurelian, p. s., opere economice.
texte alese, Editura academiei,
bucureşti, 1967.
brătianu, Vintilă, i. C., prin noi înşine.

Ce a fost? Ce să fie în România
mare şi nouă?, în "Democraţia", nr.
5, 1927.
idem, scrieri şi cuvântări, vol. i, vol.
iii, imprimeriile independenţa,
bucureşti, 1937, 1940.
Hitchins, Keith, România. 18661947, ed. a ii-a, Editura Humanitas,
bucureşti, 1998.
marcu, n., (sub redacţia), istorie
economică, Editura Didactică şi
pedagogică, bucureşti, 1979.
Rădulescu-Zoner, Şerban (coord.),

istoria partidului naţional Liberal,
Editur a biC aLL, bucureşti, 2000.
***, istoricul partidului naţional-Liberal de la 1848 şi până astăzi, imprimeriile independenţa, bucureşti,
1923.
***, Contribuţii la istoria capitalului
străin în România de la sfârşitul
primului război mondial până la
ieşirea din criza economică din
1929-1933, Editura academiei,
bucureşti, 1960.

în acest context, oficiosul partidului,
"Viitorul", preciza categoric, la scurt
timp după răscoala din 1907, că
cererile de pământ ale ţăranilor nu
puteau primi decât un aviz negativ:
"să iasă din minţile ţăranilor ideea
că statul e dator să le dea
pământ...La o cerere astfel
formulată, societatea românească
nu poate să răspundă decât nU!"
(Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti în
România. 1908-1921, 1967, p.
116).
manifestul-program
al
partidului naţional Liberal din 1911
reafirma poziţia în cauză:
"preocupaţi de dezvoltarea firească
şi liniştită a statului, am căutat şi
vom
căuta
totdeauna
să
dezrădăcinăm ideea greşită şi
primejdioasă pe care unele legislaţii
agrare au sădit-o în sufletul
ţărănimii, că statul poate şi trebuie
să fie distribuitorul direct şi etern al
pământului" (istoricul partidului
naţional-Liberal de la 1848 şi până
astăzi, 1923, p. 197).
aceeaşi direcţie era
urmată şi de către spiru Haret, un
susţinător de seamă al ridicării culturale a ţăranilor, care deşi afirma că
"partidul naţional-Liberal a avut totdeauna chestia ţărănească înscrisă
în programul său politic", considera
că o nouă împroprietărire nu va
aduce o rezolvare totală a chestiunii, soluţia cea mai potrivită fiind
aceea a arendării pământului către
ţărani, practic a unei transformări a
acestora în arendaşi: "dacă vânzarea de moşii la ţărani va fi, după
părerea
mea,
un
mijloc
neîndestulător pentru a face faţă
greutăţilor chestiei ţărăneşti, cred că
arendarea către dânşii a moşiilor ar
fi cu mult mai eficace şi mai uşor de
realizat" (spiru C. Haret, Chestia
ţărănească, 1905, p. 21).
atitudinea iniţial rezervată
cu privire la dimensiunea reformei
agrare a fost treptat abandonată,
ideea unei noi repartizări a
pământului începând a fi sistematic
vehiculată, semn al unei radicalizări

a concepţiilor liberale. aceasta cu
atât mai mult cu cât, în cadrul partidului exista deja un curent favorabil unei reforme agrare lărgite, între
susţinătorii acesteia regăsindu-se în
special gruparea poporanistă din
jurul "Vieţii româneşti", condusă de
către C. stere.
Deşi recunoştea că exproprierea constituia un act radical,
C. stere nu ezita să afirme necesitatea acesteia, apreciind-o ca
soluţie necesară progresului economic şi social al României: "vădit,
o împroprietărire bazată pe o expropriere silită ar fi un mijloc foarte
radical şi nu mă îndoiesc că în anumite condiţiuni aceasta ar fi şi mijlocul cele mai eficace" (D. a. D.,
sesiunea ordinară 1907-1908, nr.
29, 1908). De altfel, C. stere, era un
critic declarat al "ţării de latifundii" şi
a neajunsurilor care decurgeau de
aici, el legând rezolvarea problemei
agrare şi inversarea proporţiei
repartizării pământului de însuşi
destinul ţării noastre.
schimbarea atitudinii liberalilor se regăsea şi la i. i. C.
brătianu, acesta susţinând ideea

unei noi distribuiri a proprietăţii: "noi
credem că este nevoie ca actuala
repartiţiune a proprietăţii să fie
schimbată în folosul micii
proprietăţi" (i. i. C. brătianu, Cuvintele unui mare român. fragmente
din discursuri. 1914-1927, p. 13).
Dând dovadă de tact, şeful liberal
aprecia că exproprierea nu izvora
dintr-o ură faţă de marii proprietari,
dimpotrivă ea acordând posibilitatea acestora de a-şi crea un capital nou moral, pe care să îl
dezvolte, precizând clar că "voim
expropriere, nu voim consfiscare".
La rândul său, liberalul i.
G. Duca se declara deschis exproprierii. Cu toate acestea, el respingea "o împroprietărire în masă",
pronunţându-se doar pentru "o
împroprietărire
selecţionată",
deoarece "ţării nu-i este indiferent
ce fac ţăranii cu pământul care li se
dă" (D. a. D, sesiunea ordinară
prelungită, nr. 59, 1909).
Un alt partid politic implicat în dezbaterile privitoare la chestiunea
ţărănească a fost partidul Conservator. agravarea problemei agrare,
precum şi poziţia favorabilă re-

formelor adoptată în timp de către
liberali, i-a obligat pe conservatori să
îşi definească şi să îşi asume o orientare specifică. Reprezentând interesele marilor proprietari, la
început conservatorii s-au împotrivit
cu înverşunare unei posibile exproprieri, afirmând importanţa istorică
şi beneficiile menţinerii marii
proprietăţi.
printre apărătorii tranşanţi
ai acesteia se număra în principal
alexandru marghiloman, care se
opunea oricăror măsuri radicale,
fiind potrivnic unui progres realizat
prin salturi şi rupt de tradiţie. în conformitate cu această viziune,
alexandru
marghiloman
împărtăşea convingerea că marea
proprietate îndeplinea o funcţie pe
care nici o altă pătură socială nu era
capabilă să şi-o însuşească,
fărâmiţarea acesteia riscând să
provoace dezechilibre puternice şi
constituind o reală primejdie pentru
economia statului (alexandru
marghiloman, Doctrina conservatoare, discurs rostit în şedinţa
Camerei din 12 decembrie 1908).
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Energica opoziţie faţă de reforma
agrară, a fost transformată într-un
adevărat crez şi de către Constantin argetoianu, acest obiectiv, deşi
supus eşecului, călăuzind întreaga
activitate politică a influentului lider
conservator: "intrat în luptă ca să
apăr proprietatea rurală, şi prin urmare agricultura noastră, n-am
putut să o scap. am contribuit cât
am putut la îndulcirea loviturilor, dar
mărturisesc că am fost învins în
lupta aprigă pe care am dus-o
aproape singur împotriva modului în
care s-a realizat reforma noastră
agrară" (Constantin argetoianu,
pentru cei de mâine. amintiri din
vremea celor de ieri, 1991, pp. 4445).
totuşi, inclusiv printre membrii
acestui partid au apărut păreri favorabile unei exproprieri parţiale.
Era cazul lui Constantin Garoflid,
care considera că în problema
ţărănească "soluţia nu poate fi
decât
exproprierea"
(Const.
Garoflid, Chestia agrară în România, 1920, p. 214), văzută ca o
acţiune necesară pentru eliminarea
celor două forme neeconomice
reprezentate de cultura parcelară şi
de cea latifundiară.
Conform acestui teoretician al
reformei agrare, exproprierea se
impunea să aibă caracter limitat,
fiind prevăzută, în mod explicit, a se
efectua "cu excluderea moşiilor
până la 500 ha şi cu un procent progresiv pentru cele de la 500 de ha în
sus". practic, raţionamentul lui
Const. Garoflid se baza pe însăşi
structura repartizării marii proprietăţi,
exproprierea afectând doar într-o
mică măsură marile exploatări particulare.
Ţinând cont de faptul că ponderea cea mai însemnată a marilor
proprietari: 3.315, adică 60 % dintre aceştia deţineau suprafeţe între
100-500 de ha, fiind scutiţi deci de
"pericolul" exproprierii şi că alţi 1.122
proprietari, cu suprafeţe cuprinse
între 500-1.000 ha, nu ar fi fost
decât sensibil lezaţi, rezulta că doar
un număr de 949 de proprietari
având moşii de peste 1.000 ha ar fi
trebuit să suporte greul exproprierii.
Uşurinţa acceptării de către conservatorul şi marele proprietar
Const. Garoflid a actului exproprierii
nu izvora însă dintr-un pur altruism,
raţiunile îmbrăţisării unei asemenea
atitudini având un pronunţat resort
pragmatic. în acest context,
despăgubirile pentru pământul expropriat, deloc neglijabile ca şi
sumă, s-ar fi întors la marea proprietate, contribuind la eficientizarea
acesteia şi facilitând trecerea la
practicarea unei agriculturi mai intensive.
însuşi take ionescu, care în 1907
se pronunţase pentru conservarea
marii proprietăţi, şi-a modificat pe
parcurs orientarea. Desprinderea
de partidul Conservator şi
înfiinţarea partidului Conservator
Democrat, formaţiune care dorea o
adaptare la noile condiţii de dezvoltare a României, s-a reflectat şi
în discursul liderului noii formaţiuni
pe tema reformei agrare.
astfel, take ionescu împărtăşea
credinţa că unicul mijloc al unei mai
bune aşezări a vieţii economice a
ţăranului român consta în modificarea proporţiei dintre proprietatea
mică şi marea proprietate, fapt realizabil prin vânzarea/arendarea către
ţărani a unor loturi de pământ. take
ionescu nu excludea nici posibilitatea exproprierii, într-un discurs
susţinut în 1914 în parlament, afirmând că "în văpaia de la 1907, s-a
născut şi ideea că nu se poate spori
proprietatea ţărănească numai pe
cale evolutivă, ci că trebuie o
măsură mai radicală, care nu poate
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să fie decât exproprierea" (D. a. D.,
sesiunea ordinară 1914, sedinţa din
22 aprilie 1914). totuşi, propunerile
conservatorilor democraţi erau ponderate, exproprierea fiind acceptată
a se realiza doar în baza unei juste
şi prealabile despăgubiri, fixată de
către justiţie.
Radicalizarea discursurilor centrate în jurul reformei agrare, respectiv renunţarea la propunerile
care vizau doar ameliorarea situaţiei
ţărănimii române şi enunţarea unor
măsuri structurale, menite chiar a
provoca răsturnări ale stării de fapt
a fost favorizată şi de situaţia în plan
extern, campania din 1913 din bulgaria aducându-şi o contribuţie
masivă la redactarea, de către liderul partidului naţional Liberal, i. i.
C. brătianu, a cunoscutei scrisorimanifest din 7 septembrie 1913.
acesta prevedea, pentru întâia
dată: "desăvârşirea reformelor
agrare printr-o intervenţie a statului
cu drept de expropriere, unde e
nevoie, pentru crearea proprietăţii
ţărăneşti" (C. i. băicoianu, studii
economice, politice şi sociale, 1941,
p. 413).
ideea a fost reluată şi în cadrul

Congresului partidului naţional Liberal din 20 octombrie 1913, prilej al
votării unei moţiuni care vorbea atât
de reforma electorală, dar şi de
"înfăptuirea unei mai drepte repartiţii
a proprietăţii rurale, dislocând proprietatea latifundiară în favoarea
populaţiei nostre rurale prin mijlocul
revizuirii art. 19 din Constituţie,
lărgindu-l în sensul ca exproprierea
proprietăţii rurale să se poată face
pentru motive puternice de ordine
economico-socială".
în acest sens, liberalii reafirmau
intenţia legată de "continuarea reformelor agrare începute în 1907 şi
completarea lor prin dreptul statului
de a întrebuinţa exproprierea în
anume condiţiuni, cu o dreaptă
despăgubire, înlesnindu-se o
repartiţie a proprietăţii funciare mai
conformă cu interesul general".
în ceea ce privea studiile efectuate în vederea înfăptuirii reformei
agrare, acestea făceau referire la
exproprierea a circa 1.200.000 ha
din suprafaţa deţinută de marile
proprietăţi şi distribuirea acestora, în
loturi de câte 5 ha ţăranilor.
La sfârşitul anului 1913, guvernul liberal a lansat iniţiativa revizuirii
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Constituţiei. parlamentul a aprobat
această cerere la 22 aprilie 1914,
corpurile legiuitoare dizolvându-se.
noile corpuri legiuitoare s-au întrunit
la 5 iunie 1914, în sesiune
extraordinară, pentru a dezbate
modificarea Constituţiei. Cu toate
acestea, discuţia asupra reformelor
a fost amânată pentru sesiunea din
15 noiembrie 1914, fiind invocată
efectuarea
unei
prealabile
cadastrări a proprietăţii funciare, lucrare cu caracter tehnic care presupunea o îndelungată perioadă de
timp. Declanşarea primului război
mondial a provocat însă amânarea
problemei reformelor, pentru o
perioadă de alţi trei ani.
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Răspunsul la o astfel de întrebare comportă o alta: Ce perspective au economiştii în
lume? Destinul economiştilor
români nu poate fi nicidecum
despărţit de cel al economiştilor
pe
mapamond.
acesta
reprezintă astăzi „o lume tot mai
economică”, o lume în care totul
– practic totul – se judecă în
circumstanţe
de
raritate:
resurse naturale, financiare,
resurse umane, de spiritualitate, resurse de sănătate, de
vigoare, resurse de inovaţie şi
de inventivitate etc. Dintr-un
astfel de unghi complex destinul economistului în lume se
vădeşte şi cu restricţii şi cu
posibilităţi.
Cu restricţii? Desigur. Deoarece
lumea economică a terrei a
dobândit mai multe contururi şi
trăsături unitare, ceea ce a
făcut-o „mai mică” şi a supus-o
ca atare, întreagă şi după reguli specifice, obiectivului de activitate at economiştilor. or, o
astfel de abordare „a meseriei”
este deosebit de pretenţioasă.
Ea nu va putea fi niciodată
fezabilă săpând pe mp până în
centrul pământului. Ceea ce –
poate doar aparent – pare mai
uşor. Ci numai privind terra în
globalitatea, diversitatea şi unitatea ei, duritatea ei, ţinând
seama de diversitatea statelor
care o compun, fiecare dintre
acestea cu o istorie economică
proprie, cu experienţe particulare mai mult sau mai puţin
fericite – încă multe –, cu prognoze incerte. Ceea ce este –
sigur – mult mai greu. Există interese ale terrei, probleme
globale, dar care nu trebuie
rupte – şi nici nu pot fi rupte –
de
interesele
ţărilor,
comunităţilor, grupărilor de
state, de interesele indivizitor ca
stare. strategiile şi măsurile

salutare astfel, privite de
aproape, cu alte cuvinte, pe termen scurt, par încă confuze.
Ele pot dobândi însă claritatea
„imaginii”, acurateţea globală,
naţională, umană necesară
ţintelor propuse pe măsura
„îndepărtării de pânză”, de
tablou, pe termen lung. atunci
când într-o lume în care, precum mereu, au primat,
primează şi vor prima interesele, credulii şi sentimentalii
părăsind „masa de joc”, într-o
lume în care nimeni nu face
nimănui cadouri fără o motivaţie
mai lesne sau mai dificil de remarcat, deja posibilele echilibre
vor fi mai relevante, interesele
se vor vădi mai mult articulate,
perspectivele vor da ia iveală
resursele aşteptate şi deziderabile.
Cât de limpezi în gândire, în
cunoştinţe, în interpretări, în
calcule – mai ales în calcule –
vor trebui să fie economiştii –
fireşte, cei care işi vor respecta
profesia. Cât de bine înzestraţi
vor trebui să fie ei astfel spre a
soluţiona probleme ce decurg,
ce derivă dintr-un asemenea
cadru
complex.
orizontul
firmelor cu oarecare întindere
nu mai este şi nu va mai fi nicidecum o stradă, un cartier, o
uzină, un oraş, o regiune, o ramura industrială, o ţară chiar, ci
mai multe state, o comunitate
economică, un imens spaţiu
economic. Este un orizont deseori greu de sesizat şi foarte
dificil de abordat. Desigur, frumos, dar mai ales greu.
De unde însă posibilităţile pentru destinul economiştilor dacă
restricţiile, greutăţile, nu vor fi
deloc neglijabile? tocmai dintro
asemenea
dinamică
economică „generoasă” şi în
pretenţii, dar şi în posibilităţi,
tinerii cu aptitudini – testate,
fireşte – pot fi şi vor putea în şi
mai mare măsură să le valorifice. paradigmele noi ce vor trebui
să
domine
ştiinţele

economice
–
altele
ca
substanţă, expresii şi nuanţe
decât cele din trecut – vor oferi
terenul mai prielnic pentru afirmarea inteligenţelor profesionale meditative – evident, „nil
novi sub sole”. Dar şi pentru
afirmarea inteligenţelor creative
şi dinamice, în egală măsură
mobile, flexibile, adaptabile la
realităţi în schimbare cu o
viteză uluitoare. Un destin, dar
pentru economişti în care
promisiunile pot fi privite
aproape ca o „fatalitate”.
Economiştii români? tot aşa de
bine cotaţi în spectrul – inters –
al cererii. După Revoluţie s-au
creat în România zeci şi zeci de
mii de noi firme. atunci când au
fost create şi pe timpul cât au
funcţionat sau funcţionează –
acestea au avut – şi au – în
primul
rând
nevoie
de
economişti. De acei oameni capabili să ştie şi să gestioneze
capitaluri, patrimonii, averi. Din
păcate, sub acest aspect –
poate fapt inerent începutului
transformărilor spre economia
de
piaţă
–
asemenea
economişti s-au afirmat cu
precădere
mai
mult
ca
economişti contabili. în activitatea unei firme este, desigur,
firesc ca speciatistul în contabilitate să aibă un rol esenţial în
confruntarea cu însăşi activitatea firmei şi legatitatea financiar-contabilă
a
acestei
activităţi, cu controalele ce se
întreprind, cu bugetul statului
deseori atât de lacom s.a. De
multe ori contabilul ştie ce trebuie să ştie mai mult decât patronul firmei sau managerul ei.
Rezumându-se,
exclusiv,
funcţionalităţile în cadrul amintit,
s-au scăpat – şi se scapă – din
vedere elementele de strategia
firmei, de penetrare a ei pe
piaţă, de menţinere a ei pe
piaţă, de menţinere a pieţei – lucrul
cel
mai
important.
soluţionările de acest tip impun
– pe un plan tot aşa de impor-

buenos aiRes 2002. congResul Mondial de econoMie
și istoRie econoMică (RoMânia paRticipantă)

tant, dacă nu mai important –
economiştii manageri, acei
specialişti
cu
o
cultură
economică deosebită şi cu un
simţ practic ascuţit, acei
economişti care ştiu să şi
conducă – mai ales să conducă
– şi nu doar să înregistreze.
impun economiştii cu simţul
afacerilor, al profitului, care-şi
asumă riscuri pe care le pot
„ţine” mereu sub control, care
penetrează, care „văd”. iată,
dar, un deosebit teren de afirmare pentru economişti, un
teren în care paşii sunt încă
timizi dar pot – şi trebuie – să
devină mutt mai pregnanţi.
avem tradiţii în „economics”,
cadru în care se relevă cu
valenţe deloc minore şi componenta – de sorginte sau
influenţă – franceză. Şi trebuie
să ne îndreptăm, deopotrivă,
spre „business”, spre şcoala
americană de acest tip, atât de
pragmatică. Desigur, şi spre
„Şcoala Germană. Evident că în
situaţia de acum a economiei
şi industriei româneşti, România, ţară membră a Uniunii Europene, a exagera într-o parte
sau alta poate avea efecte mult
prea riscante şi chiar perdante.
După cum statutul ca atare al
economistului, în situaţiile
menţionate şi chiar pe calea de
mijioc, trebuie respectat.
mai departe. în orice postură
profesională
s-ar
afla
economiştii, cel putin două elemente le sunt acum – şi mai
mult în viitor – indispensabile: a)
calcutatorut; b) limbile străine; respectiv două-trei, cadru în
care să fie stăpânit aproape de
perfecţiune limbajul economic.
altminteri – în pofida unor vârfuri posibile strălucitoare – nu
vom putea, ca firme, emite
pretenţii nici în Europa şi nici pe
teritoriul euroatlantic. sub toate
aceste aspecte, în învăţământul
nostru superior economic se
depun eforturi stăruitoare –
poate că încă nu suficiente.
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Eforturi ce trebuie receptate în
reala ior calitate de către
studenţii economişti, acei
specialişti care ei vor stăpâni
economia românească a anului
2020. Şi încă un aspect acum.
Câţi oare dintre studenţii
economişti lucrează în timpul
facultăţii sau s-au străduit să-şi
constitutie capitaluri spre a-şi
deschide firme, pătrunzând astfel
mai
bine
„secretele
economiei” în general, ale
economiei de piaţă, în special?
prea puţini, din păcate. Câţi dintre profesori şi-au deschis firme,
fireşte nu de meditaţii – ci de
consulting
economic,
de
producţie – spre a înţelege şi ei
mai bine, cu responsabilitatea
propriului buzunar, economia
de piaţă, pe care o predau, şi
deci spre a preda mai bine? tot
puţini şi tot din păcate.
Cele relatate sunt – cum
spuneam – numai câteva gânduri. Dar dacă fiecare va parcurge porţiunea ce i se cuvine
sau care o poate parcurge,
asemenea idei – aflate astăzi
pe primul plan al importanţei –
pot prinde contur, pot deveni realitate. Şi ce mult înseamnă
acest lucru pentru economia
românească.
1). Un fapt notabil îl reprezintă,
de asemenea, cursurile de
economie şi de economie
aplicativă, economie de război
şi
administratie
militara,
intendenţă,statistica, contabilitate - de la Şcoala superioară
de Război şi pentru comandanţi
de brigăzi, divizii şi corpuri de
armata. printre profesori, un
nume ulterior de mare strălucire
printre universitarii şi practicienii
economişti români şi nu numai,
venerabilul Victor slăvescu.
2). Vezi Gh. Zane şi Gh. Dobre,
studii de istoria Gândirii Economice, Colecţia institutului de
Cercetări Economice, vol XiX,
1971, p. 183

în inima si mintea americii profunde
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urmare din pagina 4
tot drumul (undeva la peste 20
de ore) înapoi spre sibiu m-am
gândit la tot ce mi se întâmplase în ultimele 2-3 luni și cum
încă sunt normal la cap. părțile
nașpa nu le voi zice. Doar faptul
că am plecat din america și nam mai petrecut timp bun acolo.
De data asta am stat cu alți 9
români într-o casă închiriată de
angajator. oameni care trăiesc
în bucurești, oameni de nota
10! începusem și cu ei să mă
înțeleg (nu din cauză că aveau
ei ceva, din cauză că sunt eu
sălbatic cu oamenii noi) și eram
toți ca o mare-mică familie
acolo, între americani (dealtfel
foarte prietenoși și ei! - am vrut
să precizez asta mai mult pentru că se știe că românii se
plâng de străini atunci când
ajung în alte țări, că se
comportă cu ei ca și cu niște
sclavi. acum n-a fost cazul, am
dat doar de oameni de nota 10!
Deci cam toate ajunseseră să
fie bine acolo, normal că a fost
nașpa plecarea. Cu o seară
înainte, toți colegii de la restaurant mi-au urat toate cele bune
și să ne revedem la anul. La fel
și la hotel, cu colega de la
timișoara cu care iarăși, m-am
împrietenit repede și pe care
abia aștept să o vizitez cât de
curând. acum am două persoane pe care să le vizitez în
timișoara.
pe lângă sentimentele nașpa,
aveam și unele bune. Urma să
mă întorc să-mi revăd prietena,
îi pregăteam o surpriză (nespunându-i că urmează să mă
întorc), care nu a ieșit foarte
bine (pentru că s-a prins), mă
simțeam bine și pentru că lucrurile cu ea mergeau (și încă
merg) foarte bine și am ajuns să
țin foarte mult la ea, pe de altă
parte liniștea pe care mi-a
transmis-o alexa, surpriza pe
care mi-au pregătit-o tatăl,
mătușa și unchiul meu cu
venirea lor la aeroport, în
bucurești, toate astea m-au înconjurat și mi-au oferit o
senzație de bine.
Dar să revenim la alexa, care

mi-a povestit planurile ei de viitor. aceasta își strângea
singură banii pentru o călătorie
ce probabil se petrece "as we
speak" prin america, prin
deșerturile din america, canioane și tot tacâmul. Chiar
atunci, își pregătea dubița cu
care urma să meargă la plimbare, să fotografieze cele mai
frumoase locuri, să escaladeze
cele mai înalte stânci, etc.
totodată, era studentă la o facultate de medicină. scopul ei în
viață era să ajungă medic și să
meargă în africa sau într-o țară
cu adevărat nevoiașă, să
trateze oamenii. moment în
care (n-am lăsat să se vadă,
dar) am rămas șocat. adică,
cum rămâne cu dorința de a
avea o familie, de a-ți găsi
jumătatea, de a face o "droaie"
de copii și de a-ți rupe cârca tot
restul vieții pentru a le oferi lor,
creațiilor tale, un viitor bun și
prosper? (ăsta fiind șablonul
clasic de persoană, cel puțin la

noi)
a nu se crede că e ceva rău,
doar că așa suntem noi învățați,
educați. să trăim, iar cât trăim
să ne perpetuăm, în timp ce ne
pasă doar de noi. pentru că cel
mai important lucru pentru orice
persoană
este
propria
persoană, apoi persoanele
apropiate/dragi, cunoștințele,
iar mai apoi (cu greu), persoanele străine, care nu
înseamnă nimic (sau aproape
nimic) pentru ei. și aici este
partea interesantă. Distrugerea
acelui șablon. Eu ca persoană
nu sunt deloc pentru a "fi cu
turma", a urma reguli (înafara
celor care mi se par mie că au
sens), sunt chiar tipul de
persoană ciudată, căreia îi
place să fie diferită în cele mai
multe dintre cazuri. Dar cu toate
astea am stat tot drumul înapoi
să mă gândesc despre cum
există oameni de genul, care-și
dedică viața altora, iar acest
lucru îi face cu adevărat fericiți,

neW yoRk. centRal paRk - vedeRe panoRaMică

nu lucrurile materiale, care sunt
preferate de obicei de majoritatea.
toate lucrurile astea mi-au dat
o stare de bine, care persistă ori
de câte ori mă gândesc la ea.
odată cu ea există probabil mii
de alte persoane care doresc
binele altora, în felul ăsta, iar lucrul ăsta nu poate decât să mă
bucure. am văzut tot felul de
campanii ale celebrităților (Jim
Carrey, Casey neistat, etc.) și
știu că sunt și mulți voluntari
care ajută oamenii ăia, dar nam crezut niciodată că o să întâlnesc vreunul. Este fascinant
cum o simplă persoană îți poate
influența starea de spirit în bine.
Este și mai fascinant când o
persoană poate face asta fără
să-și dea seama, fără să se
chinuie sau să încerce să o
facă. omul este o creatură
extraordinară. ajung de tot mai
multe ori să concluzionez asta.
și uite așa am rămas prieten cu
o persoană minunată, care mă

inspiră fără să vrea, cu un zâmbet ușor chinuit, dar al naibii de
frumos! sper să o mai găsesc și
anul viitor în america pentru că
altfel vorbești față în față cu o
persoană decât prin apel video.
Deci, ca o încheiere. Dacă încă
sunteți indeciși în a merge în
state, eu sper că articolul meu
să vă facă să vă decideți că
efortul (pentru că va fi evident
un efort destul de mare) merită
pentru emancipare. poate că
deja ești, dar nu strică niciodată
ceva nou, un aer altfel, o cultură
diferită. aveam o vorbă. o
experiență Work and travel
poate face cât o mie de cărți.
Este clar exagerat, dar
înțelegeți analogia. plus că
odată ajunși acolo și dacă totul
merge bine, e ca la bomboane.
Cu cât mănânci mai multe, cu
atât vrei mai multe. Cu cât
mergi mai mult acolo, cu atât
vrei să încerci mai mult din
experiența "americănească".
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