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Editorial

Partitocraþie ºi cleptocraþie
Mihai Milca

În cei peste douãzeci de ani care
au trecut de la evenimentele din decembrie 1989, România a constituit
obiectul unui spectaculos dar controversat experiment istoric. De la
regnul partidului unic, un partid numãrând milioane de membri, omniprezent, omniscient, arborescent, cu
o capilaritate socialã în exces, aparent indestructibil ºi monolit, atotputernic ºi refuzând orice alternativã
sau formulã politicã excedând canonul marxist-leninist – la democraþia pluripartidistã, deschisã competiþiei electorale, liberei opþiuni civice,
negocierii ºi combinaþiilor potrivit raporturilor de forþe între actorii angajaþi în jocul politic.
În România proaspãt ieºitã din labirintul totalitarismului comunist,
apariþia unei puzderii de formaþiuni
politice (partide, fronturi, miºcãri) nu

a reprezentat însã ºi o nevoie conºtientizatã a introducerii raþionalitãþii
politice în viaþa societãþii ºi nici reflexul unui proiect civic coerent. A fost
mai degrabã efectul difuz al unui ºoc
post-traumatic, un puseu mimetic în
raport cu ceea ce se întâmplã în întreaga Europã Centralã ºi de Est.
Dar departe de a se institui un
sistem multipartidist funcþional, în
scurt timp au fost puse bazele domniei egoiste ºi exclusiviste a unui nucleu oligarhic disimulat îndãrãtul
partidelor, indiferent de culoarea politicã a acestora. S-a instaurat astfel
o veritabilã partitocraþie. Funcþiile ºi
practicile partidului unic de odinioarã
au fost redistribuite între partidele
succesoare. Acestea au invadat
practic structurile instituþiilor democratice ale statului de drept cu clone
ale foºtilor activiºti comuniºti, adepþii
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Sub comunism se produsese deja
o disociere imperceptibilã la prima
vedere între majoritatea tãcutã ºi
apaticã a populaþiei, pentru care conformismul, masificarea amorfã ºi
inapetenþa privatã în raport cu retorica oficialã a regimului reprezentau
doar un mecanism de adaptare ºi
supravieþuire ºi o minoritate dornicã
de ascensiune politicã sau înavuþire.
Aceastã minoritate aflatã în siajul
nomenclaturii de partid, geloasã pe
aceasta din urmã ºi disponibilã de a
i se asocia s-a exersat continuu în
vederea unei eventuale racolãri sau
schimbãri de garniturã; fie în mod
fãþiº ºi teatral clamând slogane ºi
exhibându-ºi devotamentul, fie în
tainã, prin strategii generatoare de
complicitãþi profitabile sau stratageme lunecoase, participând la luarea unor decizii în microstructuri organizaþionale. Implozia maºinãriei
tentaculare a partidului-stat a oferit
instantaneu în decembrie '89 un vast
câmp de manevrã pentru nomenclaturiºtii de rang secund, terþ etc.,
care nu au întârziat sã-ºi fructifice la
maximum nesperata ºansã. O pseudoclasã politicã, ivitã parcã prin generaþie spontanee a ocupat fãrã nicio
reticenþã prim planul scenei publice.
O pseudoclasã politicã larvarã, colcãind de frustrãri, resentimente ºi

statului de…. drepþi! Aceste structuri
au devenit cutia de rezonanþã a intereselor ºi comandamentelor partidelor, exponenþii camarilelor ºi clientelelor politice prezentându-se într-o
dublã posturã: de protagoniºti ai
acþiunilor ºi deciziilor adoptate în
respectivele structuri ºi de agenþi de
influenþã sau manipulatori de fonduri
ºi proceduri în folosul partidelor ale
cãror indicaþii le urmeazã.
Noul angrenaj partitocratic a preluat ºi a perfecþionat rapid metodele
ºi tacticile oportuniste ºi de intimidare ale rãposatului partid comunist,
debarasându-se doar de balastul
ideologic, de prejudecãþile ºi inhibiþiile eticizante pentru a se deda celui
mai cras ºi vorace pragmatism aducãtor de profituri precipitate ºi privilegii transmisibile ereditar ºi strict
selectiv.
Aceastã oligarhie partitocraticã
este deosebit de activã ºi ubicuã. Ea
mizeazã pe controlul pârghiilor economice ºi financiare dar ºi pe condiþionarea ºi intoxicarea mediaticã a
cetãþenilor ºi opiniei publice, pe anestezierea funcþiilor intelectuale ºi a facultãþilor critice ale oamenilor, pe
inerþia unor categorii sociale largi
cãrora li se induce ideea de a fi doar
spectatorii unei piese cu roluri încredinþate dinainte.
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de programe ºi stindarde de partid

ambiþii: straturi reziduale ale fostei
nomenclaturi dejiste ºi ceauºiste, birocraþi ministeriali ºi judeþeni, disidenþi închipuiþi ºi odrasle inocentate
ale politrucilor ºi culturnicilor din anii
’50-’60, militari deblocaþi, securiºti ºi
miliþieni puºi pe liber sau veniþi cu tot
cu reþelele lor de relaþii, contacte ºi
informatori nedivulgaþi, reconvertiþi cu
toþii la democraþie ºi economia de
piaþã, elemente aluvionare ale miºcãrilor de stradã din anii ’90-’91, specimene fosilizate ºi emuli de ultimã
orã ai partidelor istorice din epoca
interbelicã, veleitari fãrã debuºee lucrative, salariaþi disponibilizaþi din
unitãþile socialiste ,,reºapaþi" ºi reprofilaþi cãtre jocurile speculative ºi
acumularea primitivã a capitalului,
reeditând modelul lui Marx pe propria lor piele, inºi fãrã ocupaþie sau
cu profesie incertã disponibili sã se
lanseze în aventura privatizãrii ºi în
implementarea modelului occidental
al democraþiei.
Partitocraþia româneascã de azi,
chiar dacã nu-ºi revendicã aceastã
„prestigioasã” genealogie îºi trage
originea din acest pat germinativ.
Dar mai ales, aceastã ereditate încãrcatã poate explica de ce propensiunile cleptomanice ale indivizilor ºi
grupurilor care s-au înfrãþit dincolo

spre a confisca puterea, pentru a-ºi
instrumentaliza interesele întreþesute solidar, pentru a se eterniza în
poziþii cheie de unde sã vegheze la
impunitatea ºi prosperitatea lor.
Partitocraþia a devenit cu necesitate o cleptocraþie, care a devalizat
statul, drenându-i necontenit resursele, în folos propriu înstrãinând active uriaºe pentru comisioane grase
ºi avantaje meschine. O partitocraþie
cleptomanã sau o cleptocraþie partinicã, o hidrã avidã, nesãþioasã, aspirând banul public fãrã teamã de
consecinþele generate la nivelul economiei ºi societãþii. O creaturã monstruoasã cameleonicã, reproducându-se când este nevoie prin sciziparitate ºi metamorfozându-se prin uluitoare mutaþii genetice, dobândind
imunitate ºi aspirând la onorabilitate
nobiliarã sui generis. Indiferent de
apartenenþele de partid formale, de
mode împrumutate sau reinventate
sub zodia balcanismului dâmboviþean ºi neofanariot, partitocraþia româneascã postdecembristã nu poate
subzista decât ca o cleptocraþie contagioasã ºi nevindecabilã, ca o stare
patologicã devenitã un mod firesc de
a fi.
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ROMÂNIA
dupã
20 de ani ( I I )
starea de fapt

Cum vãd românii
schimbarea
Dr. Dorel Abraham

Existã un consens în ceea ce priveºte acceptarea schimbãrii sociale
ca un proces de modificare sau transformare a structurilor de bazã ale societãþii astfel încât sã se realizeze o
trecere de la o stare la alta a sistemului social atât din punct de vedere
cantitativ cât ºi calitativ 1.
Din aceastã perspectivã un studiu
al Centrului de Sociologie Urbanã ºi
Regionalã (CURS), efectuat spre
sfârºitul anului 2009 pentru cotidianul
„Jurnalul Naþional” bazat pe douã
sondaje reprezentative la nivel naþional, pentru populaþia în vârstã de
peste 18 ani ºi respectiv pentru cea
în vârstã de peste 38 de ani (care
avea cel puþin 18 ani în 1989) evidenþiazã principalele schimbãri produse

în structura socio-ocupaþionalã a
populaþiei precum ºi percepþia românilor referitoare la cele întâmplate
înainte ºi dupã 1989, gradul lor de satisfacþie, structura timpului liber, etc.
Ce indicã datele obþinute prin
aceste sondaje?
În esenþã, cele mai vizibile schimbãri au fost semnalate de cãtre populaþia în vârstã de peste 18 ani în 1989.
Acest masiv segment de populaþie a
fost cel mai afectat de valul schimbãrilor (tranziþie spre economia de
piaþã, privatizãri, reforme economice)
cu care societatea româneascã s-a
confruntat în ultimii douãzeci de ani.
Este vorba atât de schimbãri sociale pozitive care reflectã mobilitatea profesionalã ºi/sau ocupaþionalã

1

Sondajul de opinie reprezentativ la nivel naþional pentru persoanele în vârstã de 18 ani ºi peste a fost
realizat face-to-face pe un eºantion de 1600 de respondenþi, având o marjã maximã de eroare de
±2,45% la o probabilitate de 95%. Sondajul de opinie la nivelul populaþiei României în vârstã de peste 38
de ani (care aveau cel puþin 18 ani în 1989) a fost realizat pe un eºantion de 1037 de respondenþi, având
o marjã maximã de eroare de ± 3,01% la o probabilitate de 95%.
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mai degrabã momentele agreabile,
pozitive, decât pe cele dezagreabile,
negative din trecut.
Dacã la aceste date mai adãugãm ºi altele, ca de exemplu cãlãtoriile în strãinãtate dupã 1989 care
implicã doar 32% din totalul acestei
categorii de populaþie sau mobilitatea rezidenþialã, extrem de redusã,
atunci se poate înþelege de ce aceºti
oameni au nostalgia perioadei antedecembriste ºi nu apreciazã eventualele avantaje ale traiului în capitalismul post-decembrist. De altfel
mulþi dintre ei considerã cã dupã
1989 s-au produs, pe lângã anumite
schimbãri pozitive ºi altele negative:
creºterea corupþiei (26%), creºterea
infracþionalitãþii (17%), nesiguranþa
locului de muncã (11%), îmbogãþirea rapidã a unei pãrþi a populaþiei ºi
sãrãcirea alteia (10%), dezindustrializarea þãrii (9%) etc.
Alte aspecte negative, dar având
ponderi mai scãzute, sunt în opinia
respondenþilor: abandonul ºcolar
(8%), declinul valorilor culturale ºi
morale (7%), modul în care s-a realizat privatizarea (7%), scãderea veniturilor agricultorilor (4%).
Pãrþile bune ale schimbãrii politice, sociale ºi economice de dupã
1989 sunt identificate de români mai
degrabã prin prisma experienþelor
personale.

ascendentã, integrarea sau înscrierea în economia de piaþã cât ºi de
schimbãri cu caracter negativ care
vizeazã o mobilitate socio-ocupaþionalã descendentã, marginalizare sau
excluziune socialã. Pe ansamblul
populaþiei în vârstã de peste 18 ani,
aproape jumãtate 47% se declarã
mulþumitã ºi foarte mulþumitã de situaþia prezentã în vreme ce 52% indicã o stare de nemulþumire. Tinerii
pânã în 30 de ani sunt mai satisfãcuþi
de felul în care trãiesc – 62% – decât
cei în vârstã de peste 31 de ani.
Dacã ne raportãm la populaþia în
vârstã de peste 38 de ani (adicã persoanele adulte care aveau în 1989
peste 18 ani) constatãm cã 72% din
totalul acesteia se considera „foarte
fericitã” ºi „destul de fericitã” înainte
de 1989. Aceiaºi oameni (mai în vârstã astãzi) se considerã „fericiþi” în
prezent doar în proporþie de 47%
(4% – foarte fericiþi), în vreme ce 51%
se considerã „nefericiþi”(7% „foarte
nefericiþi”). Desigur cã evaluarea pozitivã a trecutului þine, aºa cum se
ºtie, de vârstã (tinereþea nu este împovãratã de temeri precum bãtrâneþea), sãrãcia sau sãrãcirea multor oameni, în special pensionari (categorie
ce reprezintã jumãtate din ponderea
eºantionului celor peste 38 de ani),
selectivitatea memoriei privilegiind
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schimbãri, în procente mai mici de
cei intervievaþi (sub 10% au întrunit
fiecare dintre aceste aspecte).
Dincolo de transformãrile produse
dupã 1989 în plan economic ºi politic, cele mai profunde, dramatice ºi
dureroase schimbãri, în sensul costului social pe care îl presupun, sunt
cele care afecteazã structura socialã, condiþiile de viaþã, comportamentele ºi mentalitãþile.
Din datele sondajului efectuat la
nivelul populaþiei care în 1989 avea
cel puþin 18 ani rezultã cã aceasta
avea atunci o structurã ocupaþionalã
în care domina categoria profesionalã a muncitorilor calificaþi (40%) ºi
necalificaþi (3%), 12% erau specialiºti intelectuali în sistemul întreprinderilor ºi instituþiilor de stat, 10% –
lucrãtori în comerþ ºi servicii, 9% –
agricultori, 7% elevi, studenþi, 6%
tehnicieni, maiºtri.
Care este structura acestei populaþii în 2009? Circa jumãtate dintre ei
au ajuns pensionari (52%) ºi ºomeri
(4%). Ponderea muncitorilor calificaþi s-a redus la 10% (dintre care
3% necalificaþi); specialiºtii cu studii
superioare însumeazã 8%, 2% se
declarã patroni, 1% – cadre de conducere. 1 din 4 respondenþi declarã
cã ºi-a schimbat ocupaþia cel puþin o
datã în cei 20 de ani de tranziþie ºi

Astfel, dupã 20 de ani de la cãderea comunismului, cei mai mulþi (65%)
dintre cei care atunci aveau 18 ani ºi
peste considerã astãzi cã principalele schimbãri în bine aduse de democraþie sunt: alegerile libere (spun
21% dintre respondenþi), dobândirea
dreptului de liberã exprimare (cred
20% dintre cei intervievaþi), dreptul
de a cãlãtori în strãinãtate, inclusiv
pentru muncã (susþin cca. 18%) ºi
dezvoltarea mass-media (apariþia
unui mai mare numãr de ziare, reviste, canale tv, staþii radio etc.), sunt
de pãrere 16% dintre aceºtia.
Cu alte cuvinte, care au fost beneficiile schimbãrii din 1989 pentru
cei mai mulþi dintre români, în
percepþia populaþiei? În primul rând,
au putut vota conform propriei convingeri ºi conºtiinþe, ºi-au cãpãtat libertatea de a spune ceea ce gândesc, inclusiv exprimându-ºi opinia
într-un sondaj de opinie ºi apoi citind
în mass-media cum gândesc conaþionalii lor, au putut pleca liber oriunde în strãinãtate ºi au acces la
informaþie diversificatã. Alte aspecte
pozitive precum dobândirea mai
multor drepturi pentru minoritãþi, extinderea proprietãþii private, extinderea învãþãmântului superior, instituirea sistemului multipartidist au fost
nominalizate la cele mai importante
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care în zona Madrid circa 190.000)
(Instituto Nacional de Estadistica:
http://www.ine.es/). În Italia, conform
ultimului Raport Caritas „Romani a
Immigrazione a Lavoro in Italia”, la
începutul anului 2008 existau
1.016.000 migranþi români (dintre
care 749.000 lucrãtori români –
73,7%, 239.000 membri de familie –
23,5% ºi 28.000, adicã 2,8%, alte
categorii). (Caritas Italiana. Romani
a immigrazione a Lavoro in Italia.
Statistiche, problemi e perspective a
cura di Franco Pittau, Antonio Ricci,
Alessandro Silji, 2008).
Cifrele prezentate reprezintã creºteri semnificative faþã de datele din
2006, datorate în special nu atât valurilor noi de migranþi, cât oficializãrii
sau legalizãrii situaþiei multor migranþi dupã aderarea României la UE, în
2007. Se poate presupune cã în 2009
volumul migranþilor a rãmas aproximativ acelaºi, sosirile de noi migranþi
fiind anulate practic de întoarcerea în
þara de origine a unora dintre cei
afectaþi de criza economicã.
Din unele statistici oficiale ale
Eurostat (de exemplu, Labour Force
Survey) reiese cã ponderea lucrãtorilor români în cele douã state este
de circa 80% din totalul rezidenþilor
români în Europa. Din datele sondajului CURS din 2009, determinate pe

capitalism, în medie de douã ori. În
49 la sutã din cazuri schimbarea
ocupaþiei a implicat acelaºi nivel de
pregãtire profesionalã, 28% au trecut de la un nivel de pregãtire inferior la unul superior iar 13% au regresat, practicând activitãþi sub
nivelul lor de pregãtire. Luând în
considerare ºi alte date obþinute prin
sondaj se poate concluziona cã 4
din 10 subiecþi în vârstã de cel puþin
18 ani în 1989 au fost antrenaþi de
valul schimbãrilor socio-ocupaþionale în ultimii 20 de ani cu implicaþii
majore asupra nivelului de trai. Un
procent de 25% au fost afectaþi de
procesul de marginalizare sau excluziune socialã. Doar o treime din
aceastã populaþie nu a fost afectatã
de schimbãri.
O estimare comparativã aratã cã
numãrul românilor plecaþi la muncã
în strãinã-tate în 2009 se situeazã
undeva între 2.800.000 ºi 3.000.000
de persoane. De asemenea, pentru
acest an, estimãrile aratã cã de la
migranþii români plecaþi la muncã în
strãinãtate ar intra în þarã (oficial sau
informal) 6,7 miliarde de euro. Conform datelor statistice oficiale, furnizate la solicitarea CURS de cãtre
Instituto Nacional de Estadistica din
Spania, la începutul anului 2009 existau în Spania 731.806 români (din
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în cazul celor din Spania ºi 26% în
cazul celor din Italia). Pe locurile doi
ºi trei, cu procente în jur de 20%,
apare dorinþa de a construi ºi de a
deschide o afacere sau cumpãra un
teren în România. Cumpãrarea bunurilor de folosinþã îndelungatã se
constituie într-un obiectiv important
pentru circa 10% dintre migranþi. În
jur de 4% dintre ei doresc sã-ºi continue studiile. Prin urmare, aºa-numitul comportament antreprenorial
este vizat doar de circa o cincime
dintre migranþii plecaþi în strãinãtate.
Circa 60% dintre migranþii din
Italia ºi Spania intervievaþi în 2008
intenþionau sã rãmânã pentru urmãtorii cinci ani (pânã în 2013) sã lucreze în strãinãtate, în aceleaºi condiþii sau în condiþii mai bune. Totuºi,
o proporþie semnificativã, de 29%
dintre aceºtia, intenþiona sã se întoarcã în þarã în viitorul apropiat, iar
o parte dintre aceºtia (12%) dorea
sã-ºi deschidã o afacere sau sã se
angajeze la întoarcerea în þarã.Doar
3%–4% doresc sã se întoarcã în
þarã ºi sã nu mai lucreze. Între 6% ºi
8% dintre migranþi nu ºtiau, la momentul realizãrii sondajelor, ce vor
face în urmãtorii cinci ani. Deºi majoritatea migranþilor intenþioneazã sã se
întoarcã, pânã la urmã, în România,
o pondere semnificativã dintre ei, de

baza informaþiilor culese de la persoane din gospodãriile celor plecaþi,
reiese cã ponderea în cele douã þãri
este de 70% în totalul migranþilor
pentru muncã în Europa ºi de cca.
60% din totalul migranþilor pentru
muncã în lume.
Dincolo de efectul imediat ºi direct al migraþiei, concentrat în sumele în valoare de 6-10 miliarde de
euro intrate în þarã anual, fenomenul
migraþiei are ºi un impact semnificativ la nivelul gospodãriilor din þarã, în
plan familial ºi comunitar, ºi chiar la
nivel spiritual, sufletesc. Cu toate
greutãþile pe care le întâmpinã migranþii în ceea ce priveºte plecarea,
gãsirea locului de muncã, a unor
condiþii de locuire decente, percepþia
lor este cã, cel puþin pentru familiile
lor, efectul este unul pozitiv. Astfel,
peste 77% dintre migranþii din Spania
ºi 67% dintre cei din Italia apreciazã
cã fami lia rãmasã în þarã o duce mai
bine dupã plecarea lor în strãinãtate.
Aºa se explicã ºi faptul cã majoritatea celor care pleacã amânã tot mai
mult momentul întoarcerii, tocmai
pentru a-ºi asigura un confort familial sporit, de care sã se bucure la revenire. În ceea ce priveºte utilizarea
banilor câºtigaþi (economisiþi) rezultã
cã tot familia constituie principala direcþie de folosire a câºtigurilor (31%
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„statul trebuie sã asigure tuturor un

circa 20%, au de gând sã rãmânã
definitiv în strãinãtate. Prin urmare,
unul din cinci migranþi români nu intenþioneazã sã se mai întoarcã în
þarã, însemnând cã peste 600.000
de persoane pot fi incluse în „valul
migraþiei definitive”, situaþie care
afecteazã ºi va afecta, astfel, destul
de puternic România, în primul rând
din punct de vedere demografic
(fiind vorba de o populaþie relativ tânãrã, de vârstã fertilã).
Dincolo de efectele pe plan demografic ºi economic (în special în
ceea ce priveºte piaþa forþei de muncã), mai puþin cunoscute (ºi mai greu
de evaluat) sunt efectele migraþiei
pentru muncã în plan psihologic ºi
spiritual. Este vorba de afectarea
echilibrului familial, în special al
echilibrului etnospiritual al copiilor ºi
al soþiilor – vorbim aici despre mame
sau soþii rãmase acasã sau plecate
în alte þãri pentru a-ºi asigura traiul
lor ºi al familiilor lor – situaþie care
determinã un efect de înstrãinare.
La 20 de ani de la trecerea la
economia de piaþã ºi la sistemul
capitalist românii sunt încã ataºaþi
de principiile colectivist-etatiste ºi
aºteaptã ca statul sã reglementeze
lucrurile în economie. 86% din respondenþi se declarã „mai degrabã de
acord/total de acord” cu afirmaþia cã

trai decent”, cam tot acelaºi procent
(84%) sunt „mai degrabã de acord/
total de acord” cã „statul ar trebui sã
asigure tuturor un loc de muncã
decent”, iar 5 din 10 români aprobã
intervenþia statului pentru limitarea
veniturilor indivizilor.
În 1999, într-o cercetare sociologicã coordonatã de prof. Septimiu
Chelcea, circa 57% din românii de
peste 18 ani aprobau afirmaþia, conform cãreia „comunismul a fost o
idee bunã dar care a fost pusã în
practicã greºit”. Astãzi, dupã alþi 10
ani ºi douã decenii de la cãderea
comunismului, procentul acestora a
crescut la 64%. Indiferent dacã unii
specialiºti înclinã sã creadã cã este
vorba de o mentalitate comunistã
„rezidualã”, ataºatã de principiile
„echitãþii socialiste” un aspect al problemei ar trebui totuºi sã ne dea de
gândit ºi acesta se referã la preþul
social plãtit pentru implementarea
unor politici sociale, neo-liberale incorect puse la rândul lor în practicã.
Potrivit datelor sondajului la care
facem trimitere, 7 din 10 români doresc ca statul sã intervinã pentru a
reglementa lucrurile în economie ºi
tot cam aceeaºi proporþie (74%)
ºi-ar dori un salariu mic dar sigur.
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de piaþã au avut de câºtigat oamenii
de afaceri români, respectiv strãini.
Procentul celor care considerã cã ºi
cetãþenii obiºnuiþi au fost beneficiarii
noii orânduiri economice este de
numai 2%.
În concluzie regretul faþã de comunism ºi orientarea preponderent de
stânga a românilor, chiar dacã nu totdeauna afirmatã categoric sunt susþinute de aceastã percepþie conform
cãreia noul sistem politc ºi economic
capitalist a avantajat doar anumite
grupuri, în timp ce cea mai mare parte a populaþiei a avut de pierdut.

Numãrul relativ redus al românilor
ataºaþi principiilor economiei de piaþã
ºi economiei de tip concurenþial rezidã ºi din modul în care aceºtia percep pãrþile pozitive ale noilor forme
de organizare socialã, mai ales prin
prisma beneficiarilor acestora.
Întrebaþi pe cine considerã a fi
principalii beneficiari ai economiei
de piaþã, cei mai mulþi (31%) dintre
românii de peste 18 ani au numit politicienii, apoi foºtii securiºti ºi nomenclaturiºti (23%), iar în proporþii
aproape egale (18%-19%) românii
considerã cã de pe urma economiei
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Meandrele tranziþiei
la economia de piaþã
Florea Þuiu

ultima conflagraþie mondialã în þãrile
est-europene, rãmase în sfera de influenþã comunistã ºi obligate sã
adopte modelul sovietic de societate
socialistã, ce nu ºi-a putut dovedi
viabilitatea.
Statele aliate, victorioase în rãzboiul împotriva Germaniei naziste, au
împãrþit Europa dupã principii ideologice ºi interese geopolitice care au
condus repede la apariþia aºa-numitului rãzboi rece în care cele douã
sisteme economice, capitalist, consolidat dupã secole de dezvoltare a societãþii omeneºti, ºi socialist, apãrut la
începutul secolului trecut, s-au angajat, motivate ideologic, într-o luptã
economicã durã câºtigatã,în 1989 de
capitalism prin demolarea violentã a
„Cortinei de fier” dintre ele, ºi democratizarea capitalistã a fostului sistem socialist. Acesta a fost obiectivul

O privire retrospectivã criticã asupra prefacerilor profunde din economia româneascã, operate în ultimele
douã decenii, scurse de la evenimentele din 1989, dezvãluie o evoluþie
fermã, complexã, dificilã ºi afectatã
de greºeli în politica economicã ºi socialã ale cãror consecinþe le simþim ºi
în prezent. În esenþã, guvernele democratice care au administrat þara
dupã 1989, au urmãrit tranziþia de
la proprietatea socialistã de stat,
creatã în România cu mari suferinþe
ºi pierderi în cei 40 de ani de regim
comunist de dupã 1948, la proprietatea particularã capitalistã. Adicã
trecerea la un alt tip de economie
care sã funcþioneze nu pe principiile
planificãrii centralizate a economiei,
ci pe principiile pieþei libere, practic
sã fie înlocuitã societatea socialistã
cu cea capitalistã, distrusã dupã
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Imediat dupã 1989, prioritatea
noilor guvernãri democratice a fost,
aºadar, revenirea la proprietatea privatã în economie, cerutã insistent de
Vestul capitalist ca garanþie cã þara
nu va mai reveni la socialism, înþelegându-se cã cele douã sisteme radical diferite ºi opuse îºi bazau existenþa pe cele douã tipuri de proprietate. În consecinþã, ca sã distrugi
societatea socialisto-comunistã trebuia sã sfãrâmi fundamentul pe care
se aºezase ºi sã-l înlocuieºti cu altul
bazat pe proprietatea privatã. În numele acestei abordãri s-a trecut la
reformarea din temelii a economiei
ºi societãþii româneºti într-un proces
al privatizãrilor în care descoperim
cele mai multe puncte critice ale
tranziþiei din ultimele douã decenii,
care au trebuit sã fie fãcute, devreme ce toate guvernele democratice
îºi propuseserã ca þintã intrarea în
NATO ºi în Uniunea Europeanã.

tranziþiei, care a urmat, la economia
de piaþã în fostele state socialiste, inclusiv în România.
Deoarece în lume nu exista un
model de revenire de la socialism la
capitalism, din care sã se inspire,
statele europene foste socialiste au
declanºat tranziþia la economia de
piaþã liberã bâjbâind pe cãi necunoscute, trebuind sã þinã seama de
condiþiile specifice fiecãruia. Renunþarea la economia socialistã în România s-a fãcut prin rãsturnarea violentã a structurilor economice ºi politice ale statului comunist ceea ce a
creat o atmosferã de dezorientare
generalã ºi de teamã de schimbãrile
ce urmau sã fie fãcute pentru revenirea la proprietãþile private naþionalizate sau cooperativizate forþat, dupã
abolirea monarhiei ºi instaurarea republicii populare, în decembrie 1947.
Starea în care se aflã acum economia României este rezultatul acestui proces complex, îngreunat de
greºelile voite sau comandate de
prefacerile începute, prin politicile
„revoluþionare” care ºi-au lãsat amprenta pe construcþia economicã
apãrutã dupã 20 de ani de renunþãri
ºi înnoiri pentru a se da cale liberã
proprietãþii particulare, ocrotitã ºi
garantatã de noua constituþie a statului democratic.

SUCCESE ºI

GREºELI

ÎN TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Privatizare. Cu toate greºelile în
procesul de privatizare, putem aprecia cã acesta a fost, în cele din
urmã, un succes, devreme ce cea
mai mare parte de circa 60 la sutã în
Produsul Intern Brut provine astãzi
din sectorul privat al economiei.
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companii occidentale ºi sã profite de
forþa de muncã ieftinã. S-a dovedit
cã investitorii strãini au gãsit sprijin
în noii liderii ai românilor care administrau þara.
În lupta deschisã cu aceste insistenþe, a fost creatã în 1992 Agenþia
pentru Privatizare, dupã conceptul
economistului Mircea Coºea, atunci
membru al guvernului, condusã de
Adrian Severin. Se acceptase conceptul de creare a pieþei de capital,
existent deja în Polonia, prin valorificarea de acþiuni pe piaþa de capital.
Un concept care a stârnit, iniþial, rezistenþã, inclusiv la nivelul ºefului statului, Ion Iliescu, care dorea o privatizare a obiectivelor economice prin
împãrþirea lor între toþi cetãþenii þãrii,
pe baza principiului egalitarismului
social. În cele din urmã, s-a mers,
cum se ºtie, pe calea privatizãrii prin
licitaþie publicã, mai puþin prin piaþa
de capital. Impedimentul serios pentru declanºarea procesului de privatizare prin piaþa de capital consta în
faptul cã nu existau acþiunile care sã
fie negociate, vândute ºi cumpãrate
la o bursã inexistentã, iar acþiunile
nu puteau fi emise fãrã o evaluare
corectã a patrimoniului economic al
þãrii. Dupã dezbateri aprinse s-a recurs la metoda cunoscutelor „cupoane de privatizare” a cãror valoare a

Þara noastrã a trecut, mai greu decât altele, de la economia socialistã
la o economie de piaþã de capital ºi
bursã funcþionabilã, ceea ce a creat
premize de dezvoltare durabilã a
economiei. Din pornire, însã, procesul privatizãrii a fost bântuit de greºeli politice ºi eºecuri cu efecte mai
mari sau mai mici în raport de strategia de tranziþie agreatã de guvernele
de atunci, cum au fost ºi cea a economistului american Jeffrey Sachs ºi
ale altor „experþi”strãini care veniserã în România sã consilieze pe români ºi sã asigure tranziþia, cât mai
rapidã, la economia de piaþã capitalistã. În primii ani de dupã 1989,
aceºtia deveniserã extrem de insistenþi ºi influenþi asupra necesitãþii ca
România sã închidã urgent tot ceea
ce era atunci industrie strategicã ºi
sã o vândã strãinilor care dispuneau
de bani, tehnicã modernã ºi o puteau eficientiza. Se urmãrea, în realitate, invocându-se lipsa de competitivitate, distrugerea acestei industrii
ºi a capacitãþii ei de concurenþã pe
piaþa europeanã ºi mondialã. Putem
spune acum cã prin privatizare a
avut loc o „defriºare aproape totalã”
a industriei româneºti existente în
1989, dupã un plan bine pus la
punct, pentru a elibera terenul pe
care sã-l ocupe nestingherite marile
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care menþionãm preþul extrem de
mic faþã de valoarea de piaþã obþinut
pentru cea mai mare companie petrolierã din zona central ºi sud-est
europeanã, vânzarea cãtre firma
austriacã OMW, marginalã ºi neînsemnatã pe piaþa mondialã a petrolului. Mai grav este faptul cã au fost
vândute activitãþile de rafinare ºi
extracþie, împreunã cu resursele naturale de gaze ºi petrol din subsolul
þãrii deþinute de Petrom, vânzare împotriva prevederilor constituþionale,
ceea ce nu s-a mai întâmplat în nici
o altã þarã fostã socialistã. În plus,
contractul a prevãzut redevenþe
pentru statul român din exploatarea
petrolului ºi gazelor de sondã mai
mult decât ridicole, în cote fixe pe
perioade nedeterminate, dovedinduse ulterior cã preþul petrolului ºi gazelor a crescut de atunci foarte mult,
ceea ce reclama creºterea proporþionalã a redevenþelor. Pentru toate
acestea, privatizarea Petrom este
consideratã un eºec pus pe seama
greºelilor guvernanþilor sub care a
fost fãcutã, cu clauze mai mult sau
mai puþin secrete invocate în rãspunsurile la cererile insistente ºi repetate
de renegociere a contractului extrem
de pãgubos pentru þara noastrã.
Analiza atentã a tuturor contractelor
de privatizare din ultimii 20 de ani

fost stabilitã nu pe baza preþului pieþei, ci al inventarului, mai mare sau
mai mic decât preþul oscilant al pieþei.
Invocându-se preþul pieþei ºi preþul de inventar, s-au privatizat prin
licitaþie publicã mari întreprinderi industriale la preþuri foarte mici, precum Întreprinderea de Maºini Grele
Bucureºti (IMGB), combinatele siderurgice, Uzina de Tractoare Braºov,
ARO Câmpulung Muscel, Electroputere Craiova, Romtelecom, Alro
Slatina, fabricile de ciment, împotriva nostalgiei economice a celor care
lucrau sau lucraserã în întreprinderile respective. Se ajunsese sã se
privatizeze o mare uzinã chiar pe un
dolar, explicându-se cã, în condiþiile
în care unitãþile economice respective lucrau în pierdere, nu suma de
bani care intra în bugetul statului era
importantã, ci programul acceptat de
cumpãrãtor de a moderniza procesul
de fabricaþie, a menþine ºi crea noi
locuri de muncã ºi a asigura piaþã
externã pentru produsele respective,
condiþii contractuale pe care puþine
companii le-au respectat integral.
O privatizare mai mult decât
scandaloasã a fost ºi a rãmâne cea
a Petromului, consideratã eºecul izbitor, care a umbrit întregul proces
de privatizare prin licitaþie publicã
directã, din mai multe motive printre

21

profesionalism ºi teama de a „nu ne
vinde þara”, care era pe atunci lozinca zilei, argumentându-se cã aplicarea ei ad-literam în unele þãri foste
socialiste s-a dovedit a fi o greºealã
deoarece ea a fost însoþitã de prea
multe sacrificii de cãtre populaþie.
În timp ce terapia de ºoc a fost la
noi întârziatã ºi aproape deloc folositã, administratorii economiei naþionale au greºit tãrãgãnând privatizarea, menþinând în funcþiune prin subvenþii de la stat, obiective industriale
importante pentru a fi exploatate de
cãpuºele grupãrilor corupte ºi deschizând porþile spre economia mondialã cu mult înainte de crearea instituþiilor de piaþã liberã care sã regularizeze rata de schimb valutar. În
acest fel, a fost facilitatã intrarea liberã a capitalurilor strãine într-o
economie netransformatã complet ºi
neajuns de pregãtitã sã le primeascã ºi sã se apere de efectele negative ale acestor investiþii, care s-au
risipit, încã din prima perioadã de
dupã 1989, fãrã un aport substanþial
ºi vizibil la dezvoltarea economiei de
piaþã, în paralel cu distrugerea economiei socialiste.
Prin aplicarea unui mix de politici
economice când þara a fost administratã temporar de un Executiv condus de guvernatorul BNR, Mugur

este posibilã ºi dacã ea ar fi fãcutã
ar ieºi la lumina zilei pãrþile bune, dar
ºi cele rele, descoperindu-se, totodatã, persoanele implicate în asemenea privatizãri pãguboase pentru a fi
trase la rãspundere.
Aºa cum am mai spus, existã ºi
pãrþi bune ale privatizãrii marilor
companii strategice, cum oferã uzinele Dacia din Mioveni. Mai mult, cu
toate eºecurile, procesul privatizãrilor a asigurat sã avem în prezent
cea mai mare proporþie a sectorului
privat în economia României, între
toate þãrile est-europene foste socialiste. Poate cã tocmai aceastã restructurare a proprietãþii în economie
a permis ca, dupã colapsul de pânã
în 1999, România sã strãbatã opt
ani de creºtere economicã continuã,
întreruptã brusc de criza economicã
globalã, care a afectat practic toate
þãrile lumii. Dificultãþile economice ºi
sociale existente în prezent sunt cauzate preponderent de aceastã crizã
economicã globalã ºi mai puþin de
eºecurile în privatizarea industriei din
ultimele douã decenii, prin „tranziþia
gradualã”, nu prin „terapia de ºoc”,
ce fusese elaboratã special pentru
þãrile central ºi est-europene. Aceastã terapie de ºoc în România practic
nu a fost aplicatã sau a fost aplicatã
greºit din lipsã de voinþã politicã, de
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mijloace mecanice ºi financiare, de
irigaþii ºi de forþa de muncã activã
plecatã ºi stabilitã la oraº în perioada industrializãrii socialiste forþate.
Þara a fost împânzitã de mici ferme
familiare care nu pot produce decât
pentru consumul propriu, pieþele urbane fiind aprovizionate masiv cu
alimente din import, care greveazã
serios balanþa comercialã externã a
þãrii ºi alimenteazã deficitele bugetare mari, devenite insuportabile în
aceºti ani de crizã. O situaþie în care
din lipsa fermitãþii guvernului în politicile fiscale, stârpirii corupþiei ºi opririi furturilor din resursele bugetare
ale naþiunii de cãtre companii ale
aºa-numiþilor bãieþi deºtepþi apãrute
dupã 1989, România se aflã, cum
declarã rãspicat ºeful satului ºi guvernul care administreazã acum þara, în cea mai grea situaþie economicã ºi financiarã, în timp ce în peste 30 la sutã din economie se munceºte la negru, fãrã sã se plãteascã
dãrile legale cãtre stat.
Desfiinþarea CAP-urilor a fost însoþitã de privatizarea IAS-urilor care
asigurau o bunã parte din consumul
populaþiei din oraºe. Institutele de
cercetãri agricole au fost privatizate
parþial, terenurile pe care se experimentau culturi tot mai productive au
fost vândute strãinilor sau cetãþenilor

Isãrescu, s-a reuºit ieºirea din criza
anilor 1996-1998, când PIB-ul scãzuse cu 14 la sutã, inflaþia atinsese
cote de pânã la 300 la sutã ºi trecerea la dezvoltarea economicã. De
atunci a început ºi redresarea macroeconomicã ce s-a menþinut pânã
la venirea crizei financiare ºi economice mondiale actuale, care a lovit
puternic ºi România.
Agriculturã. O altã greºealã a
fost privatizarea în agriculturã prin
retrocedarea suprafeþelor de teren
agricol foºtilor þãrani proprietari de
pãmânt cu care intraserã în cooperative ºi desfiinþarea CAP-urilor,
dându-se astfel o loviturã fatalã marii agriculturi practicatã pânã atunci
în ferme cu suprafeþe arabile întinse,
cu mari sisteme de irigaþii, ce puteau
fi menþinute ºi pãmântul lucrat în
continuare mecanizat, dacã unitãþile
cooperatiste de producþie nu se desfiinþau. O greºealã mai mare decât
aceasta nici cã se putea imagina. A
fost doveditã de câteva CAP-uri din
sate în care þãranii s-au opus ferm
dizolvãrii cooperativei lor, deºi ºi-au
primit pãmântul în proprietate privatã, continuând sã-l munceascã în
asociere, cu rezultate foarte bune.
S-a revenit, astfel, peste noapte la
micile gospodãrii þãrãneºti lipsite de
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Bãnci. Crearea pieþei de capital a
fost însoþitã de transformãri ºi în
sistemul bancar românesc. Pânã la
sfârºitul anilor 1990 au falimentat
Bancorex, Credit Bank, Dacia Felix,
Banca Albina, Bankcoop, Banca Românã de Scont, Banca Turco-Românã, Banca de Investiþii ºi Dezvoltare. Ca sã scape de faliment au fost
privatizate Bancpost, BRD, Banca
Agricolã ºi BCR. Dupã ce Bancorex
fusese prãdatã ºi sleitã de fonduri
de debitorii hrãpãreþi apãruþi în tranziþie, care nu au mai înapoiat creditele contractate ea a fost înghiþitã de
BCR, apoi vândutã austriecilor, în
proprietatea statului român rãmânând doar Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni ºi Eximbank. Cu o
asemenea strategie greºitã de privatizare a sectorului bancar, România
se aflã acum la cheremul bãncilor
strãine pãtrunse în þara noastrã, iniþiativele investitorilor români fiind îngreunate ºi chiar oprite de dobânzile
mari practicate de acestea, ajunse
pe cale de a controla toatã economia þãrii.
Printre politicile economice greºite
se aflã ºi soarta faimoaselor „pãrþi
sociale” create în ultimii ai regimului
Ceauºescu. Toþi salariaþii þãrii contribuiserã obligatoriu cu sume reþinute
din salariu la acest fond social în

români prin privatizãri ºi arendãri din
care statul ºi þara nu beneficiazã de
roadele pãmântului respectiv. Nici
zootehnia ºi industria alimentarã nu
au progresat, dimpotrivã crescãtorii
de animale protesteazã frecvent cã
nu mai pot sã întreþinã ºeptelurile de
vite, ovine, caprine ºi crescãtoriile
de porci pentru a aproviziona piaþa
internã ºi a mãri exporturile. Privatizarea marilor crescãtorii de animale
care exportau masiv carne ºi produse din carne pe toate pieþele europene au fost vândute strãinilor, iar
industria naþionalã alimentarã foloseºte masiv carne din import. Un paradox semnalat de zootehniºtii producãtori de lapte este preþul cu care
proprietarii de ferme de vaci sunt
obligaþi pur ºi simplu sã vândã laptele companiilor de prelucrare a lui
la preþuri cu care nu-ºi pot acoperi
cheltuielile. Situaþia lor se înrãutãþeºte mereu devreme ce statul nu le
asigurã subvenþiile promise, iar fondurile nerambursabile de la UE nu
pot fi accesate pentru cã cei rãspunzãtorii de acest domeniu vital pentru
agricultura României, dupã intrarea
ei în Uniunea Europeanã de mai bine
de trei ani, nu reuºesc sã le atragã
din lipsã de coparticipare financiarã
la proiectele finanþate de UE, ºi din
delãsare ºi neprofesionalism.
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tranziþiei la economia de piaþã ºi restructurãrii economiei, pe aceste coordonate. Au fost înregistrate succese, dar ºi eºecuri adunate pânã în
prezent, când asistãm la ceea ce se
întâmplã cu salariile bugetarilor, cu
pensiile ºi ajutoarele sociale. Reducerea anunþatã de 25 la sutã a salariilor, 15 la sutã a pensiilor ºi ajutoarelor sociale, a provocat nemulþumirile ºi protestele populaþiei, îndeosebi a celor aproape cinci milioane
de pensionari, al cãror fond de pensii, încredinþat statului pentru a-l
administra ºi înmulþi prin investiþii
profitabile, a fost folosit, în anii imediat urmãtori lui decembrie 89, pentru a opri creºterea ºomajului prin
pensionarea înainte de termen a numeroºi cetãþeni care ºi-au pierdut
locul de muncã prin desfiinþarea instituþiilor comuniste, închiderii unor
întreprinderi ºi acoperirea cheltuielilor cu ajutoarele sociale. S-a ajuns,
astfel, ca în primii ani de dupã revoluþie fondul de pensii alcãtuit de-a
lungul anilor, prin contribuþia fiecãrui
salariat, sã fie repede epuizat, urmând ca pensiile sã fie plãtite acum
din contribuþiile actualilor salariaþi.
De aici nenumãrate dificultãþi cauzate de politica greºitã a statului în
domeniul pensiilor. Dacã în 1989,
salariaþii reprezentau 73 la sutã din

care se adunaserã foarte mulþi bani,
dispãruþi prin hotãrâri ale administraþiei centrale a statului român postdecembrist. S-a spus cã acest fond
era, pe naþiune, destul de mare pentru a fi constituit într-o piaþã iniþialã
de capital autohton. Din pãcate,
aceste pãrþi sociale au fost depuse
la CEC, unele retrase ºi folosite de
contributori, altele întrebuinþate abuziv de oficialitãþile statului. Actuala
bancã CEC, în activul cãreia au intrat aceste pãrþi dupã revoluþie, le-a
consumat fãrã acceptul proprietarilor
conturilor respective. Existã ºi acum
posesori de asemenea carnete CEC
cu acele pãrþi sociale la care, dacã li
s-ar calcula dobânzile din ultimii 20
de ani, banca CEC ar trebui sã returneze celor ce deþin aceste carnete
sumele depuse iniþial cu dobânzile
aferente corecte pe ultimii 20 de ani
ce intrã în obligaþia fireascã a oricãrei bãnci. Dacã au dispãrut înseamnã cã au fost însuºite ºi folosite
ilegal.
Cheltuieli bugetare. În domeniul
cheltuielilor bugetare ºi al asigurãrilor sociale de stat, politicile din perioada post-decembristã aplicate de
guvernele care s-au perindat la administrarea þãrii au urmat evoluþiile
strategiei de privatizare în procesul
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capitalismului sãlbatic, formatã din
oameni fãrã cultura politicã solidã ºi
obligatorie pentru perioada pe care
a strãbãtut-o þara în tranziþie, care
prin acþiunea ei, în parlament, guvern
ºi justiþie, a þinut departe de treburile
publice profesioniºtii ºi oamenii cinstiþi, dedicaþi interesului naþional.
Avem o þarã administratã ºi condusã
prin mass-media, câinele de pazã al
democraþiei, ocupatã, din pãcate, de
televiziuni ºi ziare în care lucreazã o
pare din ziariºtii dirijaþi de interesele
de grup ale aºa-numiþilor moguli de
presã ºi patroni ce întreþin conflicte
continui între grupãri ºi persoane politice aflate în funcþii importante ale
statului democratic ºi se luptã cu trecutul, folosind dosarele securitãþii, în
loc sã activeze solidar pentru binele
viitor al acestei þãrii, aºa cum am
moºtenit-o dupã atâtea dictaturi ºi
rãzboaie, adesea cu noi înºine.
Ultimele evoluþii în economie ºi în
stat, amplificate de criza economicã
globalã, dovedesc cã societatea româneascã este dominatã încã de
mentalitãþile dictatoriale ale trecutului, cã pânã nu vine cineva care sã
oblige guvernele sã facã ce trebuie
pentru a depãºi momente critice cum
este ce al crizei economice actuale,
prea mult împletitã cu criza politicã
rezultatã din ultimii trei ani de

populaþia þãrii care contribuiau la
fondul de pensii pentru circa 3,5 milioane de pensionari, s-a ajuns, ca
acum fondul de pensii sã fie alimentat doar de aproape patru milioane
de salariaþi pentru circa cinci milioane de pensionari. Logic, fondul de
pensii nu mai este acoperitor pentru
prea mulþii pensionari ieºiþi din activitate la îndeplinirea vârstei legale de
pensionare, dar ºi prea mulþi alþii anticipat ºi pe caz de boalã, diferenþa
trebuind sã fie acoperitã de la bugetul de stat.
Dupã 20 de ani de democraþie
greºit înþeleasã ºi prost aplicatã, România a reuºit, totuºi, sã intre în
NATO ºi în UE, unde îi este locul pe
harta geopoliticã a Europei, sã aibã
o economie de piaþã funcþionalã, un
capitalism specific, „de cumetrie” cum
a fost calificat chiar de un ºef al statului, un stat clientelar, calificat astfel de
alt ºef al statului, ceea ce pune sub
semnul întrebãrii cât de democratic
poate fi un stat clientelar, pãtruns de
corupþie ºi îmbolnãvit de greºelile guvernanþilor ºi puterilor statului care
au pierdut din raza lor de acþiune interesul naþional în favoarea interesului personal. De aceea am ajuns
sã avem o clasã politicã vinovatã de
tot ceea ce s-a petrecut în economia
româneascã postdecembristã a
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alegeri, care au lãsat o grea apãsare
în viaþa socialã a românilor.
Tãrãgãnarea mãsurilor de politicã
economicã ºi socialã cerute de situaþia în care s-a ajuns, a obligat administratorii þãrii sã recurgã, în al 13-lea
ceas, la o realã ºi dureroasã curbã
de sacrificiu a tuturor cetãþenilor, care
nemulþumeºte populaþia ºi scoate în
stradã pensionarii, salariaþii bugetari
ºi sindicatele. Acesta este rezultatul
acþiunii simpliste ºi neprofesioniste
în actul managerial economic ºi politic în ultimele douã decenii, obligând
autoritãþile guvernamentale sã ia,
abia când a ajuns cuþitul la os, mãsuri de neimaginat cu câþiva ani în
urmã, fãrã o analizã serioasã ºi la
obiect a consecinþelor grave ale
acestor mãsuri total nepopulare, doar
pentru a menþine politicile fiscale
promovate de principalul partid politic al þãrii ºi de liberali. Existã aprecieri potrivit cãrora, aceastã curbã
de sacrificiu diminueazã substanþial
cererea internã de bunuri ºi servicii,
producþia ºi micºoreazã ºansele de
ieºire din recesiune, crescând ºomajul. Aceste mãsuri draconice nu
sunt însoþite de un program ferm ºi
bine gândit care sã poatã porni mo-

toarele productive ale economiei,
singurele care produc valoare.
Recurgerea doar la reducerile de
salarii, pensii ºi ajutoare sociale
pentru a elimina deficitul bugetar, fãrã mãsuri ferme de creºtere a colectãrii impozitelor ºi taxelor este o altã
greºealã cu efecte viitoare. A venit
timpul în care confruntãrile teoretice
doctrinare amatoriste sã fie înlocuite
cu acþiunea pragmaticã, rezultatã
dintr-un dialog constructiv al profesionaliºtilor adevãraþi în economie
care sã punã accentul nu unilateral
pe reducerea cheltuielilor bugetare,
ci ºi pe creºterea veniturilor bugetare. Din pãcate, nu existã acum un
program coerent în acest sens, care
sã cuprindã ºi sã asigure creºtertea
competitivitãþii economiei, politici
fiscale obligatorii, aplicate nediscriminatoriu pentru menþinerea echilibrului macroeconomic, creºterea
gradului de ocupare a forþei de muncã active pânã la nivelul mediu
european, reluarea procesului de
creditare cu dobânzi suportabile de
operatorii economici, finanþarea îndestulãtoare a sistemelor sanitar ºi
de educaþie, fundamentale pentru
viitorul poporului român.
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stânga, ºi invers. Acest comportament deviant a fãcut sã scadã încrederea „cãlãtorilor” în ºofer stârnind
astfel sentimente de teamã în rândul
acestora. Sentimentul de teamã nu
este favorabil cãlãtoriei nici pentru
ºofer nici pentru cãlãtori. Aceastã
teamã se transpune în comportamente atipice care cel puþin vor îngreuna cãlãtoria, dacã nu chiar o vor
transforma într-o cãlãtorie cu o singurã destinaþie: eºecul. Scãderea
încrederii în abilitãþile ºoferului de a
conduce maºina este cu atât mai puternicã cu cât acesta nu este membru al familiei, ci este un ºofer plãtit
de cãlãtori pentru a-i conduce la destinaþie. Extrapolând puterea exemplului la nivelul economiei româneºti,
este lesne de înþeles cã ºoferul nu
este nimeni altcineva decât statul,
care poartã responsabilitatea noastrã

România a fost prinsã într-un joc al
reformei mânat de presiunile politice
de a adopta un model de economie
sau altul, de a nu adopta o politicã industrialã corectã tocmai pentru a pierde de sub control pieþele interne, astfel cã transformarea post-comunistã
nu s-a dovedit a fi un joc cu mize ce þin
de tot ceea ce redã conþinutul noþiunii
de optim economic ci mai degrabã un
joc cu mize politice care au la origine
instrumentele controlului global.
Pe parcursul celor aproximativ 20
de ani de proces reformator, þara
noastrã a dat în repetate rânduri
semnale contradictorii. Dacã ar fi sã
comparãm economia României cu o
maºinã, care are la volan un ºofer ºi
acela este organul executiv al þãrii,
observãm cã deºi uneori a dat semnal cã vireazã la dreapta a încãlcat
regulile de circulaþie ºi a virat la
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a tuturor având în vedere cã noi l-am
împuternicit prin resursele noastre
sã acþioneze în scopul protejãrii intereselor noastre. Este foarte important sã amintim faptul cã statul nu
opereazã cu resurse proprii ci cu resurse atrase.
Teoria economicã prezintã trei
principale modele de economie la
nivel mondial, însoþite, în proporþii diferite de trei valenþe: coeziunea socialã, libertatea politicã ºi creºterea
economicã. Dintre cele trei modele,
european, american ºi asiatic, modelul european se vrea a fi cel complet1, deoarece are în vedere în strategiile sale atât creºterea economicã
ºi libertatea politicã cât ºi coeziunea
socialã. Completitudinea modelului
european se clãdeºte tocmai pe incompletitudinea celorlalte douã modele. Modelul american include creºterea economicã ºi libertatea politicã,
însã omite coeziunea socialã, indispensabilã într-un sistem economic.
Demonstraþia de astãzi a forþelor
mondiale justificã ideea de a nu mai
trata noþiunea de „homo economicus” strict ca individ ce urmãreºte
randamentul, ignorând practic componenta sa spiritualã. Modelul asiatic
include creºterea economicã ºi co-

eziunea socialã, excluzând din ecuaþia modelãrii economice, libertatea
politicã.

1. PRIVATIZAREA:
METODÃ NETRANSPARENTÃ
DE REFORMÃ CE FAVORIZEAZÃ
REPRODUCEREA SUBTERANÃ

Privatizarea a fost marele test la
care a fost supusã abordarea ºtiinþificã a tranziþiei, înlocuitã de intelectualitatea românã cu abordarea ideologicã. Privatizarea presupune trecerea avuþiei naþionale, desemnatã prin
proprietatea publicã, din proprietatea
statului în proprietatea privatã. Acest
lucru se realizeazã prin recunoaºterea drepturilor unor indivizi de a utiliza în interes privat o parte din avuþia
naþionalã ºi negarea drepturilor altor
indivizi de a face acelaºi lucru. Este
lesne de înþeles cã ne confruntãm cu
o opþiune politicã majorã, care nu
prea are a face cu procesele specifice capitalismului.
Mult timp dupã decembrie 1989
percepþia oamenilor, asupra noþiunii
de capitalism ne-a îndepãrtat de
construcþia unui sistem de economie
capitalistã conducând, aºa cum
afirmã Vladimir Pasti, la Noul capitalism românesc. Astfel, dupã cum

1

Ideea este lansatã în lucrarea Economie europeanã. O prezentare sinopticã, autori: Dinu, M., Socol,
C., Marinaº, M., Editura Economicã, Bucureºti, 2004.
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afirma Berthin2 în anul 2002: „Oamenii

Petrom, cazul Sidex Galaþi, cazul
Romtelecom ºi numeroase situaþii din
privatizarea agriculturii. Suspectãm
aceste cazuri ca fiind înfãptuite pe
considerente non-economice cu nuanþe ce vizeazã sfera comportamentului subteran.
Întrebarea fireascã este: va diminua oare privatizarea netransparentã amploarea corupþiei din România,
aºa cum prevesteau unii oficiali ai
României?

de afaceri au început sã fie percepuþi din ce în ce mai mult ca indivizi
care îºi construiesc averile personale pe seama afacerilor ilicite ºi mai
puþin ca niºte cetãþeni ce îºi asumã
riscuri personale în slujba interesului
naþional”.
Economia subteranã ºi actele de
corupþie au existat în România ºi înainte de 1989 sub diverse forme.
Procesele de tranziþie cãtre economia de piaþã au fost însoþite de dez-

PRIVATIZAREA AGRICULTURII
ºI A INDUSTRIEI

voltarea unor mecanisme noi de corupþie ºi de constituirea ºi dezvoltarea

Privatizarea celor douã componente ale economiei româneºti vine
sã intãreascã argumentele pentru cuvintele lui Vladimir Pasti conform cãrora: „economiile postcomuniste sunt
economii de pradã în loc sã fie economii de piaþã funcþionând dupã reguli normale ale unei economii capitaliste.” Dupã cum ne demonstreazã
experienþa ultimilor 20 de ani de, „capitalistul român”3 este dependent de
formele de subvenþionare de la stat.
Arieratele, contractele preferenþiale,
scutirile de datorii ºi tot soiul de politici economice menite sã sprijine

economiei subterane. Procesul de
privatizare din perioada tranziþiei a
determinat o sursã importantã a creºterii economiei subterane ºi a corupþiei. În România, în anul 2001, aproape 30% din populaþie trãia în stare de
sãrãcie. În acelaºi an, indicele corupþiei situeazã aceastã þarã în grupul
þãrilor din estul continentului la nivelul
cel mai ridicat al corupþiei.
Sunt suficiente exemplele recunoscute pentru privatizarea înfãptuitã defectuos prin vânzarea efectivã
a activelor statului. A se vedea cazul
2

Berthin, G.D., A decade later: Understanding the Transition Prosess în Romania, National Human
Development Report Romania 2001-2002, UNDP, Bucureºti, 2002.
3
Capitalistul român este o specie de agent economic descoperitã de Vladimir Pasti în lucrarea sa „Noul
capitalism românesc”. Autorul denumeºte astfel pe aceia care au reuºit dupã momentul revoluþiei din
1989 sã îºi însuºeascã cât mai mult din avuþiile þãrii, astfel cã legea lui Pareto se respectã întocmai, când
10% din populaþie deþine 90% din avuþia naþionalã.
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transferul capitalului public cãtre capitalul privat sunt indispensabile pentru ca aceastã nouã specie de capitaliºti sã poatã supravieþui sau performa. Cele mai multe exemple de afaceri de succes se dovedesc a fi cele
susþinute pe cãi guvernamentale. În
cazul acesta ne întrebãm fãrã reþineri
ºtiinþifice sau morale: unde este economia capitalistã din România?
Consider cã diferitele tipuri de privatizare au mãrit discrepanþele dintre clasele sociale existente. Astfel
în perioada tranziþiei post comuniste
asistãm la apariþia mai multor forme4
de privatizare: privatizarea în favoarea întregii populaþii (aºa cum ar fi
trebuit sã se realizeze toate actele
de privatizare), privatizarea în favoarea noii clase de întreprinzãtori privaþi, privatizarea în favoarea foºtilor
proprietari care au fost deposedaþi
de comuniºti ºi privatizarea în favoarea capitalului strãin. Strãdaniile specialiºtilor de a evalua cantitativ privatizarea din România, sunt cel puþin
incomplete, având în vedere cã procesul privatizãrii nu a fost unul omogen, acesta adresându-se unor clase sociale deloc omogene, fiecãreia
revenindu-i o formã distinctã de privatizare menitã sã adânceascã ºi
mai mult polarizarea socialã.
4

Clasa socialã cãreia ar trebui sã îi
acordãm cea mai mare atenþie este,
în mod sigur, clasa ruralã, având în
vedere specificul preponderent agricol al economiei româneºti. Se remarcã cu uºurinþã orientarea acestei
clase sociale spre economia de
piaþã ºi nu spre economia capitalistã. Privatizarea agriculturii, realizatã fragmentat ºi de foarte multe ori
incoerent, a condus la distrugerea
ºanselor de asociere în mici ferme,
aºa cum Uniunea Europeanã solicitã
astãzi. Deºi coordonatele proprietãþii
private au început sã fie trasate, prin
actul de retrocedare, nu s-au creat
premisele unei dezvoltãri intensive a
agriculturii în România. Momentul
retrocedãrilor a fost însoþit de sechelele trecutului, astfel cã împãrþirea
activelor din CAP-uri s-a fãcut preferenþial ºi de multe ori prãdalnic. Lipsa
unor forme de organizare pentru a
prelucra industrial pãmântul a condus la practicarea unei agriculturi de
subzistenþã, care, mai ales pe fondul
disponibilizãrilor masive de dupã
1989, au ajutat acea categorie socialã, care nu a reuºit sã se adapteze
sau care nu a dorit sã se adapteze
sperând cu tãrie cã privatizarea activelor statului va fi înfãptuitã în folosul întregii populaþii. Din perspectiva

Pasti, V., Noul capitalism românesc, Editura Polirom, 2006, pp. 425.
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Aceastã supapã temporarã pentru
unele categorii sociale a reprezentat o
cale de tranziþie. Numeroase categorii
sociale au strãbãtut cel puþin primii
10 ani de tranziþie asigurându-ºi hrana din mediul rural. Contribuþia acestor activitãþi ale agriculturii de subzistenþã la structura economiei subterane a fost semnificativã, însã a fost
salvatoare pentru þara noastrã. Pentru România, aceasta a fost marea
supapã de aprovizionare care ne-a
permis înfãptuirea procesului de
tranziþie cu mai multã uºurinþã.

eficienþei agricole specialiºtii susþin
cã pentru o prelucrare intensivã a
pãmântului, acesta trebuie prelucrat
în loturi de peste 20 de ha. Este important de analizat distribuþia ponderii suprafeþelor agricole în totalul loturilor agricole, aºa cum se gãseºte
în lucrarea lui Vladimir Pasti. Dupã
cum se poate observa, ºi de aceastã
datã distribuþia proprietãþii pare sã
confirme legea lui Pareto, astfel cã:
50% dintre gospodãriile cu teren sub
un ha deþin doar 9,8% din totalul suprafeþei agricole din România, clasa
mijlocie (43% din totalul gospodãriilor) cu teren între 1-5 ha deþine 54%
din totalul suprafeþei, 6% din gospodãrii (mica burghezime) cu teren
între 5-20 ha deþin 24% din totalul
suprafeþei agricole ºi doar 0,3% din
gospodãrii deþin peste 20 ha ºi utilizeazã 11,8% din suprafaþa totalã
(Pasti, 2006, pp. 432,433).
Aºadar, privatizarea în agriculturã
a condus la polarizãri ºi dezbinãri
severe între clasele existente, într-un
domeniu în care nu se poate realiza
performanþã decât prin asociere, mai
ales în contextul în care România se
confruntã cu un puternic efect de îmbãtrânire a populaþiei din mediul rural.

Privatizarea Petromului5 a avut
loc în anul 1999, când 15 companii
s-au arãtat interesate de activele
Petromului. În ultima etapã a negocierilor, numai trei companii au avansat ºi o propunere financiarã: OMV
Austria, MOL Ungaria ºi Occidental
Oil&Gas SUA. Oferta MOL a fost respinsã pe considerente cã aceasta
conþinea o propunere de schimb de
acþiuni, în timp ce oferta Occidental
includea doar o parte din activitatea
Petrom, astfel cã: „OMV a avut cea
mai bunã ofertã de preþ”, dupã cum au
afirmat autoritãþile române, deºi numeroºi analiºti constatã subevaluarea

5

Dezbatere în Parlament. Informaþiile sunt preluate ºi interpretate conform dezbaterii parlamentare din
3 noiembrie 2004 din Camera Deputaþilor intitulatã „Dezbaterea ºi adoptarea proiectului de Lege privind
unele mãsuri pentru privatizarea Societãþii Naþionale a Petrolului "PETROM"- S.A. Bucureºti”.
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ciuda acestor circumstanþe, în cei
zece ani de la cãderea comunismului, Sidex ºi-a redus permanent producþia, în paralel cu deteriorarea situaþiei sale financiare. Cauzele sunt
numeroase, dar la loc de frunte se
situeazã politicile guvernamentale
iresponsabile, care au ignorat nevoia stringentã de restructurare tehnologicã ºi de personal a siderurgiei
româneºti. În plus, hiperinflaþia declanºatã deliberat (dupã cum tocmai
a confirmat purtãtorul de cuvânt al
guvernatorului Bãncii Naþionale), a
accentuat procesul de decapitalizare a întreprinderilor ºi a generat condiþii optime pentru „cãpuºarea” lor.
Fiind cea mai mare companie româneascã la acea vreme, a fost ºi cea
mai râvnitã. Impactul politicului a
avut un rol nefast asupra evoluþiei
acestei companii, astfel, cifrele care
apar în documentele privatizãrii se
referã la anul 1999 ºi aratã descurajator. Sidex avea un capital social
de 290 milioane de dolari, 27.000 de
salariaþi ºi o producþie de 3.234 de
tone oþel. Bilanþul contabil arãta o
pierdere de 41 milioane dolari, un
grad de îndatorare de 328%, datoriile totale fiind de 886 milioane dolari (fãrã penalitãþi, care erau în valoare de peste 600 milioane), din
care 581 milioane dolari faþã de

vizibilã a preþului Petromului. Cea mai
mare companie petrolierã româneascã va întregi averea austriecilor de la
OMV care îºi consolideazã în felul
acesta poziþia pe piaþa din regiune.
Astfel, firma austriacã are acces la
rezerve de petrol ºi gaze de peste
douã ori mai mari decât avea în total
înainte de achiziþionarea acþiunilor
Petrom. În plus negocierea contractului a fost în avantajul statului austriac ºi nu al statului român. Un argument în acest sens este faptul cã redevenþele faþã de statul român rãmân neschimbate timp de 10 ani,
perioadã în care noul proprietar are
dreptul de exploatare asupra resurselor pânã la epuizare.
Un alt exemplu de privatizarea
netransparentã, aºa numitul bastion
al economiei anticapitaliste, este cazul combinatului Sidex Galaþi.
Acesta este un combinat complet integrat, având o capacitate proiectatã
de 10 milioane tone de oþel pe an,
reprezentând 70% din producþia naþionalã de oþel ºi 95% din cea de laminate plate. În anul 2000, când a
fost lansatã privatizarea, Sidex domina piaþa internã, iar exportul reprezenta jumãtate din cifra sa de afaceri. Sidex realiza 5% din produsul
intern brut al României, dar influenþa
direct ºi indirect 25% din PIB. În
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a rãmas la dispoziþia FPS-ului de a-l
privatiza. În raport cu estimãrile consultanþilor, termenii tranzacþiei au
fost nejustificat de dezavantajoºi
pentru statul român. A urmat recapitalizarea, plata datoriilor restante
faþã de furnizori ºi relansarea profitabilã a activitãþii, înainte ca sã se
facã vreo investiþie tehnologicã; s-au
schimbat doar regulile ºi motivaþiile.
Astãzi, Sidex produce mai mult oþel,
cu mult mai puþini salariaþi (60% faþã
de momentul privatizãrii), nu are datorii restante ºi plãteºte sume importante la bugetul statului.
Metodele netransparente prin
care proprietatea publicã a fost administratã sub oblãduirea directã a
Fondului Proprietãþii de Stat, care
deþine 70% din acþiunile unei societãþi publice, sunt demonstrate de cazuistica rezolvatã pânã în prezent.
Alte exemple similare sunt cazurile
I.M.G.B. vândutã cu 500.000 de
dolari ºi CICO cu 12 milioane de dolari. Noi oportunitãþi pentru infractori
s-au deschis în domeniul jocurilor de
noroc ºi al cazinourilor, unde infracþiunile sunt comise ºi de patroni, ºi
de clienþi. Se simte în acest fel presiunea ordinii globale în regiunea din
sud-estul Europei printr-un control
asupra resurselor de petrol ºi gaze.
Pledoaria pentru controlul global al

bugetele statului, lichiditatea generalã era de 0,86%, cea parþialã de
0,42% ºi îºi acoperea din surse proprii doar 2% din nevoile de capital
circulant. Sidex avea un acces limitat la surse de finanþare externe, în
condiþiile în care sistemul bancar românesc era incapabil sã acopere
necesarul sãu de finanþare, care depãºea cu mult 20% din capitalul oricãrei bãnci româneºti. Situaþia sa
era agravatã de existenþa unui volum important de plãþi restante faþã
de furnizorii majori precum: Romgaz, Electrica, SNCFR, Petrom, porturi, etc. Practic, Sidex se afla în
stare de faliment. Intrarea în incapacitate de platã a combinatului ar fi
antrenat prãbuºirea BCR, ceea ce,
în acel moment, ar fi provocat crahul
economiei naþionale. De aceastã
stare de fapt au profitat „centrele de
putere”. Astfel, în mod controlat, s-a
ajuns la concluzia fireascã cã singura soluþie era privatizarea. Sidex
Galaþi a fost inclus în programul încheiat de guvernul României cu
Banca Mondialã, pentru gãsirea unui
investitor. Banca s-a angajat sã finanþeze echipele de consultanþi internaþionali care urmau sã facã efectiv
privatizãrile pentru câteva zeci de întreprinderi. ªi acest demers a eºuat,
astfel cã, întâmplãtor sau nu, Sidex-ul
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resurselor este susþinutã de cuvintele unui membru al Camerei Deputaþilor, rostite în dezbaterea asupra
privatizãrii Petromului: „Noi, acum,
parcurgem un drum. Este vorba de
un proces al privatizãrii, care ne-a
fost sugerat, în bunã parte, ne este
impus, asta e calea...”.

se rãsfrânge doar la sfera economicului, ci influenþeazã spaþiul social,
de la relaþiile de familie la modelele
de locuire, de consum ºi de petrecere a timpului liber. Aceastã categorie
ºi-a format o ideologie proprie, pe
care o promoveazã cu consecvenþã
atât în mediul academic, cât ºi în
spaþiul economic. A devenit un factor de presiune asupra mediului politic, influenþând reformele politice ºi
cadrele normative prin intermediul
reprezentanþilor poziþionaþi strategic
în cele mai înalte funcþii ale administraþiei ºi conducerii statului.
Lipsa informãrii asupra ideologiei
capitaliste ºi lipsa formãrii unei viziuni asupra noþiunilor de piaþã, concurenþã, proprietate, avuþie ºi capital, care sunt încãrcate de un exotism eºuat nu permite formarea unei
atitudini publice despre ce presupune norma ºi responsabilitatea faþã
de aceasta.
Sursa formãrii concepþiei cotidiene
despre societate ºi capitalism este în
continuare un ansamblul de experienþe personale, care nu ne vor conduce cãtre a ne depãºi condiþia de
fost stat planificat aflat în proces de
tranziþie. Populaþia îºi gãseºte confirmare pentru anumite ideologii

2. TERGIVERSAREA
STRUCTURÃRII ATITUDINII PUBLICE
ASUPRA NORMEI

Concepþia cotidianã cu privire la
capitalismul autohton este decisivã
în structurarea atitudinii publice
asupra normei. În plus, responsabilizarea faþã de instituþiile care se
ocupã cu aplicarea unui sistem reformator în România, este unul dintre principalii factori ai rapiditãþii cu
care se formeazã atitudinea publicã
faþã de normã, lege. Este de neînþeles motivul pentru care noua clasã
a capitaliºtilor români a fost studiatã
prea puþin cu mijloace ºtiinþifice.
Lipsa interesului intelectualilor faþã de noua restructurare economicã
a condus la tergiversarea structurãrii
atitudinii publice asupra normei.
Aceastã nouã categorie socialã,
„noii capitaliºti români” 6 ºi-a construit
o practicã socialã complexã, care nu
6

Demunire introdusã de Vladimir Pasti în lucrarea sa „Noul capitalism românesc”, Editura Polirom,
2006, pp. 280-294.
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formate nu atât în surse ºtiinþifice cât
mai degrabã în discursul politic al
unora. Discurs politic, care s-a îngrijit sã prezinte cu obstinaþie polarizarea generatã de transferul drepturilor de proprietate dinspre stat spre
indivizi. Având o astfel de susþinere
mediaticã concepþia cotidianã nici nu
avea cum sã se formeze decât împotriva acestor „noi capitaliºti români”,
care ar trebui sã þinem cont cã nu toþi
sunt realizaþi prin sprijin controlat.
Tocmai aceastã percepþie construitã
în timp ºi destul de bine argumentatã
pentru unii, face ca, astãzi, adevãraþii
capitaliºti sã fie împovãraþi de lipsa
de cunoaºtere în planul adevãratelor
concepte capitaliste.
Puterea acestei percepþii populare asupra noului capitalism românesc face ca astãzi contribuabilul sã
se simtã îndreptãþit sã eludeze
structurile statului care solicitã, conform normelor în vigoare, contribuþie
din partea fiecãrui cetãþean.
Aceastã problemã a capitalului ºi
capitaliºtilor români a devenit motiv
de îngrijorare ºi analizã în rândul
unor centre politice precum: Comisia
Uniunii Europene, Departamentul de
Stat al SUA, OCDE, care nu ezitã sã
ofere feed-back negativ ori de câte
ori au ocazia sã se exprime prin in7

termediul agenþiilor de rating ale FMI,
BIRD sau BERD.
Aºa cum Vladimir Pasti remarcã
în lucrarea sa Noul capitalism românesc, confuzia ideologicã de astãzi,
este accentuatã ºi de încãrcãtura
academicã pe care discursul politic îl
are uneori, deoarece mulþi dintre cei
aflaþi la putere cocheteazã mai mult
sau mai puþin cu lumea academicã.
Noua clasã de capitaliºti români este
rezultatul transferului fostei elite comuniste în structurile aºa numitei
economii capitaliste. Aceastã idee
este foarte bine evidenþiatã cu ajutorul cuvintelor fostului ºef al serviciilor
comuniste din România, Pacepa: „O
privatizare prost conceputã a permis
unui numãr mic de prãdãtori din interior, dintre care cei mai mulþi sunt
foºtii mei subordonaþi din serviciul
de spionaj comunist, sã jefuiascã
cele mai valoroase avuþii ale României. Aceastã tâlhãrie susþinutã guvernamental a produs un sistem
economic de tip mafiot care a pãtruns în toate colþurile þãrii ºi îi ameninþã stabilitatea”7.
Vladimir Pasti susþine cã cel mai
puternic test de consistenþã ideologicã în materie de capitalism postcomunist în România este abordarea
pseudoacademicã a problematicii

Pacepa. M., Welcome, President Bãsescu! Keeping Romania în mind, National Review, martie 2005.
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de la observaþia conform cãreia 80%
din pãmântul din Italia era deþinut de
20% din populaþie. Intrând în detaliu
se poate observa cum 80% din încasãrile unui comerciant sunt realizate
pe seama a 20% din clienþii sãi.
Chiar dacã analizãm primele trei
persoane cele mai bogate din lume:
Warren Buffett, Carlos Slim Helu ºi
Bill Gates, observãm cã deþin bogãþii
cât urmãtorii 7 oameni dintre cei mai
bogaþi la un loc. Aºa numitul „efect al
paharului de ºampanie” este evidenþiat printr-o distribuþie pe cinci nivele
de dezvoltare a populaþiei în Raportul de Dezvoltare al Naþiunilor Unite.
Acesta aratã cum populaþia cea mai
bogatã a lumii reprezentând 20% din
totalul populaþiei, controleazã 82,7%
din venitul mondial.

corupþiei. Toate sursele se pun de
comun acord când trebuie sã admitã
prezenþa destul de apãsãtoare a corupþiei în structurile economiei româneºti. În multe situaþii corupþia nu
este tratatã drept altceva decât o
modalitate de utilizare a capitalului.
Nu trebuie sã omitem faptul cã de
multe ori capitalul depãºeºte forma
bãneascã îmbrãcând mult mai multe
forme, precum capital uman, ºtiinþific, cultural, social etc. Utilizarea puterii ºi a influenþei politice poate fi
consideratã, în felul acesta, o formã
de utilizare a capitalului. Dacã þinem
cont de aceastã evoluþie a conceptului de capital probabil cã vom înþelege cu mai multã uºurinþã implicaþiile
corupþiei în actele economice ale þãrii
noastre, însã aceasta nu implicã ºi
toleranþã faþã de actele de corupþie.

3. DISTRIBUIREA
FÃRÃ REGULI

Tabelul 3.1.
Distribuþia PIB la nivel mondial în anul 1989.

AVUÞIEI

ºI

ECHIVALENÞÃ

Ponderea populaþiei

Distribuirea avuþiei fãrã reguli ºi
echivalenþã se realizeazã ºi în cazul
þãrii noastre. Principiul Pareto, cunoscut ºi sub denumirea de regula
80-20, ce poartã denumirea dupã
iniþiatorul sãu Vilfredo Pareto, este
cel care fundamenteazã distribuþia
avuþiei fãrã echivalenþã. Acesta susþine cã 80% din efecte sunt generate
de 20% din eforturi. Pareto a pornit

Venitul

Populaþia cea mai bogatã -20% 82,7%
Categoria a doua -20%

11,7%

Categoria a treia -20%

2,3%

Categoria a patra -20%

1,4%

Populaþia cea mai sãracã -20%

1,2%

Sursa: Human Development Report.

Atât în România cât ºi în celelalte
foste þãri foste comuniste în ultimii
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de tip Pareto a bogãþiei, averea celor
care acumuleazã bani prin investiþii
crescând exponenþial, în detrimentul
celorlalþi. Dacã iniþial este vorba de
noroc în alegerea investiþiilor aducãtoare de profit, ulterior se creeazã în
sistem un cerc virtuos, care le creºte
exponenþial probabilitatea de a câºtiga în continuare, acea vorbã din
popor conform cãreia „banul la ban
trage”. La nivelul anului 1990 în România, astfel de avantaje reprezentau experienþa în comerþul exterior,
cea managerialã ºi de comerþ interior, relaþii cu factorii de decizie ai
epocii. Dacã aplicãm aceastã grilã
pe aceiaºi 300 cei mai bogaþi români, constatãm cã majoritatea se
încadreazã într-una dintre categoriile descrise. Asemenea avantaje
au fost cele care le-au permis sã
atragã spre ei sume considerabile
eliberate treptat prin procesul de privatizare.
Odatã cu aderarea la Uniunea
Europeana, un al doilea val de bogãþie va intra în sistem, reprezentat
de ajutoarele nerambursabile acordate de Bruxelles. Acestora li se vor
adãuga investiþiile directe. Aceastã
realitate creeazã o nouã oportunitate pentru cei care fie erau prea tineri,
fie nu au fost suficient de bine poziþionaþi pentru a profita suficient de

ani s-a produs o mare polarizare socialã, ajungându-se ca circa 5% din
populaþie sã controleze astãzi peste
90% din bogãþiile þãrii.
Începând cu Adam Smith, subiectul distribuirii inegale a bogãþiei într-o
societate a fost tema cea mai aprinsã
de discuþie în rândul cercurilor ºtiinþifice. Încercãrile de a identifica trãsãturile care sã descrie talentul unor
persoane de a acumula averi, s-au
limitat la a stabili cã singurele asemãnãri între aceste persoane sunt
sumele mari de bani deþinute ºi faptul cã sunt români.
Un studiu efectuat de Jean-Philippe Bouchaud ºi Marc Mézard, de la
Sorbona, asupra mecanismelor distincte de înavuþire: munca, comerþul ºi
investiþiile, a demonstrat cã primele
funcþioneazã pe o bazã realã, imediatã ºi raþionalã iar valoarea este
conservatã ºi acumulatã pas cu pas
în timp ce investiþiile, sunt capabile
sã creascã ori sã scadã în mod exponenþial valoarea. Cei doi specialiºti au fãcut simulãri referitoare la
modul în care se distribuie banii în
grupuri mai mari de 1000 de persoane, considerate identice în privinþa
abilitãþilor de a obþine bani ºi dispunând iniþial de sume identice. Practic
indiferent de restul ipotezelor de start,
se constatã apariþia unei distribuþii
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au condus la izolarea economicã,
chiar ºi în cadrul sistemului socialist,
unde România se remarcã prin lipsa
totalã de transparenþa, dialog ºi deschidere spre realitãþi economice ºi
sociale evidente. Multe din mãsurile
economice propuse imediat dupã începutul anului 1990 au fost arbitrare,
contradictorii sau, datoritã necunoaºterii mecanismelor de funcþionare a
economiei de piaþã, aplicarea lor a
fost secvenþialã ºi lipsitã de eficienþã.
În fapt, rezultatul acestor mãsuri
s-a concretizat în blocarea întregului
sistem economic, respingerea potenþialilor mari investitori, scurgerea fãrã
control a avuþiei naþionale ºi concentrarea artificialã a unor importante
valori materiale ºi bãneºti în mâinile
câtorva oameni de afaceri. Adãugând
la aceste elemente necunoaºterea
de cãtre funcþionarii aparatului de stat
a principiilor de funcþionare a economiei de piaþã, precum ºi corupþia ce
a cuprins aceste categorii profesionale de unde a rezultat mediul economico-social favorizant pentru economia subteranã.

prima oportunitate. De aceastã datã,
regulile sunt scrise astfel încât maxim 80% din sumã sã ajungã la cei
300.
Este lesne de înþeles cã tranziþia
României de la economia planificatã
la economia de piaþã a creat un mediu favorizant pentru manifestarea
economiei subterane. La începutul
anilor 1990, economia româneascã
se afla într-o situaþie particularã generatã de efortul imens derulat pe tot
parcursul anilor 1980 pentru plata
datoriei externe ºi realizarea concomitentã a unui plan investiþional exagerat, dar ºi de modul violent în care
a avut loc schimbarea de sistem. Investiþiile au fost dirijate cãtre sectoare în care amortizarea presupune
perioade foarte lungi de timp, iar finanþarea acestora nu era asiguratã,
bazându-se în multe cazuri exclusiv
pe munca nesalarizatã. În mod similar s-au petrecut lucrurile ºi în agriculturã, unde baza a constituit-o forþa de muncã îmbãtrânitã ºi unde elementele de progres tehnic au fost o
prezenþã sporadicã. Toate acestea
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Corupþia
ca stare de spirit
Dr. Ion Marin

de influenþã. Sãvârºirea actelor de

Motto:
„Corupþia apare acolo unde existã
indiferenþã din partea comunitãþii sau
în lipsa unor politici adecvate”.
Enciclopedia Universalã Britanicã

corupþie agraveazã tarele societãþii,
alimentându-le ºi întreþinându-le, afectând buna desfãºurare a relaþiilor sociale ºi, nu în ultimul rând, afectând
siguranþa naþionalã, ceea ce duce la

”

Recent, Parchetul General a publicat un comunicat de presã unde,
în locul a niscaiva informaþii despre
marii corupþi, despre rechinii ºi ºacalii pe care aºteaptã opinia publicã
ºi Europa sã-i gãseascã ºi sã-i ridice
în furci, dã de ºtire naþiei un fel de
definiþie a flagelului. Iat-o: „corupþia,
ca fenomen antisocial, presupune
activitãþi ilicite, lipsite de moralã ºi
eticã, realizate prin utilizarea abuzivã
a puterii de cãtre indivizi, cu scopul
de a obþine o serie de avantaje (materiale, morale, statut social superior),
prin practicarea ºantajului, constrângerii, înºelãciunii, mituirii, cumpãrãrii

adâncirea inegalitãþilor sociale ºi la
proliferarea economiei subterane”.
Ei bine, definiþia continuã ºi cu diferenþa specificã, pânã aici fiind genul proxim, cãreia de dragul exhaustivitãþii spre care tinde îi putem
trece cu vederea pânã ºi abuzul de
gerunzii. Deºi, la fel de doct, dar mai
concis, a definit corupþia ºi onorabilul Trahanache, invocând o sursã
imbatabilã ºi un argument de autoritate: „Bine zice fiu-meu de la facultate.Tatiþo, unde nu e moral, acolo e
corupþie, ºi o soþietate fãrã prinþipuri,
va sã zicã cã nu le are !”
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a face din lege o barierã de care numai boii se izbesc, dulãii o sar, în vreme ce cãþeii se strecoarã pe sub ea.
Pentru român câteva expresii sunt
definitorii în privinþa comportamentului ºi profilului sãu civico-etic: sã fie
lãsat în legea lui; sã dea dreptul cui
trebuie; sã facã cinste unuia care a
încãlcat regula (legea) pentru a-l servi. Iatã cum termeni cu o conotaþie
pozitivã pentru mersul ºi construcþia
unei societãþi au cãpãtat semnificaþii,
nu de azi, de ieri, total opuse. A-l lãsa în legea lui, înseamnã sã-l laºi sã
facã ce-l taie capul, în contradicþie cu
rânduiala obºteascã, iar a da dreptul
cuiva înseamnã a-l mitui sau a-i oferi
foloase necuvenite pentru un serviciu pe care þi l-a fãcut, de regulã ca
funcþionar al statului. În fine, a-i face
cinste aceluiaºi poate însemna a
premia o încãlcare a legii, pentru cã
te-a servit, eventual, în condiþii mai
bune sau peste rând.
Parchetul General are în vedere
cu definiþia sa de ultimã orã tocmai
asemenea cazuri de „corupþie micã”,
dovadã fiind ºi „studiile de caz” cu
care îºi însoþeºte expozeul: doi amãrâþi care au escrocat cu sume modice
niºte indivizi ce apelaserã la serviciile
lor... de stat. Altfel, dacã era vorba de
treburi particulare, probabil cã intrau
în categoria þeparilor ºi atâta tot.

Dar de ce am fi ironici cu dragul
nostru Parchet care pe lângã, alergarea, legarea ºi depunerea preveniþilor în custodie îºi gãseºte timp sã
ne lumineze ºi sub aspect semiotic.
Poate pentru cã în afara acestei din
urmã preocupãri, semne cã ar face
ºi altceva nu se întrevãd, deºi are o
direcþiune specialã afectatã fenomenului. Dincolo de prolixitatea acestei
aºa zis definiþii, trebuie sã observãm
totuºi cã poate pentru prima oarã
aflãm, ºi încã din cea mai autorizatã
sursã, ce anume poartã vina pentru
toatã prãbuºirea economicã, socialã
ºi moralã pe care o simþim pe pielea
noastrã de douã decenii: corupþia.
Ca unul care am scris de pe la
începuturile noii „iepoci” împotriva
flagelului, nu pot sã nu conced cã
este un diagnostic corect. Problema
este cã nici pânã în ziua de astãzi,
nu i s-a gãsit un remediu cât de cât
eficace ºi nici nu sunt semne cã se
poate întâmpla miracolul prea curând. Oare de ce? Înainte de toate
fiindcã omul este coruptibil prin firea
lui, astfel cã nu existã naþie care sã
nu aibã încuibatã o asemenea buruianã ce o macinã ºi sufocã din interior. Ca români, însã, pe fondul acelei nevoi dezirabile de „a ne descurca” – un veritabil brand naþional –
ne-am trezit solidari ºi cu tendinþa de

41

ce se hrãnesc prin definiþie de la
ugerul bugetar, sunteþi un om informat în materie.
În fine, dacã reþineþi din definiþia
Parchetului cã de la corupþie se trag
tarele morale ale societãþii, în care
trebuie sã includem nesimþirea, cinismul ºi ciocoismul cel mai infect,
putem desãvârºi silogismul, sintetizând teza într-un mod nu tocmai
încurajator: corupþia ca stare de spirit. Deci nu doar ca stare de fapt, de
unde încheierea cã va mai curge
multã corupþie pe Dâmboviþa !
Dar sã trecem peste aceste consideraþii generale ºi sã ne ocupãm
de unele studii de caz.

Însã tocmai aceasta este caracteristica definitorie a corupþiei: þâþa statului. Aºa ne lãmurim repede ºi ce
este cu aceastã osândire a contractelor cu statul, promovatã de o anumitã coanã Joiþicã a momentului, de
la care cei vizaþi se aºteptau la oareºce protecþie, ca sã invocãm din nou
personajele nemuritorului Caragiale.
Extrapolând cazul ºi aplicându-i
grila sus-zisei definiþii, ºtampilatã de
cãtre onor procuratura, putem simplifica lucrurile: în România ultimilor
20 de ani, corupþie înseamnã procedeele legale ºi paralegale prin care
statul a fost devalizat (ºi este în continuare) în detrimentul celor mulþi,
(foºti) proprietari ºi producãtori, de
cãtre o clicã de profitori cãrora li s-a
permis prin acte normative ºi individuale sã devinã beneficiarii acestui
jaf. Dacã vã vine în minte cuvântul
privatizare (cu dedicaþie, fãrã licitaþie
ºi fãrã echivalent), nu sunteþi departe de adevãr. Dacã vã gândiþi la
restituiri (abuzive, bazate pe falsuri,
mitã ºi trafic de influenþã), iarãºi nu
greºiþi. Dacã vã trece prin minte finanþarea campaniilor electorale din
banii statului, viraþi prin suveica firmelor particulare ºi fundaþiilor de
partid, sunteþi aproape de a dezlega
misterul. Dacã aveþi în vedere clientela de partid ºi nãvala nepotismului

*
*

*

”

Dacã existã un subiect asupra
cãruia pot sã mã aplec cu oarece
competenþã acesta este, fãrã îndoialã, corupþia post-decembristã, deºi
pot dovedi, dar pe cine intereseazã,
cã ºi în perioada anterioarã tot pe
acest front fãrã de sfârºit mi-am tocit
armele publicistice don-quijoteºti.
Nu-i momentul sã detaliez, dar fãrã
a transforma acest eseu într-un memorial al durerilor înãbuºite în lupta
gazetãreascã împotriva corupþiei,
meritã sã evoc câteva episoade din
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ºi o vilã somptuoasã în strada Docenþilor, între timp modernizatã ºi înconjuratã de un zid de cetate. Deºi
prieten cu directorul ziarului de atunci,
în ciuda ameninþãrilor, ºantajului ºi
tentativelor de „împãcare” la care s-a
dedat, omul n-a reuºit sã împiedice
apariþia cazului sãu pe prima paginã
a ziarului „Adevãrul”, într-un ºir de
episoade din ce în ce mai virulente,
fapt ce i-a zdruncinat serios fulminanta carierã. Arhiva stã mãrturie. Au
urmat alþii, unii dintre ei ºi mai importanþi, însuºi primul-ministru ºi secretarul general al Guvernului de atunci,
preºedintele Camerei, vocalul ministru al transporturilor, trecut ulterior ºi
prin alte site ale „Corupþiei în serial”
– ceea ce nu i-a umbrit luminoasa
stea a carierei, în fine, o listã de alþi
miniºtri ºi secretari de stat ºi ejusdem
farinae, toþi aceºtia fãcând pânã la
urmã obiectul unui raport al Corpului
de control al primului ministru din
anii 1992-1996, îngropat ulterior într-o
arhivã, la care s-a umblat ori de câte
ori regimurile succesive aveau nevoie sã mai arate „pisica locativã”
vreunui oponent mai obraznic.
O altã campanie de proporþii, soldatã cu oarece rezultate ºi ecouri de
moment, a fost cea dusã împotriva
importurilor strategice de grâu, zahãr,
pulpe de pui ºi carne din rezervele

proiectul sau experimentul pe care lam numit „Corupþia în serial”, publicat
în cotidianul „Adevãrul”, unde eram
redactor-ºef adjunct, de la începuturi,
din anii ’90, pânã la demisia mea din
ianuarie ’96, moment pentru care
pot folosi ºi eu o sintagmã consacratã de cineva mai titrat ca mine: m-a
învins sistemul. ªi nu s-a lãsat pânã
nu a încercat ºi o anihilare definitivã,
din fericire ratatã. Dar încã o datã,
pentru demersul publicistic de faþã,
conteazã subiectul ce ne roade pe
toþi: corupþia, aºa cum a fost ºi cum
continuã sã prospere, parcã ºi mai
dihai.
„Corupþia în serial” a debutat cu o
campanie împotriva furiei achizitive
în domeniul imobiliar ce-i lovise pe
toþi noii demnitari, hotãrâþi sã se
mute urgent din apartamentele lor
comuniste în vilele de la ªosea, din
care tocmai fuseserã evacuaþi direct
la Jilava foºtii locatari, comilitonii lui
Ceauºescu. Am început, în urma unor
sesizãri, cu o personalitate marcantã (vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor), încã foarte activã în plan politic, care ocupase printr-un unchi ºi
noua soþie (înnoirile au fost profunde,
abandonul fostelor neveste þinea de
pãrãsirea trecutului, eventual râzând),
o seamã de apartamente ultracentrale, transformate în magazine, ca
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rilor pe care ziarul le organiza sistematic, ajungându-se ºi la câteva proiecte de lege pe care câþiva parlamentari le-au susþinut cu insistenþã,
deºi unele n-au avut ºansa sancþionãrii, iar altele mai norocoase, deºi
au trecut, au cãzut în desuetudine.
Trebuie spus însã cã ºi autoritãþile
din acea perioadã (1992-1996), în
primul rând, primul-ministru, care a
acordat numeroase interviuri ziarului
„Adevãrul” pe tema corupþiei, se raportau la cazurile aduse pe prima
paginã cu destulã preocupare ºi dorinþã de a le rezolva.
Un veritabil scandal de presã l-a
constituit subiectul declanºat de un
anume Aldo Pacelli, un mic afacerist
italo-albanez, ce a reuºit sã înºele o
seamã de personalitãþi absolut stimabile ºi sã organizeze o cacealma
sub numele de expoziþie „naþionalã”
la Roma, soldatã cu o pagubã de
milioane de dolari ºi cu un prejudiciu
de imagine incalculabil, în urma cãruia au fost demiºi ºi cercetaþi penal
mai mulþi directori din Ministerul Comerþului Exterior, în vreme ce ministrul însuºi a trebuit sã-ºi dea demisia. Nu a fost singura „victimã” de
acest rang al campaniei „Corupþia în
serial”.
Multe „excelenþe” au ajuns în
aceastã situaþie în urma anchetãrii

reînnoite ale NATO, operaþiune desfãºuratã concomitent cu punerea în
operã a vastei strategii de distrugere
a agriculturii româneºti, a complexelor zootehnice ºi a fabricilor de profil.
În acest context, o campanie de presã rãsunãtoare, dusã sub sigla „Corupþia în serial”, a fost cea împotriva
unui mare importator de grâu, soldatã cu arestarea sa ºi demiterea ministrului agriculturii ºi a secretarului
de stat ce-l susþineau. Au fost publicate circa o sutã de anchete ºi alte
articole, multe dintre ele rãspunsuri
ºi replici ale autoritãþilor ºi mai ales
ale celui în cauzã, publicate sub forma unor pagini întregi de atacuri, injurii ºi ameninþãri, gãzduite în mai toatã presa momentului. Pe bani grei.
„Adevãrul” avea însã câºtig în
aceastã poveste din tiraj ºi bun nume.
Autorul, însã, pe lângã avantajele unei
periculoase celebritãþi (la un moment
dat, SRI-ul a crezut de cuviinþã sã-i
punã gardã personalã în jurul casei)
„câºtigase” ºi stresul zecilor de procese, pe care, spre cinstea instanþelor
de atunci, le-a câºtigat în totalitate.
De altfel, „Corupþia în serial” de la
„Adevãrul” devenise un fel de instituþie la care colaborau, unii de nevoie,
alþii din entuziasm, procurori – inclusiv
procurorul general – magistraþi, profesori universitari, în cadrul dezbate-
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datoritã a ceea ce Enciclopedia Universalã Britanicã sintetizeazã în expresia „indiferenþa comunitãþii”. Ceea
ce în þara noastrã, cum am încercat
sã demonstrez, este chiar mai mult,
este o stare de spirit.
Revin la analiza impersonalã ºi
pe cât pot obiectivã a subiectului
abordat, nu înainte de a mai trece în
revistã un episod, ce spune multe
despre insuccesul gazetarului împotriva corupþiei; de data aceasta, derulat la Televiziunea Naþionalã unde
am realizat în anii ’98-’99 un serial
de anchete, sub titlul „În flagrant”.
Subiectele abordate erau, ºi de data
aceasta, majore: distrugerea combinatului siderurgic de la Cãlãraºi, vânzarea pe nimic a celui de la Galaþi,
distrugerea fabricilor de ulei ºi de zahãr în vederea declanºãrii strategiei
importurilor ºi, tot în acelaºi scop,
distrugerea combinatelor zootehnice,
în primul rând, a celor de porci.
Aceastã din urmã anchetã avea ºi
un titlu nostim: „În cãutarea ultimului
porc”. Numai cã, deºi programatã ºi
reprogramatã de trei ori, a fost înlocuitã din programul TV (tipãrit ºi difuzat în sute de mii de exemplare) de
tot atâtea ori, în cele din urmã fiind
interzisã definitiv difuzarea sa, din
dispoziþia celei mai importante (chipurile, ºi incoruptibile) autoritãþi a

privatizãrilor frauduloase din acea
perioadã ºi, mai ales, a vânzãrii flotei. Dosarul ce a fãcut, ulterior, obiectul a mii de articole în toatã presa ºi
ajuns în instanþã în cele din urmã,
fiind suspendat numai datoritã imunitãþii unuia dintre „jucãtorii” principali, este iniþiat ºi în bunã mãsurã documentat în „laboratorul” „Corupþiei
în serial” de la „Adevãrul”. Întrucât
însã, dupã un model devenit apoi
modã, unul dintre afaceriºtii implicaþi
în panamaua flotei României a cumpãrat (prin interpuºi din interior) ziarul,
dupã ce a încercat fãrã succes sã
cumpere autorul anchetelor, am demisionat de la „Adevãrul”, abandonând proiectul sau experimentul, spuneþi-i cum vreþi, „Corupþia în serial”.
Mãcar în treacãt trebuie spus cã
starea generalizatã de corupþie din
aceastã þarã se dovedeºte a fi, într-o
bunã mãsurã, rezultatul malversaþiunilor ºi trãdãrilor patronilor de presã
corupþi, ce au intrat în cârdãºie cu
politicieni ºi alþi afaceriºti de aceeaºi
teapã, pãstrând în jurul lor drept
„câini de pazã” ai propriilor interese
ziariºti lipsiþi de coloanã vertebralã,
puºi ei înºiºi pe cãpãtuialã, în total
dezacord cu legea ºi deontologia profesionalã. Concluzia este cã în momentul de faþã marii corupþi au pus
mâna pe pârghiile puterii decisive ºi
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fiind reprezentat de importul de bunuri
alimentare), fãrã industrie, fãrã bãnci
româneºti, cu un PIB real, situat între
cele mai mici din Europa, nemaivorbind de Uniunea Europeanã. Dealtfel,
accederea în UE nu a fãcut decât sã
creascã gradul de corupþie prin repartiþia aleatorie, dupã criterii de partid, a resurselor alocate, a programelor ºi contractelor derulate – oricum puþine, pânã în prezent acestea
nereprezentând nici a zecea parte
din valoarea contribuþiei de circa un
miliard de euro pe care România
este obligatã sã o depunã anual cãtre Uniunea Europeanã.
A fost, sã ne amintim, lanþul prãbuºirilor, falimentelor marilor bãnci
româneºti: Bancorex, BRD, Banca
Agricolã – toate preluate, în cele din
urmã, de capitalul strãin, dupã ce au
fost curãþate de activele ºi creditele
neperformante, prin trecerea acestora la datoria publicã. Pe toboganul
falimentelor au mai fost împinse
Bankcoop, BIR, Credit Bank – lãsate
pradã vulturilor locali, lichidatorilor ce
se înfruptã ºi astãzi din hoiturile lor.
Apoi, începând cu BancPost, toate
bãncile ºi bãncuþele mai noi ºi mai
vechi au fost trecute sub patronaj
strãin, cu excepþia CEC-ului.
Prãbuºirea încrederii în sistemul
financiar-bancar a fost alimentatã de

momentului. Era în joc acordul cu
FMI, se susþinea, deºi rezilierea lui
tot s-a produs, ºi nu din cauza „ultimului porc”. Sau, mai ºtii?
Panamale dezvãluite de presã,
fiindcã presa este oglinda – uneori
strâmbã – a corupþiei, au fost nenumãrate, un inventar al lor putând sã
dea foarte bine consistenþã ideii cã
„flagelul”, cum i se tot spune, cu aerul
cã ar fi o boalã cronicã incurabilã, a
fost ºi este cauza principalã a prãbuºirii – economice, sociale, morale –
ce a dus la situaþia de sãrãcie, disperare ºi îndatorare continuã în care
a ajuns aceastã þarã.
Cã lucrurile nu s-au desfãºurat
chiar întâmplãtor, cã au existat adevãrate scenarii ºi forþe, grupuri de interese interne ºi externe, ce au urmãrit derularea acestor procese malefice, o putem constata, fãrã a putea
fi acuzaþi de scenaritã tendenþioasã,
punând, pur ºi simplu, cap la cap niºte evenimente aparent disparate.
Astfel cã putem configura destul
de lesne tabloul acaparãrii mijloacelor de producþie, de comerþ ºi finanþare, prin care s-a ajuns, sub pretextele privatizãrii (fãrã echivalent) ºi
dezetatizãrii, la starea actualã: o þarã
devalizatã, cu o agriculturã subdezvoltatã, incapabilã sã asigure consumul populaþiei (75 la sutã din acesta
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de împrumut dând posibilitatea unor
guvernanþii incompetenþi ºi corupþi
sã supravieþuiascã ºi sã-ºi prelungeascã mandatul pânã la ultima
consecinþã.
România este o þarã coruptã ºi sãracã. Ea are însã un lot de îmbogãþiþi
de (dupã) Revoluþie, dupã modelul
îmbogãþiþilor de rãzboi, în numãr de
300 (cât cuprinde celebrul Top) o
mie sau poate mai mulþi, care deþin
80 la sutã din PIB-ul þãrii. Contribuþia
lor, însã, la PIB-ul bugetat este infimã,
profiturile lor luând calea offshore-urilor
ºi conturilor strãine. Evaziunea de
acest fel este corupþie oficializatã.
Augmentatã prin sistemul inechitabil
al cotei unice, neîntâlnit nici mãcar
în America, leagãnul liberalismului
economic, ca ºi prin nenumãratele
prevederi legale ce permit îmbogãþirea fãrã just temei prin eludarea
unor reguli valabile pentru toþi, prin
caruselul excepþiilor, mai mult sau
mai puþin juridice, folosit, evident,
numai de cei care îºi permit.
Sistemul corupþiei de stat ºi al sistemului ticãloºit, dupã cum l-a definit
unul dintre corifeii sãi actuali, pe asemenea procedee ºi legi strâmbe
prosperã. Iar efectul este cel care loveºte ca un ciocan pneumatic milioane de familii: diminuarea drasticã a
veniturilor, concomitent cu creºterea

marile escrocherii (Caritas, FNI,
SAFI, Sabina Product), înflorite sub
ochii autoritãþilor de control general ºi
de profil, iar în foarte multe privinþe cu
complicitatea lor evidentã. Inflaþia
galopantã a ranforsat acest proces
sistematic de sãrãcire a populaþiei ºi
de polarizare a sa, pregãtind terenul
pentru marea îndatorare a populaþiei
din anii 2004-2008, prin aºa numitul
credit cu buletinul. Pentru plasme, frigidere ºi maºini de spãlat ºi, în mult
mai micã mãsurã pentru duplex-uri
ºi apartamente rezidenþiale, mai toatã
populaþia activã ºi o bunã parte din
pensionari a fost îndatoratã la bãnci,
astfel cã acea retezare cu 25 la sutã
a salariilor bugetarilor loveºte în singura lor câtime rãmasã pentru hranã. Lanþul corupþiei este însã ºi mai
lung, legãturile dintre verigile sale ºi
mai complexe.
Împrumutul de 20 de miliarde de
euro de la FMI, Banca Mondialã ºi
Uniunea Europeanã, plãtit de cele
mai sãrace pãturi, care nu au beneficiat în nici un fel de pe urma proceselor ce au dus la necesitatea contractãrii lui, finanþeazã, în primul rând,
aceste bãnci strãine, sub pretextul
pãstrãrii cursului leului, dar gireazã ºi
incapacitatea Guvernului de a gãsi
mijloace prin care sã promoveze o
economie performantã, aceºti bani
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preþurilor ºi tarifelor. Se spune despre corupþie cã nu are culoare politicã. Totuºi, e de vãzut cã are mereu
un singur sens: de la umiliþi ºi obidiþi,
de la cei slabi, mereu cãtre cei tari ºi
puternici, mereu cãtre bogaþi.
În Statele Unite, Bill Gates ºi
Warren Buffett au propus ca bogaþii
sã renunþe la jumãtate din averea
lor. ªi este vorba, în cea mai mare
mãsurã, de averi cinstite, fãcute prin
muncã ºi inteligenþã, de-a lungul a
generaþii întregi, în cele mai multe
cazuri. La noi, nu s-a oferit nimeni sã
dea ceva din averile colosale, obþinute prin rapt ºi fraudã în mai puþin
de douã decenii. Câþiva demnitari,
posesori ºi ai unor averi de miliarde,
au anunþat cu tupeu cã îºi doneazã
salariile. Dar de ce nu cedeazã din
averile lor uriaºe, dupã îndemnul celor doi miliardari americani, astfel încât sã dea exemplu de generozitate
nu salariaþilor, ci bogãtaºilor români?
De ce? Simplu de rãspuns, luând
în calcul concluziile analizei ºi subiectului de faþã: pânã la urmã, corupþia

nu este decât un sistem de procedee
ºi tehnici legale ºi paralegale prin care
privilegiaþii regimului sã poatã beneficia de avantaje ºi bunuri necuvenite în detrimentul tuturor celor ce le
produc ºi ar fi îndreptãþiþi sã le posede. Mai putem observa cã astfel
de fenomene au fost up-gradate mai
ales în vremea guvernãrilor de dreapta, ceea ce iarãºi nu este întâmplãtor. Corupþia este un proces subtil,
pervers, de a fura de la sãraci ºi a da
la bogaþi, de a trece valori ºi bunuri
din proprietatea celor mulþi, reprezentaþi de stat, în proprietatea privatã a câtorva.
Este mutatis mutandis aceeaºi
concluzie la care ajunge ºi Parchetul
General, prin definiþia sa „ºtiinþificã”,
reprodusã la începutul acestui text.
Atât doar cã ne-am putut permite sã
o ilustrãm nu cu douã cazuri de corupþie minorã, ci sã o ridicãm la putere ºi sã evidenþiem legãturile sale
cu jaful epocal prin care a fost devalizatã România post-decembristã.
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Politica externã ºi
diplomaþia româneascã
postdecembristã
George Apostoiu

Cãderea comunismului de stat din
Europa de Est este socotitã un dat istoric. Era nevoie ca rãzboiul al doilea
mondial sã fie cu adevãrat încheiat.
Germania trebuia re-unificatã. Puterea militarã sovieticã devenise ameninþãtoare pentru adversarii ideologici
ai URSS. Statele est-europene trebuiau scoase de sub influenþa Moscovei
pentru cã, prin tratate militare ºi economice, ele deveniserã de facto parte
a imperiului sovietic chiar dacã popoarele din aceste þãri nu-ºi doriserã
dupã rãzboi regimuri comuniste. Ele,
aceste regimuri, fuseserã instalate în
toatã zona postbelicã de ocupaþie sovieticã, cu acordul aliaþilor. Revoltele
de la Berlin, Poznan ºi Budapesta din
anii ’50 fuseserã reprimate sub protestele moi ale Occidentului. Miºcãrile
mai puternice din Polonia, þarã despre care Valery Giscard d’Estaing pe

vremea când era preºedintele Franþei
spunea cã este „zaua slabã a lanþului comunist”, nu au produs efectul
scontat. Tipul de independenþã (stimulatã ºi susþinutã multã vreme de
Occident) a „rebelului” Ceauºescu
faþã de stãpânul sovietic nu se dovedise nici el o soluþie. Comunismul
prinsese rãdãcini. Se crease o clasã
politicã privilegiatã, cu un puternic
sentiment al misionarismului, al mesianismului, cu convingerea cã istoria ºi-a fixat cursul pentru totdeauna.
Apãruse „socialismul de stat” cum
numeºte G.M. Tamas regimul politic
din Europa de Est (rev. Cultura:
„Stânga ºi marxismul în Europa de
Est”). Ori, adversarul declarat al capitalismului este socialismul. Sau
mai exact, comunismul cu care s-a
aflat în rãzboi rece o jumãtate de
secol.
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Prãbuºirea – ca ºi instaurarea –
regimurilor comuniste s-a produs în
baza înþelegerilor dintre superputerile
momentului, Statele Unite ale Americii ºi Uniunea Sovieticã, la care au
contribuit, atât cât le-a fost îngãduit,
ºi celelalte state europene: Franþa,
Germania ºi Marea Britanie. În Malta
(2-3 decembrie 1989), preºedinþii
Bush ºi Gorbaciov au ajuns la înþelegeri noi. Europa trãieºte acum sub
imperiul acelor înþelegeri chiar dacã
nu le cunoaºte cu exactitate. Pentru
cât timp? Cine ºtie!

apoi de clientelism ºi incompetenþã.
Cuvinte grele, nu întotdeauna ºi nici
neapãrat îndreptãþite.
Regimul comunist suspecta diplomaþia româneascã de slabã fidelitate ideologicã, diplomaþii erau acuzaþi
de orgoliu de castã, de spirit burghez. Mãsura la îndemâna puterii
politice a fost ca Ministerul de Externe sã fie pus sub controlul partidului,
al Secþiei de Relaþii Internaþionale a
C.C. al P.C. Republica Diplomaþii au
fost socotiþi „lucrãtori de partid în
domeniul relaþiilor internaþionale”.
Totuºi, diplomaþia a rãmas ceea ce

*

trebuia sã fie ºi a contribuit substan-

România se supune paradigmei
sub care evolueazã toate fostele
state comuniste. Obiectivele politice
de dupã 1989 sunt identice pentru
toate statele est-europene: integrarea în structurile euro-atlantice, adicã
în NATO ºi în Uniunea Europeanã.
România a avut mici nuanþe de evoluþie post-decembristã dar chiar ºi
acelea au fost þinute bine sub control.
Dupã evenimentele din decembrie
1989, am asistat adesea la atacuri
virulente la adresa diplomaþiei româneºti. Cea din vremea lui Ceauºescu
era acuzatã de obedienþã la ideologia de partid, cea de dupã decembrie de cripto-comunism, mai întâi,

þial la lãrgirea relaþiilor, la deschiderea
spre Occident ºi la câºtigarea unui
prestigiu recunoscut pentru România,
mai ales înainte de deceniul al noulea.
În aceste condiþii, ce mai rãmâne din
acuzaþia privind obedienþa ideologicã? În 1998, când un intelectual cu
faimã de dizident a ajuns ministru de
externe, un prieten al lui a scris cã
pânã la înscãunarea amicului toþi cei
care l-au reprezentat în strãinãtate
aveau mâinile pãtate de sânge.
Indignat – eram încã în Ministerul de
Externe – am publicat o replicã pe
care am intitulat-o „Ignominia filozofului”. Nu este greu de ghicit ce mi s-a
întâmplat.

50

nu sunt neapãrat cauzale ºi nu este
greu de descoperit cã au în spatele
lor, aproape întotdeauna, un interes,
de cele mai multe ori politic. Ori, se
ºtie, logica este pusã greu în drepturi când este vorba de interese.
Câteva vorbe despre „diplomaþia
veche”. Conectatã la ideile politice
ale Europei mai profund decât se
crede, în decembrie 1989 diplomaþia
româneascã s-a integrat fãrã dificultãþi – cu mult mai bine ºi mult mai
sincer decât noii lideri politici – în procesul istoric în care intra România.
Nu a existat, în acel moment crucial,
nici o opoziþie a corpului diplomatic
român la evoluþiile politice care conduceau spre revenirea þãrii în familia
democraþiilor europene. Cele douã
obiective majore iniþiale: statul de drept
ºi integrarea în structurile euro-atlantice au fost asumate deplin, cu consecvenþã ºi sinceritate. În acele momente, diplomaþia a contribuit chiar
ºi la accelerarea înnoirii mecanismelor interne necesare funcþionãrii statului de drept. Ce chip au dat oamenii politici democraþiei româneºti este o
altã problemã. Numai cã nu diplomaþia face imaginea unei þãri ci þara îºi
construieºte imaginea în strãinãtate.
Contacte. Diplomaþii români formaþi în România ºi în Occident în anii
’60 ºi ’70 nu fuseserã încã înlãturaþi

Dupã primenirea diplomaþiei, produsã chiar din 1990, diplomaþii noi
au fost catalogaþi de ne-profesioniºti.
Evident, fãcuþi în grabã, nu aveau
cum sã devinã imediat profesioniºti.
Un diplomat complet se formeazã în
10-15 ani. A apãrut ºi boala de care
nu putem sã ne vindecãm: clientelismul politic. Cu toate acestea, trebuie
recunoscut meritul celor buni dintre
cei noi, cei care au fost folosiþi la
pregãtirea dosarelor de integrare în
NATO, de aderare la Uniunea Europeanã. Unii au devenit experþi ºi au
meritul de a fi contribuit, bine sfãtuiþi
de juriºti experimentaþi francezi ºi
britanici, la câºtigarea procesului de
la Haga pentru recâºtigarea, fie ºi în
parte, a drepturilor României asupra
zonei maritime sau au stopat apetitul
ucrainenilor pentru construcþia Canalului Bîstroe care ar fi modificat
condiþia naturalã a Deltei Dunãrii, cu
repercusiuni asupra frontierelor de
stat. Diplomaþia româneascã actualã
este la înãlþimea interesului naþional?
Atât cât calitatea nouã a României
de membrã a NATO ºi Uniunii Europene îi permite. Cine nu þine cont de
aceste constrângeri este predispus
la critici aspre. Unele îndreptãþite. Sã
recunoaºtem, de asemenea, cã apetitul românilor pentru criticã ºi contestare este mare. Motivele contestãrii
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Despre noua putere. Schimbarea
regimului aducea pe scena puterii
alãturi de oameni versaþi ºi mulþi neaveniþi, vanitoºi fãrã culturã, carieriºti versatili. În contactele cu strãinii
era uºor de observat lipsa abilitãþilor
acestora atunci când erau confruntaþi cu strãinii. Pentru politica externã de ex., Petre Roman, numit primministru, ilustreazã autocratismul coroziv, amatorismul impulsiv. Hotãra
mandate politice ºi era discreþionar
în politica de cadre. O cercetare a
arhivelor ar demonstra cã multe dintre hotãrârile lui erau luate fãrã sã
consulte pe cineva. Poate se sfãtuia
cu preºedintele Ion Iliescu dar se ºtie
cã acesta era preocupat cu preponderenþã de puterea pe plan intern ºi
rãmâne de vãzut cât de serios era
implicat acesta în politica externã.
Naturã veleitarã, Petre Roman devenise atotputernic. Iatã o ilustrare a
spiritului lui dictatorial: a dispus
mutarea Ministerului de Externe din
Palatul Guvernului în sediul actual
din Modrogan iar mutarea s-a fãcut
într-o noapte, cu militarii. Nu a þinut
cont de nimic, nici de faptul cã Palatul din Victoria aparþinea Ministerului
de Externe. La mutare, între altele, a
fost distrusã cea mai bogatã bibliotecã de literaturã politicã existentã în
România. În Piaþa Obor, a doua zi,

aºa încât ei puteau asigura întreþinerea canalelor de comunicare cu democraþiile occidentale. Perioada gorbaciovismului întârziat va lua sfârºit
odatã cu dispariþia lui Silviu Brucan
din culisele puterii ºi încheierea mandatului primului ministru de externe
post-decembrist. Începând cu 23
decembrie pânã în iunie 1991, Bucureºtiul fusese vizitat de cca. 60 de
miniºtri de externe ºi alþi demnitari
cu atribuþii externe, de 12 ºefi de stat
sau prim-miniºtri, de cca. 50 de parlamentari ºi conducãtori de organizaþii internaþionale, de sute, poate
mii de ziariºti strãini. Vizitele demnitarilor români în strãinãtate erau la
fel de numeroase. Aceste contacte
reprezentau acte de politicã externã
care asigurau deschiderea României.
Începând din 1991 au fost semnate
noi tratate politice cu Franþa, Italia,
Grecia ºi Turcia; în 1992 au fost încheiate tratatele cu Germania, Spania,
Bulgaria, Estonia; în 1993 cu Polonia
ºi Belarus; în 1994, cu Republica
Cehã, Albania, Armenia, Croaþia, Lituania; în 1996 cu Iugoslavia, Ungaria,
Azerbaidjan, Georgia, Uzbekistan; în
2001 cu Macedonia; în 2003 cu Federaþia Rusã; istoria acestui tratat
este complicatã de eroarea de a fi
fost negociat în 1991 un tratat politic
cu fosta URSS.
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negustorii împachetau marfa cu file
rupte din cãrþi ºi reviste publicate la
Paris, Londra ºi New-York! Un alt
personaj, cu adevãrat malefic al momentului, a fost Silviu Brucan. El a
exploatat aura pe care ºi-o confecþionase cu legenda cã, înainte de
rãsturnarea lui Ceauºescu, s-ar fi întâlnit cu Gorbaciov ºi cu înalþi responsabili americani. Sub bagheta lui
Silviu Brucan au fost fixaþi pilonii –
prin numirea oamenilor cu studii la
Moscova – pe care s-a sprijinit câteva luni un fel de gorbaciovism întârziat în Ministerul de Externe. El a refãcut ceea ce fãcuse Ana Pauker
când a devenit ministru de externe.
Îºi instalase biroul în Ministerul de
Externe ºi, pe coridoare, dispunea
numiri în posturi importante din viaþa
publicã.

îºi cãuta noi aliaþi. În noiembrie 1991
a fost primitã ca observator apoi, în
1993, ca membru, în Miºcarea Francofonã în care Franþa juca un rol decisiv. Franþa a fost atent interesatã
sã-ºi refacã poziþia pe care a avut-o
în România în sec. al XX-lea. Parisul
ne-a ajutat substanþial la integrarea
noastrã în organismele europene.
La 7 octombrie 1993, dupã demersuri
susþinute, România a fost primitã în
Consiliul Europei. Negocierile întâmpinaserã mari greutãþi, mineriadele
ºi Piaþa Universitãþii produseserã
fracturi mari în relaþiile noastre cu
democraþiile occidentale. Aderarea
la Consiliul Europei a fost o primã
victorie câºtigatã în bãtãlia pentru
recunoaºterea României ca stat de
drept. O bãtãlie dusã în condiþii dure.
Adrian Nãstase, numit ministru de
externe la 28 iunie 1990, vorbeºte în
vol. „România dupã Malta” despre
unele dintre aceste dificultãþi: „În
acel moment, nu vedeam foarte clar
ceea ce se va întâmpla în Europa.
Erau enunþate o serie de principii, se
vehiculau o mulþime de scenarii,
unele mai utopice ca altele, dintre
care nu putea sã lipseascã nici ideea
„renaºterii” Imperiului austro-ungar!”...
„În relaþiile cu SUA, ne confruntãm
cu distanþa geograficã ºi diferenþele
de mentalitate. Nu cunoºteam încã

*
Multe evoluþii interne erau confuze,
evenimentele se desfãºurau rapid ºi
direcþia lor nu se lãsa uºor desluºitã.
Evenimentele din Piaþa Universitãþii
erau interpretate ca o consecinþã a unei încercãri de restauraþie, de aceea
contactele Bucureºtiului cu statele occidentale au scãzut brusc.
Dupã auto-dizolvarea CAER ºi a
Tratatului de la Varºovia, România
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conduce la mutaþii în diplomaþia româneascã.

alfabetul pentru dialogul politic cu
americanii; nu vorbim aceeaºi limbã.
Trebuie sã luãm totul de la bazã”.
Amintind de pericolul prin care a trecut România în 1990, fostul ministru
de externe scrie: „Pãstrarea în 1990
a stabilitãþii politice ºi menþinerea
integritãþii teritoriale a României au
fost un rezultat excepþional al acelei
perioade, chiar dacã astãzi astfel de
concluzii nu mai par atât de impresionante”. Numirea lui Adrian Nãstase în
fruntea diplomaþiei româneºti a însemnat schimbarea de cadenþã.
Orientarea spre democraþia occidentalã s-a consolidat, nu a mai fost
supusã manevrelor ipocrite; el se va
folosi de generaþia de diplomaþi
formaþi în ºcolile româneºti sau occidentale, cei cu care chiar regimul comunist pregãtise distanþarea de
Moscova ºi apropierea României de
Occident, din anii ’60-’70. Adrian
Nãstase conduce MAE în etapa în
care încep demersurile diplomatice
majore pentru integrarea României
în Europa ºi în structurile euro-atlantice. Celelalte persoane care au ocupat demnitatea de ministru de externe au avut sarcini concordante cu
„foaia de parcurs” stabilitã pentru intrarea sau aderarea României la
NATO ºi Uniunea Europeanã. Fie ºi
parþial, transferul de suveranitate va

*
Toate statele foste comuniste au
acþionat pentru aderarea la structurile euro-atlantice. Schimbarea condiþiilor de integrare ºi de aderare, mai
ales acordarea preeminenþei criteriului politic, aratã cã ºi NATO ºi Uniunea Europeanã manifestau interes
ºi chiar grabã pentru extinderea spre
Est. Bruxelles-ul era conºtient cã
îndeplinirea ansamblului criteriilor cu
care operase pânã atunci la primirea
unui membru – economice, legislative, politice ºi administrative – necesitã eforturi ºi timp ºi cã nici un candidat din Est nu le poate îndeplini.
Bucureºtiul, singura þarã comunistã
care avusese relaþii cu Piaþa Comunã
încã din anii ’70, reacþionase prompt
în favoarea integrãrii europene. La 14
ianuarie 1990, Frans Andrienssen,
vicepreºedinte al CCE, soseºte la
Bucureºti; în aprilie acelaºi an România acrediteazã primul ambasador pe lângã CEE iar la 1 ianuarie
1995 devene cel de al treilea stat
asociat la Uniunea Europeanã. Bruxelles-ul precipitã evenimentele ºi
hotãrãºte unilateral, ºi în avans,
dupã numai un an, sã treacã la
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Iugoslavia nu s-a evitat vãrsarea de
sânge. Era necesar sã cãutãm în
aceste condiþii garanþii de securitate? Desigur. România nu era scutitã
de emoþii. Sã amintim cã înaintea
evenimentelor din Iugoslavia, la Tg.
Mureº a izbucnit un conflict interetnic violent pe care – acum tot mai
mulþi acceptã aceastã interpretare –
unii puteau sau intenþionau sã-l foloseascã pentru o încercare de dezlipire a Transilvaniei de România.
În iulie 1990, secretarul general al
Alianþei Nord-Atlantice viziteazã oficial România iar în octombrie ambasadorul român la Bruxelles este autorizat sã întreþinã legãturi diplomatice
cu NATO. Reprezentantul american
la ONU, Madeleine Albright vine la
Bucureºti ºi explicã autoritãþilor române sensul „Parteneriatului pentru
Pace” iniþiat de SUA ca perioadã de
tranziþie pânã la hotãrârea extinderii
la Est a NATO, anume: crearea unui
cadru în care o þarã îºi asumã responsabilitãþi ºi avanseazã cãtre apartenenþa cu drepturi depline la NATO.
România va fi primul stat care va
semna Parteneriatul, act îndeplinit la
Bruxelles, la 26 ianuarie 1995, de ministrul de externe Teodor Meleºcanu.
Poziþia geostrategicã a României
prezenta interes deosebit pentru
Alianþã dar vecinãtatea noastrã cu

liberalizarea schimburilor comerciale
cu þara noastrã. În decembrie 1999,
Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor de aderare a
României la Uniunea Europeanã.
Deºi startul fusese bun, România a
ratat primul val de aderare din 2004
ºi s-a vãzut acceptatã abia în 2007.
La trei ani de la aderare, Uniunea
Europeanã trece prin momente dificile ºi unii lideri politici încep sã se
întrebe care va fi viitorul acesteia.
Totuºi, ce am fi putut face altceva
decât sã acceptãm aderarea?
Concomitent cu demersurile pentru aderarea la UE s-au desfãºurat
cele pentru integrarea în NATO. La
6 februarie 1991, MAE dã publicitãþii
o declaraþie prin care se pronunþã
pentru desfiinþarea, pânã la jumãtatea anului, a structurilor militare ale
Tratatului de la Varºovia. Alianþa se
va autodizolva curând la voinþa comunã a statelor membre. Timpurile
nu ne erau favorabile, rãzboiul se
instalase lângã graniþele României.
În condiþiile noi, aveam nevoie de
garanþii de securitate. Procesul de
dezintegrare a unor state din Europa
devenise previzibil. Cehoslovacia sa rupt, Iugoslavia se clãtina, sfârºitul
Uniunii Sovietice era aproape. Teama tuturor era ca destrãmarea acestor state sã nu antreneze violenþe. În
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fãcute sub presiuni endogene, pentru reconciliere cu Ungaria ºi cu noua Ucrainã (tratatul politic din 1997).
Apoi, ezitãrile ºi confuziile în privinþa
rãzboaielor din fosta Iugoslavie precum ºi compromiterea propriile iniþiative în privinþa cooperãrii la Marea
Neagrã.
Chestiunea Basarabiei. Înainte
de a se destrãma, Uniunea Sovieticã
a condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov. L-a condamnat dar nu l-a declarat nul! Totuºi, Þãrile Baltice au
profitat ºi ºi-au câºtigat independenþa. Pentru Polonia nedreptatea fusese, într-un fel, anulatã prin efectele
Tratatului de pace de la Paris, din
1947. Pactul Ribbentrop-Molotov rãmâne valabil numai pentru România
iar noi nu am fãcut nici mãcar cât au
fãcut ruºii condamnându-l! Anexarea
Basarabiei, Bucovinei de Nord ºi þinutului Herþa de cãtre URSS s-a fãcut prin ultimatumul sovietic din 28
iunie 1940, nu printr-un acord, cum
greºit a fost strecurat în Tratatul din
1947. Aºadar, la 27 august 1991,
când Republica Moldova s-a declarat
independentã în graniþele din 1940
trebuie înþeles pe un teritoriu care cuprinde ºi sudul Basarabiei, Bucovina
de Nord ºi þinutului Herþa. Din pãcate,
Bucureºtiul nu a recunoscut numai
independenþa ci ºi suveranitatea

Rusia necesita prudenþã, explicaþii,
probabil ºi garanþii din partea SUA
date Moscovei. Integrarea noastrã
nu a fost posibilã în primul val de extindere a NATO din 1999 ci abia în
2004. Dupã numai trei ani, în 2007,
Bucureºtiul va gãzdui un summit
NATO la care participau ºi preºedintele american Bush ºi preºedintele
rus Putin.
Odatã cu integrarea în NATO ºi
aderarea la Uniunea Europeanã se
încheie o etapã din istoria României,
cea care consfinþea prin Constituþie
statutul de stat suveran ºi independent.
Criza mondialã ºi cea prin care
trece Uniunea Europeanã fac ca
unele dintre statele membre sã-ºi reevalueze atitudinea faþã de transferul
de suveranitate. Polonia face acum
în Uniunea Europeanã figura pe care
România o fãcea în CAER ºi în Tratatul de la Varºovia. Ciudat!
Câteva erori de politicã externã
post-decembristã. Cele mai grave
sunt: reacþia inadecvatã a Bucureºtiului la condiþiile pe care le-a produs
dezmembrarea Uniunii Sovietice
pentru rezolvarea chestiunii Basarabiei, negocierea de tratate cu fosta
URSS (din fericire neratificat) ºi cu
Republica Moldova (negocieri neterminate). Trebuie menþionate ºi erorile,
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române au fost criticate vehement
cã s-au grãbit sã semneze un tratat
politic cu un stat muribund ºi cã nu
au þinut cont de interesele naþionale.
Prãbuºirea Uniunii Sovietice care
avea sã se întâmple în scurt timp a
fãcut ca tratatul sã nu mai fie supus
ratificãrii ºi, astfel, sã nu intre în vigoare. Pledoariile în favoarea negocierii lui, bazate pe nevoia de a avea
relaþii bune cu marele vecin, nu conving. ªi Titulescu credea într-o astfel
de strategie dar în vremea lui momentul istoric era altul: Uniunea
Sovieticã era la început de drum, se
consolida ca putere militarã ºi-ºi manifesta clar intenþiile expansioniste.
Momentul 1989 era cu totul diferit.
Prãbuºirea regimurilor comuniste ne
permisese sã intrãm în familia democraþiilor occidentale ºi indica apropierea sfârºitului puterii sovietice. Perspectiva trebuia vãzutã altfel. Efectele negocierii acestui tratat, nu tratatul!, vor avea însã urmãri neplãcute care au condus la deteriorarea relaþiilor României, pe toate planurile,
cu Federaþia Rusã. Preºedintele Ion
Iliescu a fost culpabilizat, negocierea
tratatului fiind pusã pe seama simpatiilor acestuia dobândite în timpul
studiilor la Moscova. Reacþia lui a fost
sã evite orice suspiciune ºi a devenit
ceea ce românul numeºte „mai catolic

Republica Moldova în graniþele de
acum, nu în cele din 1940. Graba pe
care Bucureºtiul a manifestat-o pentru recunoaºterea suveranitãþii noului stat moldovean trebuie socotitã o
eroare. Recunoaºterea numai a independenþei ne oferea, în perspectivã, un atu pentru þinerea în agenda
politicã a contenciosului întreg care
decurge din Pactul Ribbentrop-Molotov. Tratatul din 1947 se folosea de
un „acord” lovit de nulitate. Este în
interesul Europei sã fie anulate toate
consecinþele Pactului nazisto-sovietic de neagresiune, semnat de
Ribbentrop ºi Molotov la 23 august
1939 în care, la art. 3 al anexei secrete se prevedea: „În privinþa sudestului Europei, din partea sovieticã
este subliniat interesul pentru Basarabia. Partea germanã declarã totalul dezinteres politic pentru aceste
regiuni”. Berlinul poate astãzi sã
susþinã ceea ce susþinea în 1939?
Aceasta este întrebarea.
Tratatul politic cu Moscova negociat în ianuarie 1991. Titlul exact al
documentului spune mult: Tratat de
colaborare, bunã vecinãtate ºi
amiciþie între România ºi U.R.S.S.
ºi a fost parafat în aprilie 1991. Este
primul ºi singurul tratat semnat de
Uniunea Sovieticã cu un fost aliat
înainte de a se destrãma. Autoritãþile
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început negocieri pentru încheierea
unui tratat politic româno-ucrainean.
În prima fazã au fost dramatice. Delegaþia românã deschidea din nou
drumul punerii în cauzã a Pactului
Ribbentrop-Molotov. Toatã construcþia s-a prãbuºit în 1997 sub semnul
iluziei cã România va intra în primul
val în NATO dacã îºi va reglementa
relaþiile cu vecinii. A urmat semnarea
de cãtre preºedintele Emil Constantinescu – cu preºedintele ucrainean
Leonid Kucima – la 2 iunie 1997, la
Neptun, a unui Tratat de bunã vecinãtate ºi cooperare dintre România
ºi Ucraina prin care România sacrifica teritoriile româneºti aflate vremelnic la Ucraina. Drama este cã însuºi preºedintele de atunci al României a socotit sacrificiul ca necesar!
Alte erori. Eroarea de parcurs cea
mai gravã este ignorarea relaþiilor cu
China. Deºi au existat vizite la nivel
înalt ºi la nivel guvernamental, cursul
schimburilor directe s-a deteriorat
simþitor. O lipsã evidentã de percepþie corectã a perspectivei ºi a intereselor noastre cãci China câºtigã constant o impresionantã pondere pe
plan mondial. Orientatã exclusiv spre
Europa, România nu a mai putut salva nici mãcar nivelul minim al schimburilor ºi cooperãrii cu statele în curs
de dezvoltare care constituiau, pânã

decât papa”. Moscova nu a iertat.
Relaþiile s-au rãcit, România a pierdut rapid piaþa ruseascã ºi a devenit
clientul scump la gazele din Rusia.
Tratatul cu Ucraina. La 29 noiembrie 1991, Parlamentul României
a adoptat o Declaraþie în care se
spunea explicit: „Având în vedere cã
acest referendum (asupra independenþei Ucrainei, n.n.) ar urma sã se
desfãºoare ºi pe teritoriile româneºti
Bucovina de Nord, Þinutul Herþa,
precum ºi în judeþele din sudul Basarabiei, Parlamentul României declarã solemn cã aceste teritorii au
fost rupte din trupul þãrii, iar Pactul
Ribbentrop-Molotov a fost declarat
nul ºi neavenit ab initio de URSS la
24 decembrie 1989, ºi de Parlamentul României, la 21 iunie 1991”... „recunoaºterea independenþei Ucrainei
ºi dorinþa de a dezvolta legãturi româno-ucrainene reciproc avantajoase nu implicã recunoaºterea încorporãrii în noul stat independent ucrainean a nordului Bucovinei, Þinutului
Herþa, Þinutul Hotin ºi a judeþelor din
sudul Basarabiei, care au fost anexate cu forþa la URSS ºi incluse apoi
în structura teritorialã a Ucrainei, în
baza Pactului Ribbentrop-Molotov”.
Proiectul acestei declaraþii ºi altul similar al Guvernului au fost realizate
la Ministerul de Externe. Apoi au
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fac celelalte state membre. Din preocupãrile de politicã externã au ieºit
zonele în care cândva – în mãsura
în care rezistaserãm concurenþei –
ne implicaserãm economic cu profituri
evidente pentru noi: Orientul Mijlociu,
Asia, Africa ºi America Latinã. Cooperarea în domeniul cercetãrilor ºi
explorãrilor geologice, exploatãrii
petrolului, în agriculturã cu state din
aceste zone pornise de la investiþii
inteligente: exportul de expertizã ºi
tehnologie româneascã ºi formarea
specialiºtilor strãini în þara noastrã în
schimbul materiilor prime. Aproape
totul s-a pierdut: importul de petrol
din statele arabe a scãzut; cooperanþii români în Africa au dispãrut;
comerþul cu statele din Asia ºi America Latinã este nesemnificativ. Din
raþiuni bizare a fost pãrãsitã cooperarea pentru punerea în funcþiune a
unei mari mine de nichel din Cuba
pe care românii o realizaserã în proporþie de 60-65%; plata s-ar fi fãcut
în importul de nichel, minereu al cãrui preþ pe piaþa mondialã este permanent în creºtere.
Este adevãrat, totuºi, cã politica
externã a României post-decembriste nu putea sã iasã din cursul nou al
Europei. Toate statele comuniste din
Estul Europei au avut, cu nuanþe
fãrã importanþã, aceeaºi evoluþie

în 1990, o relaþie importantã pentru
economia noastrã naþionalã. S-a produs o restrângere a ariei de acþiune
a diplomaþiei, inclusiv reducerea numãrului de ambasade, ceea ce demonstreazã o inabilitate în menþinerea orizontului larg necesar intereselor României. Când vremurile sunt
ostile, nu închizi ambasade ci le faci
mai eficiente. Diplomaþia româneascã a avut momente bune în negocierile de aderare la NATO sau Uniunea Europeanã, a adoptat, în final, o
atitudine corectã în privinþa independenþei Kosovo, a înregistrat o victorie
câºtigând procesul de la Haga în
chestiunea zonei maritime. În paralel
a intrat, însã, în anonimat ºi s-a expus multor critici îndreptãþite. În chestiunea cooperãrii la Marea Neagrã am
fost dintre protagoniºti pentru ca pe
parcurs sã pãrãsim pânã ºi terenul
câºtigat. La reglementarea conflictului din Transnistria am fost în patrulaterul de negocieri; treptat am fost
îndepãrtaþi. Nu folosim cadrul pe care
ni-l oferã negocierile Uniunii Europene cu grupurile regionale. Recent,
între 17-18 mai, a avut loc la Madrid,
summit-ul U.E.-America Latinã ºi
Caraibe. România nu s-a folosit de
acest prilej pentru a avansa iniþiative
de redresare a relaþiilor noastre cu
statele latino-americane, aºa cum
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nale trebuie numai sã-l respecte, nu
sã fie substituite de acesta.

politicã. O dovadã în plus cã istoria
îºi fãcea datoria. De la cele douã
obiective: integrarea în NATO ºi
aderarea la Uniunea Europeanã, nu
s-a abãtut nimeni. Odatã integrate în
structurile euro-atlantice, fostele state comuniste, România inclusiv, au
renunþat la atribuþii clasice ale statului suveran ºi au parcurs, mai bine
sau mai rãu, mai repede sau mai încet, drumul spre democraþia de tip
occidental. Tranziþia de la comunism
la capitalism nu le-a diferenþiat prea
mult ºi, atunci când diferenþa s-a
produs, ea þine mai mult de timp,
mai puþin de fond. Iniþiativele proprii
pe plan extern s-au redus. Au crescut eforturile pentru îndeplinirea condiþiilor cerute de standardele acestor
organisme, pentru asigurarea compatibilitãþii mecanismelor diplomatice naþionale la cele ale NATO ºi instanþelor europene.
Sarcinile diplomaþiei post-aderare
sunt diferite dar aceasta nu înseamnã anularea responsabilitãþii naþionale. Este adevãrat cã Tratatul de la
Lisabona restrânge aria de acþiune a
diplomaþiilor naþionale dar nu trebuie
sã se înþeleagã de aici cã un stat
membru ºi-a încredinþat toate interesele instanþelor europene. Tratatul
asigurã un cadru pentru politica externã ºi de securitate, politicile naþio-

*
O acoladã. Am participat în zilele
de 18-19 ianuarie 1990 la consultãri
româno-ungare, organizate la Budapesta. ªeful delegaþiei ungare, director în MAE, a ridicat ultimativ urmãtoarele pretenþii: pânã la 15 februarie
– 1 martie sã fie redeschise consulatul Ungariei ºi Universitatea Bolyai
de la Cluj, separarea ºcolilor maghiare din Ardeal, predarea în aceste ºcoli
a istoriei ºi geografiei sã se facã
dupã manuale editate la Budapesta;
radioul, presa, poºta, telefonia ungare trebuiau sã se bucure de libertate
totalã în Transilvania; Ungaria va
asigura legãturi pe drumuri, cãi ferate ºi aeriene între Budapesta ºi Tg.
Mureº, etc. etc. Mãsurile nu se supuneau criteriilor simultaneitãþii; despre
reciprocitate nici nu putea fi vorba.
ªeful delegaþiei române a încercat
sã explice cã va prezenta autoritãþilor române. A fost în zadar.
În timp ce ascultam pretenþiile Budapestei mi-am notat ceea ce aveam
de gând sã spun. Când mi-a venit rândul, am citit urmãtoarele: „Domnule
director, Delegaþia românã a venit aici
cu o declaratã disponibilitate de a
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rat, cumpãnit. Este firesc. Aºa dorim
sã facem ºi noi. Revoluþia a instaurat
democraþia. Avem instituþii noi, legi
noi, unele sunt încã în curs de adaptare. Diplomaþia româneascã vrea
sã respecte aceste noi instituþii ale
democraþiei reale din România. Veþi
înþelege cã orice mãsurã comportã
verificarea ei cu spiritul noii legislaþii,
cu mecanismele noilor instituþii ale
democraþiei româneºti. Nu vom mai
lua hotãrâri fãrã sã consultãm poporul iar pentru asta ne trebuie timp”.
ªeful delegaþiei ungare a încheiat
brusc consultãrile. ªeful delegaþiei
noastre mi-a mulþumit discret ºi mi-a
propus sã redactãm împreunã depeºa pentru informarea Bucureºtiului.
Ulterior s-a rãzgândit. Nu cunosc nici
azi motivele.

discuta ºi de a rezolva aspecte concrete ale relaþiilor noastre. Ar fi o
utopie sã ne propunem sã rezolvãm
în câteva ore de discuþie ceea ce s-a
deteriorat în timp ºi uneori cu metodã. Deteriorarea a antrenat efecte
pe toate planurile. Revoluþia (atunci
credeam cã a fost revoluþie!) de la noi
ne impune între altele, sã nu luãm
mãsuri care, în condiþiile adevãratei
democraþii, sã nu întruneascã ºi acceptarea lor de cãtre legile viitoare ºi
de popor ºi de reprezentanþii lui. Noi
am venit cu un mandat ºi suntem
chemaþi sã-l îndeplinim aºa cum a
fost conceput. Am observat la unii
membri ai delegaþiei ungare cã o
seamã de probleme sunt atât de noi
încât cer timp pentru a le regândi, a
le analiza ºi a da un rãspuns mãsu-
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Impasul sistemului
medico-sanitar.
Necesitatea unei reforme
radicale
Conf. Dr. Corneliu D. Zeanã

Marile speranþe investite în momentul 1989 nu s-au îndeplinit. Starea
de sãnãtate a polulaþiei României s-a
deteriorat în ritm accelerat, singularizându-ne în întreg ansamblul Uniunii
din care facem parte, toate celelalte
þãri, inclusiv (ºi semnificativ) fostele
state comuniste, înregistrând progrese notabile. În toatã zona de civilizaþie
„vesticã” mortalitatea prin infarct miocardic a fost redusã la mai puþin de jumãtate, dar în România graficul acestui indicator evolueazã într-o continuã
ascensiune. Avem de 10-20 de ori
mai mult sifilis decât orice altã þarã
europeanã, ba chiar numãrãm jumãtate din sifiliticii întregii Uniuni Europene, idem în cazul copiilor bolnavi de
SIDA. La tuberculozã, cancer, mortalitate maternã, infantilã sau generalã, înregistrãm o situaþie similarã. În
„PUNCTUL CRITIC”, volumul I, se

aflã o prezentare sinteticã a stãrii sãnãtãþii poporului român. În cele ce
urmeazã ne referim la cauzele acestui dezastru, mai sever în materie de
sãnãtate decât este criza economicã
de ansamblu, precum ºi la soluþiile
de redresare care se impun.
Principala cauzã este lipsa de voinþã politicã, sistemul sanitar fiind cel
mai puþin reformat. Fonduri uriaºe au
fost consumate, cu eficienþã foarte
redusã, de spitalele clinice mamut,
rãmase neprivatizate ºi prost gestionate. Dupã 1989 am avut parte de
un ºir de miniºtri fãrã nici o experienþã în domeniul administrãrii sistemului, dar ºi fãrã dorinþã de a face ceva.
În marea lor majoritate au fost „miniºtri doar în timpul liber”, adicã au
continuat sã fie ºefi de secþii clinice,
continuând sã-ºi vadã bolnavii, sau
sã opereze (în cazul chirurgilor), sã
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destinaþie, de fapt o improvizaþie sub
standardele de rigoare, la un preþ
exagerat, în loc sã se comande industriei noastre de automobile autosanitare de performanþã. Al doilea
exemplu: achiziþionarea unor spitale
mobile. Astfel de spitale, o adevãratã performanþã tehnicã, deosebit de
scumpe, sunt foarte utile în cazul
unei populaþii nomade, care ar putea
fi urmatã în peregrinãrile sale de respectivele stabilimente medicale, dotate cu sãli de operaþie ºi tot restul
echipamentelor necesare, care se
presupune. Viziunea proprie a ministrului în funcþie privitoare la viitorul
model populaþional al þãrii noastre a
generat ideea achiziþionãrii respectivelor spitale, care altfel ar mai putea
fi de folos în timp de rãzboi, cazul armatei române retrase în partea de
nord a Moldovei în primul rãzboi mondial putând exemplifica o atare eventualitate. În sfârºit, dintrun ºir relativ
lung, am mai selectat importarea de
roboþi chirurgicali, o aventurã tehnicã al cãrei raport cost/beneficiu este
inadmisibil. România, în contrast cu
Belgia, Olanda, Marea Britanie, SUA
etc. este þara care a investit cel mai
mult în acest tip de roboþi. Iatã, în
sfârºit, un domeniu în care am depãºit Statele Unite ale Americii! Desigur, roboþii nu consumã alcool, nu

se preocupe ºi de clientela privatã,
sã activeze în catedrele universitare
deþinute, în rectorate ºi încã în multe
altele. Un alt grup a fost reprezentat
de miniºtrii a cãror primã grijã la
ocuparea fotoliului a fost sã-ºi emitã
propriul certificat de handicapat,
adicã scutire de taxe, impozite, pensii grase etc, cãci ministeriatul trece
dar certificatul rãmâne. Au fost astfel
de miniºtri chiar în succesiune, contrar oricãrui calcul al probabilitãþilor,
deoarece veritabilii handicapaþi sunt
rari, totuºi, în România. Miniºtrii, ca
ºi secretarii de stat din Sãnãtate se
plaseazã ºi în topul plagiatorilor ( ne
limitãm la acest aspect), oblãduiþi,
desigur, de colegii de la Justiþie, ºiau aranjat promovarea ca profesori
universitari, deci nu le-a rãmas prea
mult timp pentru problemele sistemului sanitar. Nu se pot plânge de
lipsã de fonduri, deoarece bugetul
sãnãtãþii a fost alimentat progresiv,
crescãtor, în dauna altor sectoare, dar
banii au luat alte drumuri, în general
oculte, au fost cheltuiþi necorespunzãtor sau fantezist. Ilustrãm ideea cu
numai trei exemple de veritabile „tunuri financiare”, gen asupra cãruia
pluteºte bãnuiala tentaþiei „comisionului”. Primul, cumpãrarea unui mare
numãr de autosanitare Ducato, total
necorespunzãtoare pentru aceastã
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investeºti în reparaþii. Demolarea prin
implozie nu pericliteazã clãdirile din
jur, se poate face „curat”, cazul prãbuºirii turnurilor gemene din NY sau
al demolãrii clãdirii administrative a
uzinelor de automobile Dacia sunt
exemplare pentru model, indiferent
de diversitatea cauzei iniþiale a colapsului. Molozul se evacueazã ºi se
trece la constuirea unui spital modern ºi funcþional. Excepþie fac unele
spitale monument cum ar fi Colþea
sau cum ar fi putut sã fie Brâncovenescul. În cazul Spitalului Municipal
implozia ar fi fost soluþia cea mai ieftinã, de departe, ca ºi în cazul Spitalului de Urgenþã Floreasca. Cheltuielile de perpetuã consolidare au
echivalat cu construirea a circa cinci
spitale noi, evident, moderne. În cazul consolidãrilor însã, banii dispar
fãrã urmã, nu se mai poate ºti cantitatea de fier beton sau de ciment
care a fost utilizatã la temelie, în
adâncime etc. Contractele obþinute
iniþial în baza unor aºa-zise licitaþii
îºi dubleazã valoarea astfel încât...
aici sunt banii dumneavoastrã! Au
fost unele anchete, soldate, desigur,
invariabil cu NUP!
Se puteau construi însã multe spitale noi în judeþele mai lipsite, adicã
acolo unde se simþea mai multã nevoie.

se drogheazã ºi nu le tremurã mâna,
dar nu pot opera independent ºi necesitã mari cheltuieli de întreþinere.
Vor fi folosiþi aceºti roboþi 24 de ore
din 24, adicã ºi în timpul nopþii, spre
a acoperi cât de cât investiþia? Nici
pomenealã!
Cheltuirea sumelor alocate sãnãtãþii nu poate fi însã justificatã doar cu
importurile, ci ºi prin multe alte cheltuieli iraþionale. În loc sã fie orientate
în direcþia prevenirii bolilor, unde, o
regulã generalã spune cã banii necesari prevenirii a 100 de îmbolnãviri
ajung doar pentru tratarea unui singur caz, fondurile au fost dirijate cãtre spitale ºi, preferenþial spre capitalã, astel încât un singur spital din
Bucureºti primea mai mult decât trei
sau patru judeþe însumate. Nu s-au
construit spitale noi, banii au fost investiþi în „consolidarea ºi repararea”
spitalelor vechi. Este cunoscut faptul
cã un spital este mult mai perisabil
decât alte tipuri de clãdiri, cnstrucþia
neþinând pasul cu ritmul progresului
tehnic. Calculul economic aratã cã
este preferabil sã demolezi ºi sã
construieºti un spital nou decât sã
modifici ºi sã repari la infinit, spitalul
având ºi o multitudine de instalaþii
care se deterioreazã rapid. Ca ºi în
cazul unui automobil, este mai economic la un moment dat sã nu mai
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mitul excelenþei medicilor noºtri a pãlit cu totul, chiar ºi preºedintele Bãsescu s-a exprimat critic în aceastã
privinþã. Aproape cã nu existã cazuri
de strãini care sã vinã în România
pentru îngrijiri medicale, în schimb,
bolnavii noºtri care îºi pot permite,
pleacã în strãinãtate, cheltuind sume
importante. Performanþa redusã þine
de slaba pregãtire a studenþilor în facultãþile noastre de medicinã, multiplicate dupã 1989 mult dincolo de
indicaþiile calculelor lui J. Timberger
(deþinãtorul premiului Nobel pentru
modelul de corelare între numãrul facultãþilor ºi necesarul de cadre). Nu
mai existã selecþie la admitere, facultãþile primesc studenþi „cu platã”,
s-au vândut chiar ºi diplome de medic unor buni plãtitori care nu ºtiau
nici mãcar limba românã, dar ºi-au
tradus diplomele într-o limbã pe care
inclusiv ei o puteau înþelege. Nu au
fost puþine astfel de diplome, dupã
cum nici mituirea pentru promovarea
examenelor nu mai este o excepþie.
În facultãþile noastre de medicinã
practic nu existã repetenþi (doar cine
nu vrea nu trece) iar notele oscileazã între 9 ºi 10, ilustrând dezinteresul profesorilor. Lucrãrile de diplomã
sunt copiate pur ºi simplu, susþinerea lor a devenit o formalitate care
dureazã câteva minute. O situaþie

Un alt aspect de utilizare necorespunzãtoare a fondurilor este dirijarea
banilor aproape exclusiv cãtre segmentul curativ, cu neglijarea crasã a
prevenþiei îmbolnãvirilor. Nu sunt
cercetate nici mãcar cauzele pentru
care avem atâtea cazuri de infarct
miocardic, de cancer de col uterin
º.a., contrastul fiind enorm faþã de
celelalte þãri eruopene. O întreagã
armatã de „cercetãtori” lucreazã în
clinicile mari, îngrijesc bolnavi ca ºi
ceilalti medici, activitatea de cercetare fiind formalã. Ar fi imperios necesarã transferarea acestora în cercetarea de teren, preventivã, ca ºi
trecerea lor prin stagii în institutele
de cercetarea fundamentalã medicalã. S-ar putea descifra cauzele care conduc la un numãr atât de mare
de îmbolnãviri ºi s-ar putea schiþa
programe coerente de combatere.
Existã numeroase modele în care
împãrþirea fondurilor în pãrþi egale
pentru sectorul preventiv ºi pentru
cel curativ a dat rezultate excelente.
În lipsa prevenþiei, spitalele vor fi tot
mai colmatate de avalanºa cazurilor
noi de boalã. Profesorul Gheorghiade (Chicago), un vârf al cardiologiei
mondiale, a subliniat repetat acest
aspect referitor la România.
Calitatea profesionalã a medicilor
din România a declinat progresiv,
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exemplu, în care contractul pentru
profesor universitar este de scurtã
duratã, înlocuirea rapidã asigurând
calitate ºi dinamism. Consecinþa fireascã este calitatea tot mai slabã a
absolvenþilor din facultãþile noastre.
Cum sã rivalizezi cu Mayo Clinic, în
istoria cãreia, procentul cel mai mare
de absolvenþi a fost de 33% din cei
admiºi? Ori, la noi, facultatea este
absolvitã cu nota maximale, profesorii pe viaþã îºi vãd de clientelã fãrã
prea mult interes pentru calitatea celor care trec prin aceastã ºcoalã.
Încã nu este târziu pentru a asigura
un sistem dinamic de ocupare a posturilor din universitãþi. Sistemul este
însã împietrit, iar apariþia unei personalitãþi de talia lui Spiru Haret improbabilã. Mai mult, ar fi blocat în astfel
de iniþiative benefice de marea coaliþie a mediocritãþilor. Prin adãugarea
unui foarte mare numãr de locuri cu
platã, masa de studenþi depãºeºte
larg capacitatea funcþionalã a facultãþilor de medicinã, astfel încât studenþii nu se pot pregãti practic. Cu
prilejul unui stagiu efectuat în Franþa,
am asistat la reducerea cu 50% a
numãrului de studenþi aflaþi deja în
diferiþi ani de studiu la medicinã, pãstrându-se doar elementele meritorii
(peste un anumit calificativ). Vârfurile noastre pleacã în strãinãtate cu

asemãnãtoare se înregistreazã ºi la
doctorate dealtfel, România deþinând
ºi aici recordul de diplome eliberate
anual. Diplomele de medic sau de
doctor în medicinã au ajuns sã aminteascã de marile producþii „la hectar”
din agricultura socialistã atât de multilateral dezvoltatã.
Prestigiul unei ºcoli de medicinã
depinde mult de calitatea corpului didactic. Trecând peste întunecata perioadã comunistã, în care recrutarea
cadrelor didactice se fãcea dupã dosar, chiar ºi intrarea în facultate fiind
interzisã unor largi categorii neconvenabile regimului, în timp ce intrau
fãrã examen, ba chiar ºi fãrã liceu,
elementele comuniste care „trebuiau
promovate”, aºa se face cã asistãm
dupã 1989 la promovarea pe posturi
de profesor universitar a unor persoane care au prezentat la concurs
dosare falsificate copios) cu ajutorul,
deloc neinteresat, al rectorilor. Acelaºi sistem s-a opus cu strãºnicie
atât promovãrii valorilor autentice cât
ºi revenirii în þarã a unor medici cu
recunoaºtere internaþionalã de cel
mai înalt prestigiu. În esenþã, a funcþionat acelaºi sistem detestabil de
selecþie ºi promovare a cadrelor didactice. Posturile se ocupã pe viaþã,
o racilã încã ºi mai mare, spre deosebire de sistemul american, de
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cu totul altul. În timp ce la Floreasca
un medic primar se ocupã de 4-6 paturi într-o secþie obiºnuitã (ceea ce nu
se mai întâlneºte nicãieri în lume), la
Euroclinic sunt puþini medici (cât trebuie), iar fiecare medic colaboreazã
cu cel puþin o asistentã, pe când la
Floreasca o asistentã este „disputatã”
de trei sau patru medici (un alt aspect
de unicat mondial). Pletora medicalã
din marile clinici din capitalã le permite
acestora sã desfãºoare un mare numãr de consultaþii private ca regim
(evident, plãþi neînregistrate) în timpul orelor de program, redus dealtfel
la circa cinci ore, deoarece contravizita se face, de regulã, doar pe hârtie,
nu ºi în realitate. Consultaþiile private
sunt interzise în spitalele de stat din
þãrile UE, sau au un sistem de platã
oficial, la vedere. Ministerul Sãnãtãþii
nu a efectuat controale de prezenþã,
dar o verificare a prezenþei între orele
14-15 ar fi edificatoare. Medicii pleacã
din spitalele de stat, reducând programul de lucru, spre a merge la cabinete sau spitale private. La Euroclinic
lucreazã, de fapt, medici aflaþi pe statele de platã ale spitalului Floreasca.
În þãrile UE, medicii pot opta fie pentru spitalul de stat, fie pentru cel privat, dar nu în ambele, deoarece ar fi
conflict de interese, întotdeauna în
defavoarea spitalului de stat.

preþul unor mari eforturi de pregãtire
particularã. Majoritatea absolvenþilor
noºtri nu fac faþã exigenþelor examenelor de verificare necesare atestãrii
lor ca practicieni. Nu vreau sã dezamãgesc pe nimeni, dar afirmarea unui
medic român în occident nu este deloc
uºoarã. Ceea ce prãbuºeºte însã
calitatea asistenþei medicale în România este, potrivit percepþiei Comisiei Europene ºi altor structuri similare, condiþionarea actului medical
de o platã directã fãcutã de pacient
cãtre medic. Acest lucru nu existã în
þãrile Uniunii Europene, cu excepþia
Greciei, în timp ce la noi este practicat larg ºi revoltãtor, doar în spitalele
de stat, finanþate de la buget. Pânã
la stãpânirea acestui aspect, sistemul nu se va putea redresa. Spitalele
de stat rãmân focare de corupþie dar
ºi management defectuos. Exemplu,
privitor la acest ultim aspect: Spitalul
Floreasca din Bucureºti este îngemãnat fizic cu spitalul privat Euroclinic. În timp ce primul, finanþat de stat,
necesitã mereu ajutor spre a acoperi
datoriile, spitalul privat, care nu primeºte nimic de la stat (majoritatea
fondurilor provenind de la diverse
societãþi de asigurare) este înfloritor,
veniturile permiþând chiar construirea, în prezent, a unui nou spital de
acest tip. Managementul este însã
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nici mãcar nu este membrã UE. Câteva cifre ilustreazã eficienþa mãsurilor de profilaxie. În materie de sifilis,
România înregistra în 1980 o incidenþã (cazuri noi) la 100.000 de locuitori de 10,12, pentru ca dupã revoluþie, când mãsurile preventive au
fost total neglijate, ºi nu numai pentru sifilis, desigur, sã asistãm la o
creºtere alarmantã, atingându-se
cifre de 55,96, deci o creºtere de circa 6 ori. Boalã perfect preventibilã,
cu tratament gratuit, consumatoare
de fonduri. Dacã se prevenea boala
la doar o treime din cazuri am fi putut tripla fãrã probleme salariile ºi
pensiile parlamentarilor noºtri, ca ºi
cele ale consilierilor guvernamentali.
În toatã aceastã perioadã, graþie
prevenþiei, în Macedonia incidenþa
acestei boli a fost menþinutã în jur de
0,10 la 100.000 locuitori. La tuberculozã, boalã deasemeni preventibilã,
România a înregistrat în anul 2006 o
incidenþã de 130,54 iar Macedonia
31,92 (Suedia 4,7!) La SIDA, România a înregistrat chiar ºi 4,56 cazuri
noi pe an la 100.000 locuitori, în timp
ce Macedonia nu a depãºit niciodatã
0,59. România are un mare numãr de
medici încadraþi pe linie de cercetare
clinicã. Toþi lucreazã însã în spitale,
unii ºi în cabinete private, în paralel,
nici unul în cercetare preventivã. Nu

Grecia a fost obligatã de crahul financiar sã procedeze la o analizã
serioasã a economiei gri ºi fraudei
fiscale. Concluzia: economia gri reprezintã 35% din PIB, medicii ocupând primul loc, cu 10%.
Deoarece medicii deþin recordul
contrastului între veniturile oficial declarate ºi cele reale, guvernul Greciei vrea sã întreprindã o anchetã în
scopul confiscãrii sau supraimpozitãrii averilor excesive. Nu putem spune însã cã, la noi, toþi medicii obligã
pacienþii, într-un fel sau altul, sã plãteascã la negru pentru servicii gratuite, cum sunt cele din spitalele de stat.
Existã medici, de impecabilã þinutã
moralã, care refuzã orice aºa zisã
„atenþie” oferitã de bolnavi. Nu sunt
puþini, mai cu seamã în mediul rural.
Sistemul plicului s-a încetãþenit însã
în marile clinici, unde medicii înregistreazã venituri mari pe aceastã
cale gri-neagrã. De aici ºi tratarea
inegalã a pacienþilor, cu neglijarea
celor sãrmani, care cu greu ajung sã
fie internaþi ºi trataþi. Cazul domnului
Lãzãrescu din binecunoscutul film
recent realizat este o banalitate.
Þãri mult mai sãrace decât România ºi chiar decât Grecia, au reuºit sã obþinã rezultate bune în privinþa sãnãtãþii populaþiei. Sã aruncãm o
privire asupra Macedoniei, þarã care
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manager privat, interesat de randament, ar asigura o funcþionare permanentã, câºtigurile s-ar tripla, iar
echipele de lucru ar primi plãþi suplimentare consistente, dar justificate.
Toatã lumea ar avea de câºtigat.
Desigur, spitalul privat îºi acoperã
majoritatea cheltuielilor tot pe baza
sistemului de asigurare medicalã.
Este greºitã opinia cã bolnavul ar
avea mai mult de plãtit. Dimpotrivã,
deoarece în clinicile private sistemul
plicului este prohibit, costurile efectiv
suportate de pacient sunt mai mici.
Existã, desigur, sisteme diferenþiate
de asigurãri. Oricum, calitatea îngrijirii este superioarã în cadrul unui
spital privat, ca ºi responsabilitatea
actului medical. O clinicã privatã obþine fonduri ºi prin alte canale. De
pildã, pentru experimentarea unor
noi medicamente sau aparaturi etc,
marile firme plãtesc sume consistente. De pildã, pentru implantarea unui
neurostimulator, care uºureazã viaþa
unui bolnav cu hemiplegie, se plãtesc (ºi în România) 25.000 Euro.
Se foloseºte, desigur, sala de operaþie ºi aparatura spitalului (de stat în
cazul nostru). Din aceºti bani, în fondul spitalului intrã doar o micã parte.
Într-un spital privat, cu aceºti bani se
cumpãrã aparaturã nouã, performantã, dar cresc substanþial ºi salariile

ar trebui transferaþi aceºti medici în
sectorul preventiv? Cum sã organizezi prevenþia fãrã cercetarea ºtiinþificã a cauzelor? Pe lângã concentrarea efectivã a fondurilor pentru sectorul prevenþie, Macedonia a privatizat marile clinici. Cel mai mare centru de chirurgie cardiacã este privatizat. Rezultatul este cã un numãr mult
mai mare de pacienþi beneficiazã de
aceste servicii a cãror calitate a crescut substanþial, astfel încât, acest
centru de cardiochirurgie a ajuns sã
fie foarte solicitat ºi de pacienþi din
afara acestei þãri, obþinându-se astfel
venituri considerabile la buget. Dacã
am privatiza marile centre de chirurgie cardiacã am obþine rezultate similare, dacã nu mai bune, cu costuri
mult mai mici. Cum creºte randamentul spitalelor manageriate eficient?
Iatã un exemplu. Aparatura necesarã unei coronarografii, actul care
precede by-passul aorto-coronarian,
este costisitoare ºi perisabilã. Ca
atare, în Germania, ca ºi în celelalte
state ale UE, aceste aparate lucreazã 24 de ore din 24, cu medici în
ture. Exploatarea aparaturii este maximalã. La noi, aceste aparate lucreazã doar în cursul dimineþii, chiar
cu pauze, iar în zilele libere nu se
face nimic. Prin neutilizare, aparatura
se uzeazã moral, dar ºi fizic. Un
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întreþinut. N-am rezistat ispitei ºi am
vrut sã intru, oricât ar costa biletul de
intrare, deoarece era cald ºi mersesem mult pe jos. Dumneavoastrã
sunteþi senior, mi-au spus, vã facem
o legitimaþie ºi intraþi gratuit oricând.
Copiii, pe lângã accesul gratuit beneficiazã ºi de instructori de înot, primesc o gustare, iar dacã rãmân mai
mult, chiar ºi o masã mai consistentã. Totul este gratuit, deoarece se
urmãreºte promovarea sãnãtãþii prin
dobândirea deprinderilor sportive.
Înainte de a intra în bazin, duºul cu
apã ºi sãpun este obligatoriu, iar
acest aspect este riguros urmãrit.
Ministerul Sãnãtãþii controleazã periodic toate aspectele de igienã. Nu
se face rabat. În România numãrul
bazinelor de înot este extrem de
mic. Nu s-a construit practic nimic în
ultimele douã decenii, abia avem câteva sãli de sport, cu acces limitat ºi
ele. Sã luãm acum exemplul unui
bazin de înot din capitalã. Nu-i divulgãm numele. Nu existã nici mãcar
afiºe care sã menþioneze obligativitatea spãlãrii prealabile, mãcar pe
picioare. Oamenii se dezbracã ºi intrã direct în bazin. Circa jumãtate fac
astfel. Nu se face duº cu sãpun nici
dupã utilizarea toaletei. Nici un control din partea reprezentanþilor Ministerului Sãnãtãþii, spre a sesiza

celor care efectueazã aceste intervenþii. Existã un alt circuit al banilor.
Evident, medicii dintr-un spital privat
sunt mai bine plãtiþi, deoarece se
obþin banii necesari. Interesul personalului medical ºi auxiliar faþã de pacienþi dar ºi faþã de aparaturã ºi randamentul spitalului în general, asigurã în bunã parte superioritatea spitalului privat.
Dupã privatizarea marilor clinici,
Ministerul Sãnãtãþii s-ar putea ocupa
predilect de prevenirea îmbolnãvirilor. Având o populaþie mai sãnãtoasã, costurile îngrijirii bolnavilor ar fi
mult reduse. Incidenþa infarctului miocardic a fost redusã la jumãtate în
þãrile care se concentreazã asupra
prevenþiei (practic, toate þãrile cu civilizaþie de tip vestic, cu excepþia României). Infarctul miocardic este o
boalã costisitoare, pentru individ dar
ºi pentru societate. Ce sume imense
ar fi economisite dacã am reduce ºi
noi, mãcar cu 25% aceastã boalã!
Prevenirea îmbolnãvirilor se bazeazã în primul rând pe educaþie,
dar aceasta nu este suficientã. Un
exemplu privind aspectele aparent
mãrunte. Cu prilejul unei cãlãtorii la
New York, mergând pe Madison
Avenue am zãrit cam în dreptul numãrului 1850, un mic parc ºi un bazin de înot foarte mare ºi perfect
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aceste aspecte sau a analiza calitatea apei, care este inevitabil înghiþitã, mai cu seamã în cazul copiilor
mai mici.
Ministerul Sãnãtãþii ar trebui sã finanþeze conferinþe publice, emisiuni
radio ºi TV, fãcute de persoane cu
experienþã în transmiterea cunoºtinþelor, poziþia profesionalã nefiind suficientã. Aceste emisiuni se bucurã
de audienþã, experienþa þãrilor Uniunii Europene, ca ºi cea americanã o
atestã, iar schimbarea de mentalitate este notabilã, urmatã de ameliorarea indicatorilor stãrii de sãnãtate.
În România, numai privatizarea
marilor clinici ar putea redresa starea sãnãtãþii populaþiei, iar aceastã

mãsurã nu poate ºi nu trebuie întârziatã. Transferul spitalelor din provincie în subordinea autoritãþilor locale nu aduce nici o economie, chiar
dimpotrivã, iar discrepanþa dintre judeþele sãrace ºi cele cât de cât înstãrite se va accentua.
Stoparea scurgerilor ilicite de fonduri ºi închiderea marilor gãuri negre
care secãtuiesc bugetul trebuie sã
fie preocuparea dominantã a guvernului. Cel puþin în domeniul sãnãtãþii, sunt necesare transformãri radicale ºi de mare amploare, în centrul
cãrora stã privatizarea marilor clinici
ºi dirijarea preferenþialã a fondurilor
cãtre prevenirea îmbolnãvirilor.
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Piaþa româneascã
de artã – o „ficþiune”
(totuºi) funcþionalã
Corneliu Ostahie

În urmã cu vreo câþiva ani, am
realizat o suitã de interviuri cu artiºti
plastici – pictori, graficieni, sculptori,
designeri etc. – în cadrul cãrora am
abordat problematica pieþei româneºti de artã. Fireºte, prima întrebare pe care am pus-o interlocutorilor
mei s-a referit la existenþa de facto a
unei astfel de pieþe, cu tot ceea ce
presupune ea: cerere, ofertã, galerii
de comercializare, colecþionari, impresari, cote valorice etc. Rãspunsurile au variat foarte puþin în ceea ce
priveºte verdictul negativ dat de toþi
cei intervievaþi, câteva nuanþe, atinse de un entuziasm mai degrabã poetic decât pragmatic, trimiþând la un
viitor în care lucrurile s-ar putea
schimba în bine. „Este impropriu sã
vorbeºti la ora actualã de faptul cã în
România ar exista galerii de artã în
adevãratul sens al cuvântului. Existã
niºte magazine, eu le-aº spune chiar

tarabe de artã, în care niºte vânzãtori – în niciun caz nu aº risca sã folosesc termenul de galeriºti – stau ºi
aºteaptã clienþii, care se încãpãþâneazã sã nu le treacã pragul”, îmi
rãspundea la una dintre întrebãrile
mele pictorul Marcel Chiþac. ªi tot el
spunea cã „neexistând o piaþã de
artã, nu existã nici cote valorice fundamentate. Vânzarea unei lucrãri se
face, de regulã, prin negocierea directã dintre artist ºi cumpãrãtor. Preþurile declarate apoi nu sunt decât
rareori cele reale, aºa cã artiºtii care
vorbesc despre faptul cã ar avea o
cotã stabilã, sub care nu coboarã
orice ar fi, ocolesc elegant adevãrul,
încercând sã-ºi facã singuri curaj”.
Aºadar, o primã concluzie desprinsã atunci, dar în bunã parte valabilã ºi astãzi, semnaleazã absenþa a
douã elemente esenþiale specifice
unei pieþe de artã funcþionale – gale-
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aºa cum decurge el în viaþa de fiecare zi. Alternativa ar fi sã ne apucãm
de altceva, total diferit de artã, iar
tristeþea mare este cã unii dintre noi
chiar o fac.”
Pânã sã se apuce însã de cu totul
altceva, unii artiºti plastici, deloc puþini la numãr, nu au aºteptat sã vinã
piaþa de artã spre ei, ci s-au dus ei
cãtre ea. Mai precis, au plecat în Occident, cu gândul de a-ºi valorifica
munca acolo. Experienþele celor mai
mulþi dintre aceºtia par sã spunã însã cã nu aceasta este soluþia salvatoare, ba chiar dimpotrivã. „Este complet falsã ideea cã în Occident artiºtii
sunt lipsiþi de griji. ªi acolo ei depind
de capriciile, de interesul sau dezinteresul celor care cumpãrã sau nu.
ªi acolo galeriºtii îi exploateazã pe artiºti. Mai ales pe cei care vin din Est.
Mi s-a întâmplat ºi mie, în Germania.
Pentru cã veneam din România, unii
proprietari de galerii mi-au impus
preþuri la jumãtate.” (Letiþia Opriºan).
Încã ºi mai semnificative sunt pãþaniile pictorului George Rãdeanu:
„În urmã cu mai mulþi ani, am fost invitat la Lyon de un galerist care vãzuse o expoziþie de-a mea la Bucureºti. Am acceptat ºi am pornit la
drum cu vreo 30 de picturi. Dupã ce
am aºezat lucrãrile pe simeze, galeristul cu pricina m-a întrebat ce preþuri vreau sã le pun. I-am rãspuns cã

riile specializate ºi mecanismul de
stabilire a cotelor valorice.
Dar, poate cã înainte de a examina aspectele mai subtile, sã le spunem aºa, ale întregii chestiuni, ar fi
nimerit sã ne întrebãm dacã existã
în Romînia o cerere realã de obiecte
de artã, aceasta fiind condiþia de
bazã a dezvoltãrii oricãrei pieþe specifice. În aceastã privinþã, pictorul
Emanoil Mazilu era, la vremea când
realizam interviurile de care vorbeam mai sus, cât se poate de categoric: „Clasa de mijloc este, în principiu, principalul factor în stare sã
susþinã o piaþã de artã adevãratã ºi
constantã de dimensiuni mari. În România însã, oamenii din aceastã categorie au acum alte prioritãþi, bine
definite: sã-ºi construiascã o casã,
sã-ºi construiascã ºi a doua casã, sã
le mobileze, sã-ºi ia douã-trei maºini, sã-ºi facã piscinã, într-un cuvânt sã intre în ceea ce ei considerã
«lumea bunã». Abia dupã ce-ºi vor
atinge aceste obiective, unii dintre
românii din clasa de mijloc vor ajunge la concluzia cã au nevoie ºi de
niºte obiecte de artã pe care sã ºi le
punã prin diverse locuri din casã.
Încã ºi mai puþini dintre aceºtia vor
dezvolta o pasiune pentru artã ºi vor
deveni clienþi stabili ai artiºtilor plastici. Este un proces de duratã, pe care noi nu putem decât sã-l acceptãm
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Cu toate acestea, în România, ºi
mai cu seamã în Bucureºti, artiºtii
plastici sunt nu numai numeroºi, dar
ºi foarte activi. Aproape în fiecare zi
are loc câte un vernisaj, iar în unele
zile sunt câte douã-trei. De asemenea, creºte continuu numãrul galeriilor particulare, chiar dacã unele au
o existenþã absolut efemerã. Au fost
înfiinþate ºi câteva case de licitaþii
care încearcã sã-ºi facã treaba, în
ciuda dificultãþilor de ordin procedural ºi logistic inerente oricãrui început. Mai mult, apar continuu albume
de artã ale artiºtilor, mulþi dintre ei
concepând astfel de tipãrituri pretenþioase ºi foarte costisitoare ca pe
niºte sinteze de etapã, întrucât se
aflã la vârste cuprinse între 40-50 de
ani, departe deci de a se apropia de
finalul carierei. Este de presupus cã
existã ºi mai mulþi cumpãrãtori/colecþionari decât am fi tentaþi sã credem, datã fiind conjunctura economicã actualã total nefavorabilã.
Iatã doar câteva semne care vor
sã spunã cã piaþa româneascã de
artã nu mai reprezintã pur ºi simplu
un proiect inoperant sau o speranþã
de nimic îndreptãþitã. Încet-încet, lucrurile au început sã se miºte în direcþia cea bunã, chiar dacã aceastã
evoluþie este una tipic româneascã:
lentã, haoticã, impredictibilã.

m-am gândit sã fiu modest ºi sã cer
cam 2000-3000 de franci pe bucatã.
A sãrit ca ars ºi mi-a reproºat faptul
cã nu-i sunt recunoscãtor, cã uit de
unde am venit ºi cã mã supraapreciez. Pe scurt, mi-a aferit de zece ori
mai puþin, adicã vreo 300 de franci pe
lucrare. Pentru comparaþie, cu 100
de franci puteai sã bei o cafea ºi o
bere la terasa din colþul strãzii pe care se afla galeria.” Concluzia unor
astfel de „aventuri” o trage tot George
Rãdeanu: „Îndrãznesc sã spun, cu
toatã responsabilitatea, cã nu existã
nicio deosebire între cei care se duc
sã culeagã fructe în Italia sau în
Spania ºi artiºtii plastici romîni care
îºi încearcã norocul la Paris, la Roma
sau la Berlin. Din aceastã perspectivã, mulþi dintre artiºtii noºtri care
aleg o astfel de cale nu sunt altceva
decât niºte ‹‹cãpºunari›› care cutreierã Europa cu ºevaletul în spinare.”
Sã reþinem cã toate aceste afirmaþii erau fãcute de interlocutorii
mei într-o perioadã în care nu se bãnuia nimic despre actuala crizã economicã abãtutã asupra lumii întregi
ºi, implicit, a Romîniei. Acum, pânã
ºi plecatul la cules de cãpºuni în
Spania pare a fi, în unele cazuri, un
vis prea frumos! Ce sã mai vorbim
de pictorii sau sculptorii noºtri aflaþi
în cãutarea unei pieþe vestice de
artã unde sã aibã ºi ei loc...
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Confluenþe

Polonia –
un model de dezvoltare
Dr. Nicolae Mareº

unii din care se trãgea, Papa Ioan
Paul al II-lea, cel care la întronarea
în jilþul Sfântului Petru a spus: „Nu
aveþi teamã”!, cât ºi a încrederii dobândite de noua clasã politicã venitã
la putere, dupã cunoscuta „masã rotundã” din 1988, ºi mai ales a alegerilor libere din iunie 1989 (care l-au
adus la guvernare pe Tadeusz Mazowiecki ºi la cârma statului pe Lech
Walesa).
Printre factorii hotãrâtori pentru
noua cale pe care Polonia ºi-a croit-o
în situaþia datã din 1990 a fost:
schimbarea politicii externe cu
180 de grade, prin orientarea faþã
de Occident, fãrã nici un fel de bâlbâieli, ºi în primul rând spre Germania. Aceasta ºi datoritã noului ministr
Krzysztof Skubiszewski, specialist
(eminent cercetãtor) în problematica
germanã de la Institutul de relaþii

Actori principali în procesul
de transformare a Poloniei
ºi a economiei poloneze în
prima etapã: Mazowiecki,
Walesa, Skubiszewski ºi
Balcerowicz
Dintre þãrile fostului lagãr socialist,
în anul 1990 Polonia se afla de departe în situaþia cea mai dificilã, aº
spune chiar foarte criticã, în rândul þãrilor fostului CAER din cadrul Tratatului de la Varºovia. Asupra polonezilor apãsau datorii externe de peste
40 de miliarde de dolari acumulte în
deceniile precedente, economia de
stat fiind complet dezarticulatã, agricultura fãrãmiþatã în proporþie de peste 90 de procente etc.
Situaþia s-a schimbat, urmare a
prestigiului politic, a credibilitãþii ºi
simpatiei pe care le-a asigurat naþi-
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cea româneascã, aceasta n-a fost
atât de hrãpãreaþã ºi coruptã precum cea româneascã sau de aiurea.
Asupra guvernanþilor polonezi, fie
cã i-a chemat Mazowiecki, Bielecki,
Olszowski, Miller, Suchocka, Cimoszewicz, Buzek sau Tusk n-au planat
bãnuieli privind sãvârºirea unor „învârteli necurate”. Nici asupra lui Walesa,
Kwasniewski sau Kaczynski.
Imi aduc aminte câtã zarvã a produs spre sfârºitul anilor ’90 deplasarea cu avionul prezidenþial în SUA a
preºedintelui Aleksander Kwasniewski pentru a participa la o reuniune
sportivã mondialã. A trebuit sã justifice cã a suportat personal toate cheltuielile!
Un argument indubitabil poate fi
declaraþia de avere a celui din urmã
preºedine al Poloniei, Lech Kaczynski,
jurist de profesie, demnitar timp de
20 de ani, în funcþiile: ºef al Camerei
superioare de control (omolog al Curþii
de conturi în România), de ministru
al justiþiei, de primar general al Varºoviei ºi aproape cinci ani preºedinte
al Poloniei.

internaþioanale de la Poznan. Un rol
important îl va avea ºi economistul
Leszek Balcerowicz, vicepremier cu
probleme economice ºi financiare în
guvernul condus de Tadeusz Mazowiecki, un individ hotãrât, cu o pregãtire economicã foarte solidã, cu
studii ºi relaþii în lumea americanã.
Balcerowicz ºi-a asumat rolul ingrat
de a demonstra cã, fãrã muncã ºi
sacrificii la început, criza se va perpetua la nesfârºit. ªi-a susþinut ideile
cu argumente plauzibile, dovedind a
fi un foarte bun comunicator, privind
necesitatea întreprinderii unor mãsuri radicale în procesul de trecere
la economia de piaþã, proces în care
se va implica cu o hotãrâre de neclintit.
Nu în ultimul rând, de mare importanþã a fost ºi cultura politicã a societãþii poloneze. Este meritul incontestabil al polonezilor, care nu s-au
manifestat niciodatã ca o turmã de oi,
turmã care sã accepte sã fie condusã
de o haitã de lupi, cum au constatat
românii numai dupã 20 de ani.

Corupþia n-a fãcut casã
bunã cu politicienii polonezi

Din declaraþia de avere a
preºedintelui Lech Kaczynski:
1/6 din suprafaþa casei de 110
m.p., rãmasã moºtenire de la pãrinþii sãi ºi 2/3 din cei 128 m.p.

Trebuie sã afirm rãspicat ca dacã
comparãm clasa politicã polonezã
cu cea din alte pãrþi ºi mai ales cu
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mare de trei-patru ori decât schimburile României cu foºtii noºtri vecini
din rãsãrit.
Deschiderile menþionate spre Vest
le-a facilitat polonezilor, dupã negocieri susþinute sã ajungã la ºtergerea
datoriilor externe de peste 40 de miliarde de care aminteam la început.
Acesta a fost preþul schimbãrii de macaz în politicã externã polonezã. Ce
concluzii au tras guvernanþii ºi liderii
politici români de atunci, nu ºtim.
În afara ºtergerii datoriilor de peste 40 de miliarde de dolari, elocvente
au fost schimburile comerciale înregistrate de economia polonezã, care
nu era prea departe de cea româneascã în perioada amintitã, cu toate statele, pe baza principiului avantajului reciproc pentru care România
militase cu atâta fervoare înainte de
1989.
Munca n-a fost irositã în aceastã
þarã ºi s-a ajuns în 2007 ca din
punctul de vedere al mãrimii PIB-ului
sã ocupe locul al ºaselea din Uniunea Europeanã ºi locul al 21-lea în
economia mondialã. Cã Polonia nu
s-a lãsat îngenunchiatã de „cererile”
UE – cum s-a spus la noi – stã mãrturie ºi faptul cã sectorul de stat mai
asigurã 25 la sutã din PIB, iar patru
întreprinderi de stat figureazã printre
cele 2000 din marile întreprinderi din

avere moºtenitã de soþie. Înainte
de moartea tragicã de la Smolensk,
cei doi soþi (soþia specialistã în
comerþ exterior) aveau economii
de 290 mii de zloþi, 2.000 de euro,
2 500 de dolari, ºi 200 de lire
sterline. Nu aveau nici o acþiune
sau poliþe de asigurãri, în schimb
mai aveau de plãtit rate de
193.000 de franci elveþieni la un
credit de 330.000 de franci, fãcut împreunã cu fiica, ginerele ºi
pãrinþii acestuia.
Sã reþinem cã Lech Kaczynski a
fost ºi el primar general al capitalei.

Orientarea spre Germania
în politicã externã
Acest lucru a însemnat, pentru
Polonia, din perspectiva celor 20 de
ani de transformãri, un val de investiþii de aproape 20 de miliarde de pe
piaþa germanã ºi asigurarea unei cooperãri susþinute în mai toate domeniile, procese asupra cãrora vom reveni.
Sub nici o formã asta n-a însemnat însã marginalizarea pieþii rãsãritene, unde urmare a unei politici articulate schimburile au crescut pânã
la aproape 30 de miliarde de dolari.
În anii 2 000, numai comerþul cu valiza între Polonia ºi Rusia era mai
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leu fiind de aproximativ 1 la 1). Salariul minim în 2009 a fost de 1276 zloþi.
Produsul intern brut pe cap de locuitor este de 57% din media Uniunii
Europene.
Germania a devenit unul din principalii parteneri comerciali, cât ºi principal investitor, deþinând 30% din exportul ºi importul polonez.
Piaþa ruseascã n-a dispãrut din
preocupãrile politicii economice, importatorii ºi exportatorii polonezi ocupând un loc important în ponderea
bilateralã a schimburilor, dupã cum
vom ºi arãta.
Din 1992 pânã în prezent, cu
anumite oscilaþii de la an la an, PIB
a înregistrat o creºtere constantã, inclusiv în perioada de crizã pe care
lumea o traverseazã (2009 – 1,7%).
Ponderea industriei în structura PIB
este de 31.9%, a agriculturii de
4,1%, iar a serviciilor de 64%.
Un sector în care polonezii îi invidiau sinceri pe români în perioada
postdecembristã – turismul – a ajuns
sã ocupe un loc important în ramura
serviciilor.
Inflaþia a scãzut ºi la 1%, în 2006,
ca în 2007 sã fie de 2,5%, iar în
2008 de 4,2%.
Transformãrile care au avut loc ºi
creºterea menþionatã au asigurat
Poloniei locul al 37-lea în lume în

lume, printre care si una cu caracter
petrolier (!), PKN Orlen. De subliniat
cã în rândul personalului de conducere al acestui complex am întâlnit
specialiºti pregãtiþi cândva în ºcoliile
româneºti – la Petrol ºi Gaze. România nu numai cã a vândut Petromul
în anii 2003 sau 2004, pe nimica
toatã, însã odatã cu aceasta a înstrãinat ºi bogãþiile din subsolul þãrii.
Într-un cuvânt: în þara Papei Wojtyla,
ºi cei mai cruzi lupi, n-ar fi putut face
jaful înregistat în România. Nici bãncile n-au fost vândute în Polonia întro veselie ca în Arcul Carpatin, iar întreprinderile profitabile n-au fost
scoase la mezat ca la noi.

Creºteri spectaculoase
ale PIB-ului
Astfel, în timp ce România a bãtut
o decadã pasul pe loc în creºterea
economicã, în Polonia, în perioada
1992-2002, PIB-ul pe cap de locuitor
– potrivit datelor OECD –, a înregistrat unul dintre cele mai spectaculoase creºteri din lume: de 216%, evoluând de la 4.994 de dolari în 1992 la
10.800 în 2002, potrivit paritãþii forþei
de cumpãrare. În 2007 a atins 16.200
dolari, ocupând locul 70 în lume. Salariul mediu brut atingea suma de
3241.81 zloþi, în 2008 (paritatea zlot
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dezvoltarea socialã, faþã de locul 22
ocupat de Germania, 67 de Rusia
sau 76 de Ucraina. La calitatea vieþii Polonia ocupã locul al 43-lea; iar
în încrederea investitorilor strãini pe
locul al 5-lea etc.
În saltul de dezvoltare economicã
a Poloniei în afarã de muncã, de
management performant, eficient, la
nivel ºi central (guvernamental), ºi la
nivelul fiecãrei întreprinderi în parte,
trei au fost factorii hotãrâtori:
1. Creºterea investiþiilor strãine, potrivit Agenþiei Poloneze de resort, a
înregistrat evoluþia de mai jos:

2. Ce au avut polonezii în plus ºi
nouã ne-a lipsit a fost: o clasa politicã mai patrioticã ºi mai angajatã, dovedind un pragmatism
demn de a fi scanat ºi în tipare
româneºti, dacã nu e prea târziu.
România a croit prost încã de la
început, din lipsa unui Balcerowicz.
Liderii politici ºi „activiºtii” economici
români au dovedit a fi prea interesaþi
în cumpãrarea cu orice preþ ºi pe
orice cale electoratul, care s-a lãsat
la rândul lui furat.
3. La sfârºitul anului 2008, capitalul
strãin în Polonia, pe þãri, se prezenta, potrivit datele Bãncii Naþionale, dupã cum urmeazã:

Creºterea investiþiilor strãine în Polonia
între 1990-2009 în mld. euro

Însumate, constatãm cã e vorba
de valori de peste 120 de miliarde
de euro. Au fost doi ani din cei 20
înregistraþi în tabel (2006 ºi 2007),
când în Polonia s-a investit tot atât
cât s-a investit în România în 20 de
ani, iar în nouã luni din anul de crizã
2009, când acestea au fost de peste
11 miliarde euro.

Capitalul strãin în Polonia
(în mld. euro, pânã la sfârºitul anului 2008)

Subliniam cã investiþiile germane
în Polonia se apropie de 20 de miliarde de euro, Germania ocupând locul al doilea dupã Olanda în acest domeniu. De remarcat cã cele douã þãri
au primit pentru perioada 2007-2013
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în cadrul programului de colaborare

Pentru Rusia, Polonia este al cin-

transfrontalierã 363 milioane de euro,

cilea partener comercial dintre þãrile

iar pentru programul teritorial EWT –

Uniunii Europene, ºi al patrulea par-

557,8 milioane euro.

tener la export.
În legãturã cu investiþiile ameri-

Polonia n-a pierdut mai mai deloc

cane în Polonia, datele prezentate de

pieþele de desfacere din Rusia, schim-

Banca Naþionalã a Poloniei nu co-

burile comerciale dezvoltându-se foar-

respund cu cele ale Camerei de Co-

te dinamic. Suficient de menþionat cã

merþ Americane. Potrivit celei din ur-

Rusia este al treilea partener comer-

mã cât ºi ale unor studii autorizate re-

cial al Poloniei la import (de unde îºi

zultã cã, în ultimii ani SUA a investit în

asigurã necesarul de þiþei ºi gaze), ºi

Polonia cca 20 de miliarde de dolari,

al ºaptelea la export. Pe piaþa ruseascã

asigurând 180 000 de locuri de muncã

exportã, printre altele, produse agro-ali-

în cadrul celor 760 de firme, cu capital

mentare ºi chimice farmaceutice etc.

american, deschise în aceastã þarã.

Datele din 2008 ne aratã cã schimbu-

Schimburile comerciale au atins 5

rile bilaterale polono-ruse au înregis-

miliarde de dolari având un sold pa-

trat, în 2008 – 29,462, milarde dolari.

siv în balanþa cu Polonia.

SCHIMBURILE DE MÃRFURI ALE POLONIEI PE ANUL 2008
conform mãrimii exportului în UE (perioada analogicã a anului precedent = 100%)
Þara
Export
Total
101 142,0
GERMANIA
26 122,7
FRANÞA
6 111,4
ITALIA
6 879,6
MAREA
5 969,0
BRITANIE
REPUBLICA
5 566,9
CEHÃ
OLANDA
3 861,8
SUEDIA
3 228,7
UNGARIA
2 933,9

2007
Import
118 771,0
28 376,8
6 055,5
8 076,6

Soldul
-17 628,3
-2 254,1
55,9
-1 197,0

Export
114566,8
28 609,67
7 072,61
6 884,74

3 704,4

2 264,8

6 558,29

3 907,47

2 650,81

4 110,0

1 456,9

6 479,64

4 955,84

1 523,80

3 995,3
2 614,6
2 516,3

-133,5
614,1
417,6

4 559,16
3 643,23
3 183,02

4 661,06
2 789,8
2 467,44

- 101,89
853,43
715,58
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2008
Import
Soldul
139328,45 - 24761,67
31 834,18 - 3 224,51
6 590,59
482,01
8 931,18 - 2 046,44

Estimãrile de la sfârºitul
anului 2009 privind
situaþia economicã

Polonia a construit 500 de
km. de ºosele ºi autostrãzi
Se apreciazã a fi un alt success
al Guvernului de la Varºovia; simplificarea reglementãrilor privind construcþia de drumuri ºi autostrãzi a
contribuit la aceasta. Astfel au fost
semnate contracte pentru construcþia a 1226 km. de drumuri naþionale,
din care peste 600 km. de autostrãzi
la care se adaugã cca 625 km. de
ºosele pentru circulaþie rapidã, inclusiv a 14 drumuri de centurã
Executivul condus de Donald Tusk
subliniazã aspectele de mai sus ca un
element de succes al guvernãrii sale.

• Polonia – lider european în folosirea
fondurilor UE;
• Contracte pentru construirea a peste 600 km. de autostrãzi;
• Intrarea în zona euro pânã în 2012;
• 330 de milioane de euro atraºi în
proiecte energetice;
• Pentru realizarea proiectului de Parteneriat Estic polono-suedez s-au
afectat de 66o milioane euro;
• Aplicarea mai eficientã a Pachetului
de hotãrâri anticrizã.
Analizând principalele acþiuni ale
guvernului polonez în cursul anului
2009, mass-media ºi formatorii de
opinie varºovieni demni de încredere salutã în unanimitate, la sfârºit de
an, faptul cã Polonia a devenit lider
european în folosirea fondurilor UE.
Potrivit datelor Comisiei Europene,
Polonia a folosit cel mai bine în anul
care se încheie Fondurile de Dezvoltare Regionalã ºi Fondurile de Coeziune. În baza tuturor proiecteleor depuse ºi aprobate de forurile europene,
Polonia se aflã pe primul loc cu o valoare atrasã de 1,8 miliarde de euro;
pe locurile urmãtoare se plaseazã
Germania cu 1,6 miliarde, urmatã de
Spania cu 1,4 miliarde.

Intrarea în zona Euro
pânã în anul 2012
În anul 2009 guvernul de la Varºovia a recuperat unele din întârzierile
legate de intrarea în zona euro pânã
în 2012. În ceea ce priveºte programul investiþional legat de pregãtirile
pentru organizarea campionatului
European de fotbal în 2012, 150 de
institutuþii realizeazã actualmente
394 de proiecte. Valoarea investiþiilor din acest domeniu este de 20 de
miliarde de euro, din care 13 miliarde
sunt asigurate de guvern ºi de autoritãþile locale. 7 miliarde provin din
bugetul Uniunii Europene.
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*

Unele dintre reuºitele
din domeniul energetic

În încheiere, demn de subliniat e
faptul cã planurile anticrizã elaborate de specialiºti în timp util ºi-au dovedit valabilitatea
Analiºtii apreciazã cã Executivul
de la Varºovia a acþionat consecvent
ºi energic în domeniul depãºirii crizei. S-a dovedit cã a fost oportunã
elaborarea în noiembrie 2008 a „Planului de stabilitate ºi dezvoltare”, care a condus la aplicarea mai eficientã a Pachetului de hotãrâri anticrizã,
elaborate de guvern împreunã cu
sindicatele ºi patronatele.
Potrivit ultimelor estimãri creºterea
economicã a Poloniei în 2010 va fi de
1% din PIB, ceea ce îi va asigura un
loc bun în Europa, rãmânând printre
þãrile care au reuºit sã evite urmãrile
recesiunii sau crizei economice actuale. Dacã am avea cu cine, inclusiv
cu diplomaþii din Polonia, care în general nu prea cunosc limba lui Balcerowicz, experienþa polonezã s-ar cuveni
grabnic înþeleasã ºi pe Dâmboviþa.

Pentru proiecte energetice au fost
atraºi 330 de milioane de euro în cadrul negocierilor la nivel înalt ale Consiliului European privind pachetul climatico-energetic. A fost salutatã iniþiativa guvernului care a acþionat pentru aprobarea de cãtre UE a proiectului de Parteneriat Estic polono-suedez, pentru care Consiliul European a
alocat suma de 600 milioane euro.
Se remarcã înregistrarea continuã a unui sold pasiv, care a ajuns în
2008, la un schimb în valoare totalã
de 2 miliarde de euro la aproape 1,3
miliarde de euro, iar în perioada de
referinþã 2004-2009 a atins cca 4 miliarde, fãrã a fi întreprinse în plan bilateral mãsuri de echilibrare a balanþei de plãþi. În schimb au apãrut prin
reþelele de desfacere din þarã, roºii,
mere, varzã pânã ºi usturoi polonez,
produse de bazã cândva în lista exporturilor româneºti.

Evoluþia schimburilor comerciale româno-polone în perioada 2004-2009
Se prezintã dupã cum urmeazã:
- mil. euro Total
Export
Import
Sold

2004
908,9
250,4
658,5

2005
1265,0
325,1
940,0

2006
1596,7
468,2
1128,4

2007
2365,4
635,0
1730,4

2008
2601,98
667,7
1934,28

2009
2023,26
642,43
1380,83

- 408,1

- 614,9

- 660,1

-1095,4

-1266,58

-734,40

Sursa: Institutul Naþional de Statisticã + CRPCIS
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Fondul
ºi forma

Democraþie
ºi administraþie publicã
Dr. Diana-Camelia Iancu

Pe o scalã a libertãþii de la 1 (cel
mai liber) la 7 (cel mai puþin liber),
România obþinea în 1989 un punctaj
de 6.5. Astãzi, pe aceeaºi scalã ºi folosind aceleaºi criterii de mãsurare,
primeºte 2 puncte1. Ce anume s-a
schimbat? O întrebare atât de vagã
poate primi nu unul, ci (prea) multe
rãspunsuri. Din raþiuni metodologice
însã, voi stãrui în a afla ce pot însemna cele 4.5 puncte diferenþã, realizând astfel primul (ºi cu siguranþã
cel mai important) pas al diagnosticãrii administraþiei publice de astãzi:
selectarea perspectivei de analizã.
Cum se poate justifica, prin urmare,
evoluþia României pe scala libertãþii
în intervalul 1989-2010? Rãspunsul
pentru care optez valorificã teoria
democratizãrii (în interpretarea lui

Robert Dahl) ºi trimite astfel la posibila deschidere a sistemului politic
românesc cãtre contestare (liberalizare) ºi participare publicã (cuprindere), urmatã de aprofundarea progresivã a celor din urmã dimensiuni.
Construind mai departe în aceeaºi
logicã, România trebuie sã fi garantat instituþional în decursul celor 4.5
trepte coborâte, trei oportunitãþi fundamentale etichetãrii unui sistem
drept „democratic”, oferind ca atare
cetãþenilor posibilitatea: 1) formulãrii,
2) semnalãrii ºi 3) luãrii în considerare într-o manierã egalã, a preferinþelor în actul de guvernare. Drept consecinþã, în România anului 2010 trebuie sã existe ºi sã fie garantate libertatea de asociere ºi exprimare, dreptul de a vota ºi a fi ales, pluralismul

1

Scala aparþine Organizaþiei Freedom House ºi este posibil de accesat online, la adresa:
http://www.freedomhouse.org – Freedom in the World.
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Constituþiei: România devenea astfel
un „stat de drept, democratic ºi social”, garant al instituþiilor necesare
existenþei formale a unei democraþii:

politic (cu forma sa de competiþie
pentru sprijin), sursele alternative de
informare, alegerile libere ºi corecte
ºi deciziile publice elaborate pe baza
manifestãrii votului sau a altor expresii de preferinþe. Mã opresc aici
cu exploatarea exemplului celor 4.5
trepte, misiunea sa introductivã fiind
epuizatã. Care sunt concluziile?

1. [reprezentanþi aleºi] Parlamentul
– unica autoritate legiuitoare a þãrii ºi Preºedintele – reprezentantul
statului român, alãturi de primari
ºi consilii locale, ca autoritãþi ale
administraþiei publice prin care se
exercitã autonomia localã, sunt
aleºi prin vot universal, egal, direct, secret ºi liber exprimat.

Deja anticipat, subiectul acestui
articol este democratizarea, iar obiectul sãu, administraþia publicã autohtonã: astfel cã, pornind de la ipoteza
cã în intervalul 1989-2010 România
se democratizeazã, ceea ce mã va
interesa cu deosebire în rândurile ce
urmeazã este sã arãt cum evolueazã administraþia publicã naþionalã. O
scurtã clarificare devine însã necesarã: în momentul prãbuºirii totalitarismului, România a fost nevoitã sã
identifice alternative, într-un timp
scurt ºi în circumstanþe mai degrabã
neaºteptate. Decretele-lege intrate în
vigoare încã din decembrie 1989 au
oferit premisele democratizãrii, recunoscând, printre altele, votul universal, egal, direct, secret ºi liber exprimat în alegerea reprezentanþilor, libertatea de asociere, pluripartidismul ºi statul de drept. Confirmarea
noului sistem politic avea sã se realizeze însã în 1991, prin mijlocirea

2. [alegeri libere] În condiþiile legii,
cetãþenii României au dreptul de a
alege ºi a fi aleºi, libertatea gândirii ºi a opiniilor fiindu-le garantate.
3. [libertatea de exprimare] Cetãþenii
României sunt egali în faþa legii ºi
a autoritãþilor publice, îºi pot exprima gândurile, opiniile sau credinþele fãrã ameninþarea cenzurii
ºi au recunoscute drepturile de
petiþionare, sesizare a Avocatului
Poporului ºi solicitare, în caz de
vãtãmare într-un drept propriu de
cãtre o autoritate publicã, a recunoaºterii dreptului pretins, anulare
a actului ºi reparare a pagubei. În
plus, statul recunoaºte ºi garanteazã minoritãþilor naþionale dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea ºi
la exprimarea identitãþii lor etnice,
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culturale, lingvistice ºi religioase.
În fine, mitingurile, demonstraþiile,
procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere, ele putându-se organiza ºi desfãºura numai în mod
paºnic.

drepturile ºi promoveazã interesele profesionale, economice ºi
sociale ale salariaþilor.
6. [cetãþenie cuprinzãtoare] România
este patria comunã ºi indivizibilã a
tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, naþionalitate, origine

4. [surse alternative de informare] În
România, libertatea presei este recunoscutã prin lege, iar dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit. Autoritãþile publice sunt
obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra treburilor
publice ºi asupra problemelor de interes personal, mijloacele de informare în masã, publice ºi private,
sunt obligate sã asigure informarea
corectã a opiniei publice, iar serviciile publice de radio ºi de televiziune
trebuie sã garanteze grupurilor sociale ºi politice importante exercitarea dreptului la antenã.

etnicã, limbã, religie, sex, opinie,
apartenenþã politicã, avere sau
origine socialã. Drepturile ºi libertãþile consacrate prin Constituþie
ºi alte legi le sunt garantate ºi protejate ºi în afara graniþelor statului
român, iar cetãþenia românã nu
poate fi retrasã celor care au dobândit-o prin naºtere. În fine, drepturile de a vota ºi a fi ales sunt recunoscute tuturor cetãþenilor români cu vârsta de peste 18 ani
(împliniþi pânã în ziua alegerilor
inclusiv), mai puþin debililor sau
alienaþilor mintal, puºi sub interdicþie ºi persoanelor condamnate,
prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor
electorale.

5. [autonomia asociaþionalã] În societatea româneascã, cetãþenii se
pot asocia liber în partide politice,
sindicate ori alte forme de asociere, cu condiþia respectãrii legii.
Cum pluralismul este o garanþie a
democraþiei constituþionale, partidele politice contribuie la definirea
ºi exprimarea voinþei politice a cetãþenilor, iar sindicatele apãrã

Concluzionând, din 1991, România cunoºtea formal democraþia. Cu
ce implicaþii pentru administraþia
publicã însã? În 1943, David Levitan
publica în Public Administration Review, articolul „Political Ends and
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Administrative Means”2, oferind prin
aceasta o replicã abordãrii instrumentale a administraþiei publice. Aparatul
administrativ, spunea el, este mai
mult decât o simplã unealtã a guvernanþilor, cãci de funcþionarea sa (în
sensul interpretãrii ºi aplicãrii deciziilor publice), depinde însuºi succesul
guvernãrii. În aceeaºi linie de argumentare, „un stat democratic trebuie
sã se întemeieze nu numai pe principii democratice, ci ºi pe o practicã
administrativã democraticã” (p. 12).
Pornind de la aceastã asumpþie, voi
considera administraþia publicã drept
ansamblul de autoritãþi a cãror activitate urmãreºte organizarea ºi executarea deciziilor publice, prin: 1) receptarea preferinþelor cetãþeneºti; 2) introducerea acestora pe agenda politicã; 3) formularea deciziilor; 4) (uneori) adoptarea lor; 5) punerea în aplicare a deciziilor; ºi 6) evaluarea implementãrii.

cetãþenii sãi, oferindu-le posibilitatea
de a-ºi formula preferinþele, a ºi le
face cunoscute ºi a primi un rãspuns
la acestea, fãrã pãrtinire ori discriminãri, este un sistem democratic. Cum
pârghiile publice care faciliteazã receptivitatea unui asemenea sistem
faþã de cetãþenii sãi sunt oferite de
administraþia publicã (centralã ºi localã), atunci aceasta din urmã are
toate ºansele sã fie structuratã în
aºa fel încât sã ofere cetãþenilor posibilitatea de a-ºi formula preferinþele, a ºi le face cunoscute ºi a primi
un rãspuns la acestea, fãrã pãrtinire
ori discriminãri; cu alte cuvinte, are
toate ºansele sã fie organizatã într-o
manierã democraticã.
Cum este administraþia publicã din
România dupã armonizarea a 95049
de pagini de acquis în perioada aderãrii la Uniunea Europeanã ºi adoptarea (în acelaºi timp) a 1771 de acte normative, dintre care 1096 cu
relevanþã directã pentru legislaþia
comunitarã? Cel puþin formal, pare
democraticã. Explicaþia urmeazã. O
administraþie democraticã este cea
care serveºte unui sistem receptiv

Relaþia dintre democraþia practicã
ºi administraþia publicã devine, prin
aceastã definiþie vizibilã; astfel, reluând teza lui R. Dahl, un sistem care pãstreazã receptivitatea faþã de
2

În traducere, „Scopuri politice, mijloace administrative” (în Stivers, C. (ed.), Democracy, Bureaucracy,
and the study of Administration, Colorado, Oxford: Westview Press, pp.4-13). Titlul acestei secþiuni
împrumutã formula lui Levitan ºi încearcã prin aceasta sã deschidã subiectul relaþiei dintre sistemul
administraþiei publice ºi cel al democraþiei în sensul deja definit.
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faþã de cetãþenii sãi, fiind, cu alte cuvinte, aproape de comunitatea deservitã, deschisã dialogului, transparentã, cooperantã ºi nediscriminatorie, responsabilã pentru acþiunile sale ºi, mai presus de toate, supusã
normei de drept.

locale ºi primari, autoritãþi alese
prin vot universal, egal, direct, secret ºi liber exprimat. Acestea din
urmã erau de altfel obligate în temeiul exercitãrii mandatelor ce le
reveneau ºi în spiritul principiului
aflat în discuþie, sã stabileascã bugetul local, sã elaboreze ºi sã aprobe bugetele de venituri ºi cheltuieli ºi sã instituie ºi perceapã impozite ºi taxe locale.

Din 1991, cadrul de organizare ºi
funcþionare a administraþiei publice
oferea premisele existenþei unui asemenea sistem administrativ. Astfel,
Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã enunþa normele pe
baza cãrora se organizeazã ºi funcþioneazã administraþia publicã româneascã ulterior denunþãrii regimului
totalitar:

2. [deschidere ºi transparenþã] Pârghii necesare formulãrii ºi manifestãrii de preferinþe cu privire la
gestionarea treburilor publice locale în condiþiile accesului liber la
informaþia publicã ºi participãrii la
procesul decizional local, principiile deschiderii ºi transparenþei sunt
statuate ºi de Legea nr. 69/1991.
Într-o citare non-exhaustivã: a) administraþia publicã în unitãþile administrativ-teritoriale se întemeia
pe principiul consultãrii cetãþenilor
în problemele locale de interes
deosebit; b) primarul ºi serviciile
locale ale administraþiei publice
erau obligaþi sã punã la dispoziþia
consilierilor, la cererea acestora,
în termen de cel mult 15 zile, informaþiile necesare îndeplinirii mandatului; ºi c) în condiþiile în care
majoritatea ºedinþelor consiliului

1. [autonomie localã ºi descentralizare] Fundamentalã administraþiei
de la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale, alãturi de principiul
descentralizãrii serviciilor publice,
autonomia localã priveºte deopotrivã organizarea ºi funcþionarea
administraþiei ºi gestionarea, sub
responsabilitatea sa proprie, a intereselor colectivitãþilor pe care le
reprezintã. Fãrã ca prin aplicare
sã aducã atingere caracterului naþional unitar al statului român, autonomia era exercitatã la nivelul
comunelor ºi oraºelor, de consilii

91

local erau publice, ordinea de zi a
acestora trebuia adusã la cunoºtinþa locuitorilor comunei sau oraºului prin presa localã ori prin alt
mijloc de publicitate.

capital social constituit prin aportul consiliilor ºi al altor persoane
juridice ºi fizice. În plus, relaþiile
dintre autoritãþile administraþiei locale ºi cele judeþene erau guvernate de principiul colaborãrii în rezolvarea problemelor comune.

3. [parteneriat ºi cooperare] Implicarea cetãþenilor, purtãtori de preferinþe în procesele de gestionare a
treburilor publice locale oferã esenþa principiilor parteneriatului ºi cooperãrii. Detalierea lor concretã
este realizatã însã, inter alia, în
dispoziþiile Legii nr. 69/1991 potrivit cãrora consiliile locale puteau
hotãrî: a) înfiinþarea de instituþii ºi
agenþi economici de interes local;
concesionarea sau închirierea de
servicii publice; participarea la societãþi comerciale ºi locaþia de activitãþi sau servicii ale administraþiei publice; b) asocierea cu alte
consilii locale, precum ºi cu agenþi
economici din þarã ºi din strãinãtate, în scopul realizãrii ºi exploatãrii unor lucrãri de interes comun;
c) stabilirea de legãturi de colaborare, cooperare ºi înfrãþire cu localitãþi din strãinãtate; ºi în fine,
d) înfiinþarea, în condiþiile legii, a
unor societãþi comerciale, asociaþii sau agenþii ºi organizarea de
alte activitãþi, în scopul executãrii
unor lucrãri de interes local, cu

4. [non-discriminare] Atunci când
administraþia publicã oferã oportunitatea formulãrii, exprimãrii ºi
cântãririi preferinþelor cetãþeneºti
fãrã discriminãri înseamnã cã acþioneazã într-o manierã non-discriminatorie. În acest sens, principiul
non-discriminãrii se regãseºte în
cuprinsul Legii nr. 69/1991, în sens
strict ºi minimal, la nivelul urmãtoarelor prevederi: a) în unitãþile administrativ-teritoriale în care minoritãþile naþionale aveau o pondere
însemnatã, hotãrârile se aduc la
cunoºtinþa cetãþenilor ºi în limba
acestora, deºi lucrãrile consiliului
local se desfãºoarã în limba oficialã a statului; b) cetãþenii aparþinând minoritãþilor naþionale se puteau adresa autoritãþilor administraþiei publice locale ºi serviciilor
acesteia, oral sau în scris, în limba
maternã, dar numai dacã cererile ºi
actele prezentate erau însoþite de
traducerea autentificatã în limba
românã; ºi c) când reprezentantul

92

autoritãþii publice sau funcþionarul
acesteia nu cunoºtea limba minoritãþii respective, urma a se folosi
un interpret.

ºi e) articolul 112, conform cãruia
primarii, preºedinþii consiliilor judeþene, consilierii ºi funcþionarii din
serviciile consiliilor locale ºi judeþene rãspundeau, dupã caz, material, civil, administrativ sau penal,
pentru faptele sãvârºite în exercitarea atribuþiilor care le revin.

5. [responsabilitate] Administraþia
publicã rãspunde în faþa cetãþenilor pentru acþiunile întreprinse în
gestionarea treburilor publice.
Într-o asemenea interpretare, prefectul, consiliul local ori cetãþenii
sunt pe rând sau simultan exemple de posibile instanþe de evaluare ºi responsabilizare a prestaþiilor administrative. Din cuprinsul
Legii nr. 69/1991 enumãr în acest
sens: a) principiul fundamental administraþiei locale, anume eligibilitatea autoritãþilor publice; b) dispoziþia conform cãreia prefectul era
reprezentantul Guvernului, coordonând ºi supraveghând serviciile
publice ale ministerelor ºi ale celorlalte autoritãþi ale administraþiei
centrale organizate în unitãþile administrativ-teritoriale; c) posibilitatea prefectului de a ataca în faþa
instanþei de contencios administrativ, actele autoritãþilor administraþiei publice locale considerate
ilegale; d) articolul 42 al legii, care
dispunea cã primarul este ºeful
administraþiei publice locale ºi rãspunde pentru buna sa funcþionare;

6. [eficienþã ºi eficacitate] Gestionarea eficientã ºi eficace a proceselor de formulare, exprimare ºi cântãrire a preferinþelor cetãþeneºti reprezintã o altã obligaþie a administraþiei organizate minimal democratic. În acest sens, Legea nr.
69/1991 statua exclusiv obligaþia
de organizare a serviciilor publice
în condiþii de operativitate ºi eficienþã, vorbind în rest despre
„buna funcþionare” a serviciilor de
gospodãrie comunalã, transport
local ºi reþele edilitare ºi a instituþiilor locale de învãþãmânt, sanitare, de culturã ºi de tineret, aflate
sub autoritatea consiliului local.
7. [stat de drept] Principiu de rang
constituþional, statul de drept este
vizibil în dispoziþiile Legii nr.
69/1991 prin intermediul formulãrilor de tipul: „potrivit legii”, „în condiþiile legii”, „în conformitate cu
prevederile legii”. Garantând prin
prezenþa sa, dependenþa acþiunii
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responsabilitatea administrativã era
absentã, iar competenþele Avocatului
Poporului neclar definite. Exerciþiul
autonomiei locale era, la rându-i îngreunat din pricina lipsei reglementãrilor oficiale privitoare la angajaþii administraþiilor locale ºi a resurselor financiare limitate ºi în general, structurile administrative centrale ºi locale
erau slab organizate, cooperarea
prin schimb de informaþii între ele
menþinându-se redusã. Sistemul
judiciar nu funcþiona într-o manierã
satisfãcãtoare, eficacitatea funcþiei
publice era limitatã, iar transparenþa
administrativã, în general, redusã.
Cu toate acestea, sistemul administrativ trebuia sã asigure aplicarea
eficace a legilor pentru eficientizarea
economiei ºi sã permitã participarea
publicã în promovarea politicii de
protecþie a mediului.

administrative de voturi ºi alte forme de manifestare a preferinþelor
cetãþeneºti, el rãspunde astfel
exigenþelor de organizare minimal
democraticã a administraþiei publice situate la nivelul unitãþilor
administrativ-teritoriale.
La momentul 1991, administraþia
publicã autohtonã era aºadar organizatã, cel puþin formal, într-o manierã democraticã. În perioada aderãrii la Uniunea Europeanã, prin mijlocirea aºa numitului criteriu birocratic,
România a trebuit totuºi sã demonstreze cã sistemul sãu administrativ
este unul consolidat. În cuvintele
Comisiei Europene (exprimate sub
forma recomandãrilor din Rapoartele de þarã), administraþia publicã din
România urma sã facã proba prezenþei (cel puþin la nivel minimal, a)
principiilor descentralizãrii, deschiderii, transparenþei, parteneriatului,
nondiscriminarii, responsabilitãþii, eficienþei, eficacitãþii ºi statului de drept.

Nouã ani mai târziu, Rapoartele
de monitorizare reconfirmau prezenþa consolidatã în România a statului
de drept, atenþionând însã asupra
ineficienþei aplicãrii principiului nondiscriminãrii cu privire la populaþia
de etnie rromã. Descentralizarea ºi
necesitatea clarificãrii alocãrii responsabilitãþilor ºi a resurselor financiare cãtre diversele paliere de administrare rãmâneau puncte de interes,

În anul 1997 însã, Opinia Comisiei
privitoare la cererea României de a
deveni membru al Uniunii Europene,
aprecia cã deºi criteriul statului de
drept era îndeplinit ºi integrarea minoritãþilor etnice era satisfãcãtoare,
legislaþia româneascã legatã de
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Din ianuarie 2007, România devine stat membru al Uniunii Europene,
iar reformele administraþiei publice
continuã. Astfel, sub imperativul profesionalizãrii funcþiei publice de pildã,
Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor
Publici ºi celelalte organizaþii ale sistemului public, pot stabili, din 2008,
condiþii specifice pentru fiecare
examen de recrutare organizat ºi pot
propune mai mulþi membri în comisiile de concurs. În plus, principiul
aplicabil evaluãrii performanþelor
funcþionarilor publici devine „superiorul evalueazã”, fapt ce în practicã
înseamnã cã primarul, un oficial ales
ºi deseori reprezentant al unui partid
politic, apreciazã performanþele secretarului primãriei, un funcþionar
public ce ºi-a dobândit locul de muncã prin concurs, ºi cã secretarul de
stat, un alt oficial politic, evalueazã
prestaþiile profesionale ale funcþionarilor publici din subordinea sa, independent de preferinþele politice ale
acestora. Mai mult, din anul 2009,
numãrul înalþilor funcþionari publici
se micºoreazã, foºtii directori ai serviciilor deconcentrate devenind, prin
mijlocirea unei hotãrâri de guvern
(nr. 37), oficiali politici, iar criteriile
de eligibilitate pentru accesul în aceeaºi înaltã funcþie publicã se transformã, absolvirea de programe de

Comisia apreciind cã „transferul puterilor cãtre autoritãþile locale este
departe de a fi finalizat”, iar autonomia financiarã localã „este în continuare limitatã”. În 2006, Raportul
Comisiei Europene se limita la a
menþiona exclusiv demersurile normative realizate în sensul descentralizãrii, fãrã a mai face uzualele trimiteri la consolidare: „Au fost înregistrate progrese în zona reformei
administraþiei publice. [...] Legea
finanþelor publice locale completeazã cadrul legal al descentralizãrii.
Continuã eforturile de asigurare a
transferurilor de competenþe de la
centru cãtre cel mai potrivit nivel local. Sunt elaborate graficele de timp
ºi identificate procedurile necesare
descentralizãrii responsabilitãþilor ºi
managementului resurselor, inclusiv
a celor financiare”. Monitorizarea implementãrii principiilor deschiderii ºi
transparenþei activitãþilor publice rãmâne însã un aspect posibil de îmbunãtãþit, aºa cum de altfel este ºi
cazul eficacitãþii aplicãrii reformelor
instituþionale în inter alia, domeniul
justiþiei, politicii de integrare socialã
a minoritãþilor etnice, achiziþiilor publice, dialogului social, sãnãtãþii publice, liberei circulaþii a capitalurilor,
politicii regionale (ºi cooperãrii interadministrative).
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transparenþei decizionale; recunoaºte principiul cooperãrii inter-administrative ºi pe cel al parteneriatului public-privat; are stabilite mecanisme de
control intern ºi poate apela, atunci
când este necesar, la referendum
pentru a evalua preferinþele cetãþenilor-clienþi; urmãreºte eficientizarea
serviciilor publice (prin misiunile sale
declarate) ºi aplicã legea nediscriminatoriu ºi imparþial (potrivit garanþiilor
constituþionale de respectare a statului de drept ºi a drepturilor minoritãþilor etnice, sexuale, religioase, etc.).
Este administraþia publicã româneascã democraticã? În formã, da.
În practicã? Rãspunsul depinde de
mãsura în care putem recunoaºte
semnele absenþei fondului.

pregãtire putând fi echivalatã, la cerere, cu un mandat complet ca membru al Parlamentului. Desigur, criza
a adus la rându-i schimbãri suplimentare în organizarea ºi funcþionarea sistemului administrativ românesc (generând, de pildã, comasãri,
absorbþii ºi dizolvãri); formal însã,
toate acestea au avut ca obiectiv (ºi
continuã sã aibã) reducerea cheltuielilor bugetare ºi depãºirea impasului economic ºi financiar actual.
Concluzionând, astãzi, România
are o lege cadru a descentralizãrii ºi
principiul autonomiei recunoscut ca
principiu constituþional; dispune de o
lege a liberului acces la informaþiile
cu caracter public ºi de una dedicatã

96

Cãrþi
scrise

Idealism ºi raþionalism
în economie
Darie Cristea

Am pe masã cartea colegului Cristi
Pantelimon: Corporatism ºi economie
– critica sociologicã a capitalismului 1.
Performanþa de a publica la Editura
Academiei impresioneazã. Dincolo
de acest aspect, am citit-o ca pe o
carte occidentalã de istorie socialã a
capitalismului. La faptul cã volumul
este o „criticã”, mã aºteptam, cunoscându-l pe autor. Nu-mi pot reþine
întrebarea: ce l-a apucat sã critice
tocmai capitalismul? Atunci, cum îmi
spunea un personaj deja istoric,
„pentru ce am murit la revoluþie”?
Reþin citatul din Julius Evola de pe
coperta a IV-a a cãrþii, care ne spune cã între capitalism ºi marxism nu
sunt mari diferenþe din punct de vedere al idealurilor ºi al parametrilor
(randament ºi consum) ºi înþeleg cã
nu e nici un volum de rãzboi rece,

care sã propunã o alternativã centralizatã economiei de piaþã, dar nici
unul postmodernist, care sã ne spunã cã toate sistemele economice din
ultimele secole au fost niºte aberaþii.
Avem în faþã o istorie socialã criticã a
capitalismului. Critica nu o percep ca
una a capitalismului si economiei de
piaþã ca sistem – ar fi prea simplu. O
vãd ca pe una adresatã imaginii pe
care capitalismul modern o are despre sine. Inclusiv, sau mai ales, cel
rãsãritean.
Invocând filosofii, teologii ºi sociologii clasice ale economiei, autorul
contureazã paradigmatic, durkheimian aproape, profilul unui fenomen în
primul rând social ºi politic (abia apoi
economic), autoimun ºi devorat de
propriile succese. Ideile care sunt
selectate pentru a ilustra istoria

1 Editura Academiei Române, Bucureºti, 2009.
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conceptualã a capitalismului sunt
prezentate în paralel cu aceste concepte, adevãrate milestones ale teoriei capitalismului. Concepte pe care,
altfel, prea multa dezbatere asupra
capitalismului modern le-a despãrþit
de carcasa filosoficã ºi de context, ºi
le-a lãsat sã evolueze în derivã, cumva ca ºi fenomenul pe care-l contureazã însuºi. Vorbim aici despre
monedã, schimb, comerþ, corporaþie,
protestantism ºi capitalism, piaþã,
consum, credit, realitãþi „filosofate”
de autorii clasici înainte de a le regãsi noi în manualele de economie
ºi, mai recent, idealuri la care aspiram înainte de a ne trezi, foarte recent, striviþi de ele.
Am putea încadra cu succes lucrarea în categoria „sociologie economicã”, nu chiar dacã, dar tocmai
pentru cã lista de autori pe care se
construieºte istoria conceptualã a capitalismului modern despre care vorbeam nu este constituitã integral din
sociologi. Sigur, Emile Durkheim ºi
Max Weber au locurile lor în seria clasicilor sociologiei economice ºi acestea sunt onorate ºi de cãtre volumul de
faþã, dar inserarea lor coerentã într-un
discurs omogen ºi logic îi transformã
– performanþã pe care nu multe lucrãri de sociologie o mai reuºesc astãzi –, din autori citaþi, în autori citiþi.

Dar poate mai greu decât sã lucrezi cu „monºtrii sacri” ai sociologiei
este, între clasici, sã lucrezi cu anticii. Nu îmi pun acum problema cât
este de tributarã cultura europeanã
cotidianã lui Socrate, Platon ºi Aristotel, dar este clar cã ne place sã
lãsãm impresia cã aºa stau lucrurile.
E deja o chestiune de esteticã, inclusiv ºtiinþificã. Orice disciplinã culturalã sau ºtiinþificã, încã din manualele ºcolare, începe de la contribuþiile
elenice ºi trece obligatoriu prin Umanism ºi Renaºtere. Ni se descriu pe
scurt contribuþii teoretice ºi dintr-o
perioadã ºi din alta, de parcã te aºtepþi sã le întâlneºti mâine pe stradã.
Nu e cazul cãrþii de faþã. Cristi Pantelimon „se joacã” frumos cu anticii.
Lucreazã pe text, prezervã contextul
ºi, vorba unui prieten, unde nu ºtie,
inventeazã... Probabil, dar ipotezele
conving ºi sunt în ton cu ideile din
care se extrag. Pe ici, pe colo, utilizarea alfabetului grec pentru a da
consistenþã unor concepte ale anticilor este intelectual „delicioasã” ºi
un memento al faptului cã orice culturã, indiferent cât de „scrisã”, deci
comunicativã ºi conservabilã a fost,
este parþial intraductibilã.
Cartea continuã cu teologia medievalã a banilor ºi a economiei. Indiferent de conþinutul ideilor prezentate
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ºi comentate, Antichitatea, Evul Mediu ºi Modernitatea apar ca trepte
ale unui continuum în evoluþia capitalismului, în sensul acesta lucrarea
de faþã manifestând un evoluþionism
plauzibil. Cartea zdruncinã locurile
comune ºi ºabloanele, iertatã fie-mi
inovaþia lingvisticã, wikipediene, care
ne explicã tranºant cum anticii erau
stilaþi ºi fãceau culturã, cum Evul Mediu a însemnat un regres ºi popii nu
i-au mai citit pe Platon ºi Aristotel,
cum Umanismul a prefigurat drepturile omului, iar capitalismul modern a
fost rezultatul unor revoluþii în sensul
unei rupturi totale cu ce a existat
înainte.
ªi totuºi, în ce constã critica sociologicã a capitalismului? Între diviziunea muncii ºi corporatismul lui
Durkheim, pe de o parte ºi spiritul
capitalismului modern al lui Weber,
pe de altã parte, Cristi Pantelimon îi
dã meciul lui Weber. Nimic spectaculos pânã acum (poate m-aº fi aºteptat altfel, având în vedere traducerea pe care autorul a fãcut-o, în
2001, Diviziunii muncii sociale a lui
Durkheim) – în general, sociologiile
economice sunt (neo)weberiene.
Problema este ce ascundem dupã
aceastã paradigmã. Sunt unii care
doar recitã ingredientele – etica protestantã, predestinare, raþionalitate

instrumentalã, vocaþie, ascezã intramundanã – ºi au senzaþia cã ecuaþia
capitalismului modern se rezolvã de
la sine. La autorul lucrãrii de faþã,
critica sociologicã a capitalismului
este ºi critica lui Weber. Cristi Pantelimon îi reproºeazã marelui sociolog
german o atitudine cumva orientalistã faþã de trecutul economic: economia modernã îmbinã spiritualitatea
cu raþionalitatea, economia epocilor
trecute este instinctualã, lacomã ºi
dominatã de patimi ºi iraþionalitate.
Autorul nostru spune cã tocmai
„dezvrãjirea lumii” despre care a vorbit Weber în repetate rânduri se aplicã ºi în cazul evoluþiei economiei,
astfel încât inferioritatea spiritualã a
economiei clasice e discutabilã. La
fel de discutabilã ca ºi moralitatea
unei economii capitaliste moderne
care investea mai degrabã decât sã
consume, dar care oferea atunci „resursei umane” o viaþã de care ar fi
fugit ºi sclavii antichitãþii. Poþi fi de
acord sau nu cu criticile aduse
Eticii... lui Weber, dar tocmai în asemenea abordãri ºi ipoteze stau
punctele forte ale volumului pe care
îl avem în faþã.
Una dintre concluziile studiului,
deºi formulatã încã din primele pagini, are capacitatea de a te surprinde: cu aceleaºi mecanisme, aceeaºi
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funcþionalitate, aceeaºi adaptare la
epocã, economia premodernã avea
idealuri neeconomice, în timp ce tocmai ingredientele raþionalismului
capitalismului modern îi asigurã iraþionalitatea pe care i-o reproºãm astãzi (noi, celor care presupuneam cã
îl reglementeazã, ei, pentru cã noi
consumam crezând cã ãsta e motorul economiei).
ªi, a propos de regrete ºi consum,
unii cititori vor fi aºteptat poate, din
partea unei cãrþi pe o asemenea
temã, o propunere de soluþie pentru
criza actualã a economiei de consum. Penultimul capitol, printr-o lecturã interesantã a lui Susan Strange,
poartã într-un plan secundar ideea cã
ne confruntãm cu o crizã structuralã a

economiei mondiale, dar nu una pur
economicã, iar din punct de vedere
cauzal, nici a consumului, nici a ideologiilor. Criza este una a deciziei politice, a incapacitãþii statului de a mai
gestiona efectele emergente ale globalizãrii economice (dintre care, cel
mai important, popularea sistemului
internaþional cu actori transnaþionali
economici, civici etc.) ªi mai este, dupã cum spuneam, o crizã a imaginii
capitalismului modern despre sine,
despre propria capacitate de a fi raþional, de a produce, de a consuma.
Supraestimãri care nu ar putea fi catastrofal depãºite, în prezent, decât
de cea privind capacitatea noastrã de
a nu consuma.
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O carte despre noi
ºi pentru noi
ªerban Cionoff

Printr-o simplã coincidenþã, pe
când aceste pagini despre remarcabila lucrare „Românii, Basarabia ºi
Transnistria”, scrisã de Ioan Popa ºi
Luiza Popa ºi apãrutã sub egida
Fundaþiei Europene Titulescu, Centrul de studii strategice (2009), luau
drumul tiparului, agenþiile de presã
transmiteau cã „Transnitria ar putea
intra în componenþa Ucrainei în urma
unei înþelegeri secrete între Dimitri
Medvedev ºi Victor Ianukovici”. De
fapt, era vorba despre declaraþia deputatului ucrainean Oleg Bilous, preºedintele comitetului pentru relaþii internaþionale al Radei Supreme, care,
a comentat Declaraþia comunã Ianukovici-Medvedev în aceºti termeni:
„Rusia crede aºa: voi, Ucraina, luaþi
Transnistria, ºi daþi-ne Moldova”. Replica oficialilor de la Kiev nu s-a lãsat
aºteptatã: „E o provocare, ca ºi restul

provocãrilor lansate de Blocul Iuliei
Timoºenko” – a rãspuns Hanna Herman, vicepreºedintele administraþiei
prezidenþiale ucrainene. La rândul
sãu, agenþia de presã Unimedia a
menþionat cã opoziþia, în speþã blocul Iuliei Timoºenko, nu suportã sã
vadã succesele reale obþinute în
materie de politicã externã ºi în domeniul cooperãrii benefice între Kiev
ºi Moscova.
ªi, tot printr-o simplã coincidenþã,
cu doar cîteva zile înaintea declaraþiei
lui Oleg Bilous, expertul ucrainean
Vladimir Lupaºcu, afirmase în cadrul
unei dezbateri cu tema „Politica externã a României: provocãrile ºi pericolele securitãþii Ucrainei”: „Ucraina,
concurând pe agenda geopoliticã cu
România, poate recunoaºte independenþa Transnistriei, fãrã sã aºtepte
Rusia.” Cu acelaºi prilej, Vladimir

103

Lupaºcu a susþinut cã ar fi vorba
despre „un plan real de evoluþie al
situaþiei actuale din perspectiva concurenþei Ucrainei cu România.” Numai cã acelaºi Valdimir Lupaºcu se
îndoieºte de posibilitatea integrãrii regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova: „Probabilitatea cã
Transnistria va intra în componenþa
Moldovei în viitorii zece ani e iluzorie. Au trecut deja 20 de ani de la
formarea ei, populaþia ºi-a format o
mentalitate absolut diferitã de cea a
moldovenilor. Un rol important joacã
ºi poziþia Rusiei.” Politologul menþionat precizeazã cã „nu crede în perspectiva realã de unire a Moldovei
cu România” „Românii ºi modovenii
sunt categorii de oameni absulut diferite. Românii îi privesc pe moldoveni de sus în jos.”
Dincolo de semnificaþia lor imediatã, de oportunitatea sau inoportunitatea lor, altfel spus, de „valoarea
lor de întrebuinþare”, asemenea declaraþii pun în evidenþã faptul cã
Transnistria este – ºi rãmâne! – o
mizã în complicatele jocuri geostrategice care se fac ºi se desfac la
graniþele României. Iar luãrile de poziþie ale diverºilor actori implicaþi,
într-un fel sau altul, în acest schimb
de replici trebuie decriptate nu doar
în funcþie de starea emoþionalã de

moment pe care acestea le provoacã ºi le întreþin, ci, în primul rând, pe
baza unei analize lucide ºi documentate asupra genezei ºi evoluþiei a
ceea ce, astãzi, numim curent „cazul
Transnistriei”.
Este ceea ce ºi-a propus ºi a realizat cu brio sinteza realizatã de Ioan
Popa ºi Luiza Popa, adevãratã premierã în acest capitol încãrcat ºi dureros din istoria românilor, care este
soarta românilor din spaþiul pruto-nistrean ºi din dreapta Prutului. „Este
un fapt îndeobºte unanim acceptat –
noteazã cu multã îndeptãþire Prof.
univ. dr. Adrian Nãstase în „Cuvântul introductiv” al cãrþii – cã raporturile pe care principatele române Valahia ºi Muntenia, apoi statul românesc modern, format dupã unirea de
la 1859, ºi, cu deosebire, România
din perioada modernã, reîntregitã în
urma marii Uniri de la 1918, le-au
avut cu Rusia þaristã ºi, mai târziu,
cu Rusia Sovieticã ºi URSS, au marcat fundamental, uneori în mod dramatic, situaþia românilor ºi frontierele Statului Român, având întotdeauna un impact puternic în conºtiinþa
fiecãrei epoci, dar ºi a generaþiilor
care au urmat.”
În fapt, avem de-a face cu un demers, depootrivã ambiþios ºi incitant,
pe baza cãruia se recompun ºi se
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reaºeazã în matca lor fireascã evenimente marcante, fapte relevante
care demostreazã prezenþa milenarã
a românilor în acest spaþiu, precum
ºi strânsa lor coabitare cu alte populaþii. Autorii insistã asupra ideii cã
românii de peste Prut sunt ºi rãmân
ramura rãsãriteanã – din pãcate,
prea deseori ºi mult pe nedrept uitatã! – a neamului românesc.
În tot fiecare dintre capitolele sintezei realizate de Ioan Popa ºi Luiza
Popa reprezintã o demonstraþie inclusã în fapte care începe de la stabilirea adevãratei identitãþi a românilor din Transnistria ºi ajunge pânã la
definirea naturii ºi mobilurior conflictului transniistrean, capitol în care
accentul cade pe demantelarea mecanismelor „rãzboiului de pe Nistru”,
respectiv a semnificaþiilor acestor
evenimente în actualitatea imediatã.
„Aceastã carte – mãrturisesc autorii
la capãtul demersurilor – nu pledeazã pentru revendicãri teritoriale ori
pentru repunerea în discuþie sau retrasarea unor graniþe. „ªi, mai departe: „Cartea noastrã doreºte sã fie
însã un îndemn permanent spre cunoaºtere, un refuz lipsit de echivoc
al oricãror încercãri de a construi
premise pentru a conferi legitimitate
falsificãrii istoriei.”

Dobândesc, astfel, o impresionantã rezonanþã în conºtiinþa noastrã,
cuvintele rostite de Toma Jalbã la
Primul Congres al Moldovenilor din
stânga Nistrului þinut la Tiraspol în
zilele de 17-18 decembrie 1917: „Dar
eu vã întreb pe Domniile voastre, pe
fraþii noºtri ºi neamurile noastre care
suntem moldoveni dintr-un sânge,
cui ne lãsaþi pe noi, moldovenii ce
suntem rupþi din coasta Basarabiei
ºi trãim pe celãlat mal al Nistrului?”
De aceeaºi forþã de înrâurire în actualitate sunt încãrcate ºi spusele cãrturarului aredelean Onisifor Ghibu,
cel care ºi-a identificat destinele cu
cauza unirii Basarabiei cu România:
„Ardealul sau Transilvania nu e o þarã
strãinã pentru dumneavoastrã. Ea
este însãºi leagãnul întregului neam
românesc ºi modovenesc. Acolo s-a
nãscut poporul nostru acum 1800 de
ani ºi de acolo a pornit el spre þãrile
în care locuieºte astãzi. De acolo aþi
venit ºi dumneavostrã, moldovenii,
care aþi unplut mai întâi Moldova veche ºi apoi Basarabia ºi pe urmã
aceste pãrþi dintre Nistru ºi Bug.”
Am insistat asupra acestor douã
mãrturii revelatoare tocmai pentru cã
apelul la documentul de epocã este
unul dintre atuurile forte ale cãrþii
scrise de Ioan Popa ºi Luiza Popa.
Mergând la surse documentare ale
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vremii, la izvoarele cu adevãrat revelatoare, autorii reuºesc sã demonteze felurite scenarii ideologice ºi sã
demonstreze falsitatea unor susþineri
care au fãcut o ruºinoasã carierã
de-a lungul vremii. Mã refer, mai ales,
la analiza atentã ºi riguroasã pe
care o opereazã în cazul mecanismelor totalitarismului bolºevic prin
care s-a încercat anularea identitãþii
naþionale, ºtergerea memoriei colective a milionelor de români transnistreni ºi basarabeni. Demne de menþionat sunt analizele asupra semnificaþiilor politice reale, altfel spus ale
„limbajului de sub limbaj”, de care
regimul stalinist s-a folosit curent spre
a-ºi justifica sutele de mii sau chiar
milioanele de acþiuni criminale cãrora
le-au cãzut victime românii din aceste
teritorii. În acest fel, sintagme precum:
„naþionalist/antisovietic”, „contrarevoluþionar/duºman al poprului”, „sabotor”, „diversionist”, „provocator calificat” depãºesc spaþiul de referinþã al
simplelor entitãþi de vocabular ºi îºi
vãdesc mobida lor semnificaþie antiumanã.
Cu aceeaºi grijã pentru adevãrul
istoric, abil disimulat de cuvinte ºi,
mai cu seamã, de cliºee ideologice
cu pretenþii de verdict istoric, opereazã autorii ºi atunci când abordeazã acele evenimente asupra cãrora

o anumitã propagandã politicã a
aruncat întrega rãspundere în seama României ºi a românilor. Mã refer, de pildã, la realitãþile din Transnistria din perioada administraþiei româneºti (1941-1944), cu precãdere
la atât de durerosul dosar al deportãrii evreilor de peste Nistru ºi a Holocaustului din aceastã regiune. De
altfel – iar acest lucru trebuie spus
rãspicat –, la reuºita demersurilor
cãrþii au contribuit, în mod deosebit,
revelaþiile documentare furnizate
odatã cu declasificarea unor documente din arhiva defunctului KGB. În
aceeaºi ordine de idei, reþin atenþia
substanþialele pagini consacrate relevãrii dimensiunilor dramatice ale
crimelor comise de cãtre autoritãþile
sovietice în anii ’50 pentru lichidarea
rezistenþei eroice prin care românii
basarabeni ºi transnisterni au încercat sã se împotriveascã procesului
de rusificare ºi de comunizare din
Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã (RSSM). O menþiune
aparte, aº face capitolelor consacrate evaluãrii relaþiiolor româno-sovietice din anii 1945-1964, respectiv
1965-1989, în ideea depãºirii unor
cliºee otrãvite cum ar fi cele despre
„naþionalism-comunismul românesc.”
Fireºte, cartea este mult mai
bogatã în adevãruri profunde ºi
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necesare înþelegerii dimnensiunilor
ºi complexitãþii relaþiei pe care, în
mod curent, o rezumãm în termenii:
„Românii, Basarabia ºi Transnistria”.
De aceea, în încheierea acestor
notaþii citez aprecierile poetului ºi
publicistului Nicolae Dabija: „Este o
carte despre noi ºi pentru noi. În ea

se conþin argumentele noastre cu
care sã ne putem apãra, pentru cã
noi suntem mai vechi în Transnistria
decât ruºii ºi ucrainienii.” Pentru a
conchide: „Dacã nu ne vom înarma
cu argumentele acestei cãrþi, vom
dispare.”
Nu vãd ce aº mai avea de adãugat!
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Cãrþi
nescrise

Ion Luca Caragiale,
Mateiu Caragiale
Grigore Traian Pop

Ion Luca Caragiale
În ultimele douã decenii, societatea „ongeurilor” culturale româneºti
se dezice de poetul Mihai Eminescu
– dupã expresia esteticianului Tudor
Vianu, „cel mai de seamã român care
a trãit vreodatã”, iar într-o baladã, de
dupã 1990, a basarabenilor, „Domnul
Eminescu”, adicã domnitor spiritual,
dacã nu cumva Domn în sens mistic
– alegându-l, din labilul nostru panteon, drept daimon tutelar pe Ion Luca
Caragiale. Adicã românismul nu s-ar
defini prin idealul romantic eminescian al spaþiului geto-dacic, ci prin lumea zeflemelei lui Caragiale, defectivã de valori autentice.
Desigur, aici nu-i vorba despre o
eventualã migraþie a valorilor estetice
ºi morale, de o mutare a accentelor
culturale, evidente fiind tumultuoasele conotaþii politice, bineînþeles nu

dintre cele emanate de organicitatea
operei sale. Dar este readusã în actualitate, infirmând-o, prin recul, judecata unor contemporani privitoare mai
ales la opera dramaticã a lui Caragiale.
G. Panu, junimistul, era convins, de
pildã, cã „Scrisoarea pierdutã n-are
calitãþi care sã reziste timpului ºi împrejurãrilor. Piesele pe temã politicã
sunt cele mai efemere, nu sunt trainice fiindcã moravurile se schimbã…”
Se schimbã ºi nu prea, mai ales
dacã-i vorba de moravurile aflate la
graniþa dintre tradiþie ºi presiunea instituþionalã a „formelor” civilizatoare.
Dar contingentul „Scrisorii pierdute”,
evocat de G. Panu, nu-i, desigur,
chiar un delict de interpretare. Opera
lui Caragiale se zãmislise chiar sub
ochii contemporanilor; într-un fel, ei
erau coautori, când nu se regãseau
de-a dreptul în paginile acesteia ºi,
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în mod fatal, pe scenã. (A fost o adevãratã modã sã se descopere, în
viaþa realã, personaje ºi situaþii din
„O scrisoare pierdutã”. În presa vremii, Piatra Neamþ, Târgoviºte, Râmnicu Vâlcea ºi Iaºi îºi disputau onoarea de a fi „icoana fidelã a moravurilor” (ªerban Cioculescu) din piesã,
chiar G. Panu mãrturisind cã ar fi
auzit pe viu, împreunã cu Caragiale,
replica unui oarecare doctor Fãtu:
„Vã rog, onorabililor, daþi afarã pe
stimabilul”.)
Legând prietenii cu cine nu se
aºteptau apropiaþii sãi din high-life,
având relaþii în toate straturile sociale, fiind dispus a-ºi citi scrierile oriunde, la Târgul Moºilor (cum cu dispreþ zice Mateiu, fiul nelegitim cu
ifose aristocratice) sau în faþa reginei, cum s-a întâmplat, cu adevãrat,
cu un act-douã din „O scrisoare pierdutã”, având demonul contradicþiei
ºi geniul zeflemelei, Ion Luca Caragiale s-a exersat cu pasiune ºi alean
în gazetãrie (cultivând mai ales satira), proza scurtã, scriind „momente” („specie” ad hoc), schiþe, apoi
versuri, nuvele, scenete, teatru scurt
ºi piese în mai multe acte. Doar roman n-a scris. Pentru a continua o
tradiþie de familie, „mãscãriciul divin”
(Petre Pandrea), visase sã fie actor,

puþini ºtiau asta, dar ratase, jucând,
cu colosal aplomb, pe scena vieþii,
unde cel puþin un spectator – l-am numit pe Mihai Eminescu – nu-l aplauda în orice situaþii. Cum sã legi o
conversaþie lipsitã de suspiciune cu
unul care spunea despre Kant cã-i
un „moftangiu”? (Marele poet a tradus cu trudã ºi satisfacþii intelectuale
din „Critica raþiunii pure”, aducând
uneori vorba, chiar la berãrie, de
apriorismul kantian!)
Consacrat, mai ales prin decizia
posteritãþii, ca dramaturg, acest
„Moliere al românilor” (calificativ nu
întru totul fericit) a scris puþin, doar
trei comedii ºi-o farsã, într-o perioadã relativ scurtã: „O noapte furtunoasã” (1879), „Conu Leonida faþã
cu reacþiunea” (1880), „O scrisoare
pierdutã” (1884) ºi „D-ale carnavalului” (1885). Scrisese, în 1882, o comedie („Soacrã-mea Fijina”) ºi un
vodevil („Hatmanul Baltag”), acesta
din urnã împreunã cu Iacob Negruzzi,
despre care nu-ºi aducea aminte cu
plãcere. E ºi normal: vodevilul era o
pastiºã, ºi ea la mâna a doua, adicã
prin Nicu Gane, dupã „Nicholas
Nickleby” de Charles Dickens.
Din 1890, I.L. Caragiale nu mai
scrie teatru. Continuã însã, alãturi de
gazetãrie, cu momentele ºi „crochiourile” sale literare, cu povestiri ºi
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nuvele. Începuse cu „O fãclie de
paºti” (1889), despre drama evreului
Zibal, terorizat cumplit, pânã la demenþã, de ameninþarea cã, de Învierea Domnului, va fi prãdat ºi ucis,
continuând cu povestirea „Pãcat”
(1892), în care preotul Niþã, ros de
remuºcãri, îºi aduce în familie copilul
din flori, ajuns bãrbat în toatã firea,
dar îl ucide, ca ºi pe fiica sa, când îºi
dã seama cã fraþii nu pot fi întorºi de
pe calea pãcatului. „Naturalism zolist” s-a spus ºi încã se mai spune,
cu implicit dar deloc justificat reproº,
în timp ce „La hanul lui Mânjoalã”
(1898) este comparatã cu bunele
nuvele italiene. „Kir Ianulea” nu-i,
într-adevãr, altceva decât „Belfegor
arcidiavolo” de Machiavelli repovestitã în româneºte. Dar, indiferent de
influenþele mai mult sau mai puþin directe, de asemãnãrile, întâmplãtoare
sau nu, cu alte scrieri, Caragiale are,
în prozã, neobiºnuitã forþã epicã, instinct al construcþiei ºi atmosferei,
într-un cuvânt e un modern (în sensul lovinescian de „rupturã” cu ceea
ce dominã epoca).
„Nãpasta” fãcuse trecerea spre
registrul dramatic, dar nu în condiþii
de receptivitate tocmai prielnice. A
fost consideratã, într-o formulã larg
acceptatã, „o eroare literarã a unui
autor talentat” sau, cel mult, neînde-

mânatecã pastiºã dupã marii autori
ruºi.
Dacã, aºa cum spuneam, pe unele
piese pare a le fi dat uitãrii („Soacrãmea Fijina” ºi vodevilul „Hatmanul
Baltag”) „Nãpasta” (1890) îi va acapara pentru mult timp memoria. Acuzat iniþial de plagiat este, la rându-i,
pus în situaþia sã descopere cã un
francez, de Lorde, i-ar fi plagiat drama. Prietenii îl sfãtuiesc sã apeleze
la justiþie. Dar, românul, amuzat, cicã
i-ar fi trimis lui de Lorde o scrisoare
prin care îi mulþumea cã, datoritã lui,
„o piesã care a cãzut la Bucureºti a
avut succes la Paris”.
E firesc deci ca proiectele sã fie legate tot de comediile care i-au adus
faima, prin care ºi-a pus în valoare
vocaþia, geniul dramaturgic.
ªerban Cioculescu aduce la luminã
câteva scrisori cãtre Paul Zarifopol
în care Caragiale se referã la o continuare ambiþioasã: „Scriu o piesã de
teatru: Titircã, Sotirescu & C-ie, 3 acte.
Merge biniºor” (octombrie 1906);
„Eu scriu mereu ºi merge greu. Mi-e
teamã sã nu mã copleºeascã intenþia”
(februarie 1907); „Sunt într-o stare
de impotenþã mentalã cum rareori mi
s-a întâmplat – incapabil sã scriu o
replicã, ne-mi-te o scenã – ºi asta
mã afecteazã grozav. Îmi place sã
atribuiesc starea asta a spiritului
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lipsei de petrecere ºi de distracþie”
(septembrie 1907). Se pare însã cã
intenþia, copleºitoare, într-adevãr, e
mai veche. Tot Zarifopol ne oferã desluºiri: „Caragiale a venit de la Berlin
(la Leipzig – n.n.) pentru câteva ceasuri. Este în vervã mare ºi foarte preocupat de piesa pe care o pregãteºte. Se apropie furia scrisului. Nu mai
poate dormi. Îmi spune cã zilele aceste i-a reuºit o scenã de mare însemnãtate – un truc de teatru straºnic –,
va fi chiar la începutul piesei. – Piesa
are douã acþiuni” (mai 1905); „Caragiale a lucrat (notiþe) la noua lui comedie. – Chiriac a ruinat pe nenea
Dumitrache ºi a ajuns senator conservator. În schimb el e acum le cocu
de la piece. Caþavencu deputat –
aspirã la minister. Farfuridi senator.
Venturiano avocat ºi foarte bogat.
Revoluþie. Rãsturnare de minister.
Intrigi grozave de redacþie. Ironie
multã la adresa antisemiþilor” (mai
1905). Dintr-un anumit punct de vedere, pânã aici totul e clar: Caragiale
e decis sã continue „O noapte furtunoasã”. Zarifopol mai face însã o precizare extrem de importantã: „Fiul lui
Trahanache din Scrisoarea pierdutã
trebuie sã aparã în noua piesã”. Pe
lângã faptul cã scriitorul vrea sã
uneascã într-un singur ºuvoi cele
douã piese, mai e vorba ºi de un fiu

al lui Trahanache, fiul de la facultate,
bineînþeles, tânãr dar „copt”, serios,
cel cu panseul „unde nu e moral,
acolo e corupþie ºi o soþietate fãrã
prinþipuri va sã zicã cã nu le are!”,
doar evocat, niciodatã prezent în
piesã. Dar putea sã intre în scenã –
de ce nu? – ºi un fiu dintr-o legãturã
a consoartei lui Trahanache, Zoe, cu
prefectul Tipãtescu, un tânãr lup liberal, ºcolit la Viena, Berlin sau Paris.
Ar fi în spiritul lui Caragiale care, iatã,
închipuie continuarea „Nopþii furtunoase” ºi cu o scenã în care Chiriac,
însurat cu una mult mai tânãrã, alintã pe genunchi un copilaº al cãrui
tatã e fostul ucenic Spiridon, cel care
încasa lovituri de bici când „bea tutun” pe ascuns sau pur ºi simplu
pentru cã aºa cerea cutuma.
Referiri la „Titircã, Sotirescu & C-ie”
gãsim ºi în amintirile profesorului
I. Suchianu, prieten cu scriitorul de
când acesta era revizor ºcolar în
Vâlcea ºi Argeº: „Dupã aceastã cãdere (a comediei „D-ale carnavalului”,
premiatã dar ºi fluieratã – n.n.), se
ocupã timp de vreo patru ani cu drama („Nãpasta” – n.n.), care-l obseda
de atâta vreme, ºi cu o comedie
nouã, cu tema: Jupân Dumitrache în
generaþia urmãtoare: doctor în drept
la Paris, avocat repede celebru, om
politic ales deputat în opoziþie, tribun
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talentat; copiii crescuþi cu guvernante strãine, nici urmã de cherestigiu.
Numai dupã planul sumar ce mi l-a
comunicat, vedeam deja ce operã
pregãteºte, ºi de aceea am stãruit
cât am putut ca sã înceapã mai bine
cu comedia. Ca sã scape de gura
mea, mi-a promis cã are sã se ocupe în acelaºi timp de amândouã; a
început însã cu drama, iar comedia
a rãmas în stare de proiect pânã a
murit”.
Jupân Dumitrache doctor în drept
la Paris? E o farsã nu în sens dramaturgic, ci una a istoriei, triumful inculturii prin culturã. La prima impresie pare prea mult, chiar pentru „îndrãznelile” lui Caragiale, dar sã ne
aducem aminte cã scriitorul, prieten,
o bunã perioadã de timp, cu ºeful
Junimii, profesorul Titu Maiorescu, ºi
el doctor în drept la Paris (!) pare sã
fi uitat, la un moment dat, cã trebuie
sã aibã atitudine partinicã în artã,
vrednici de „binefacerile” satirei devenind toþi politicienii ºi parveniþii
þãrii, societatea schiloditã cultural ºi
moral de aspiraþii mai mult sau mai
puþin justificate.
În ultima jumãtate de secol, Ion
Luca Caragialea a fost jucat în cele
mai felurite registre, maniere ºi „concepþii” regizorale, în teatru ºi film, de

multe ori realizându-se scenarii dupã
texte disparate ale scriitorului. Ideea
unui „Jupân Dumitrache în generaþia
urmãtoare” n-a avut-o însã nimeni.
Sã fie vorba doar de scrupule culturale, de o scuzabilã ignoranþã!? Oricum, în eventualitatea unei tentative
de-acest fel în viitor, ar exista mãcar
scuza cã ea ar fi, dacã nu în litera lui
Caragiale, mãcar în spiritul acestuia…

Mateiu Caragiale
Considerându-se briliantul coroanei într-o dinastie de actori ºi scriitori, Mateiu Caragiale n-a fost totuºi
prea încântat sã-ºi ºtie, dar mai ales
sã i se reaminteascã ascendenþa. E
vorba de un bunic, vagabondând, în
tinereþe, prin târguri, urmat de-o liotã
de menestreli, de doi unchi, Iorgu ºi
Costache, care n-au fost doar actori
sau directori de scenã ci ºi autori de
texte dramaturgice. Mai ales Costache este un comediograf reþinut de
istoria teatrului nostru. Chiar ºi fratele mai mic, Luca I. Caragiale, mort
la 28 de ani, este un poet talentat,
„scandalizând” (ªerban Cioculescu)
prin modernism. În acest peisaj familial, alura tatãlui, marele scriitor Ion
Luca Caragiale, este copleºitoare.
(Dupã unii, ea n-ar putea fi explicatã
decât în cheie psihanaliticã: fiul
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bastard îºi iubeºte ºi îºi pizmuieºte
tatãl în egalã mãsurã, dacã nu cumva uneori îl ºi urãºte. În adolescenþã
se apucase sã-i imite slova, încât,
dupã relatarea aceluiaºi ªerban Cioculescu, G. Cãlinescu a putut crede
cã o scrisoare a fiului aparþinea lui
I.L. Caragiale.) Aºa stând lucrurile,
ceea ce face Mateiu, în spectacolul
vieþii, nu este, pânã la urmã, doar sã
adauge un „u” final numelui, arhaizant, nobiliar (dar mut!), ci sã-ºi însuºeascã un mod de a fi pe potrivã:
lene ºi vanitate, snobism apãsat,
dispreþ suveran pentru toþi ºi toate,
refuzul lumii pe care o considerã a
nu-l merita, refugiul într-un trecut boreal, populat de fantasmele unor
pretinºi strãmoºi celebri. Îºi atribuie
steme ºi blazoane pictate cu propria-i mânã. Asta nu-l împiedicã,
dimpotrivã, considerã cã îi dã dreptul, sã fie chilipirgiu cu aplomb, sã
cerºeascã stipendii, vânând cu obstinaþie posturi musai diplomatice.
Reuºeºte sã scape de sãrãcia lucie
printr-o mezalianþã nobiliarã, cãsãtorindu-se, la 38 de ani, cu Marica
Sion, de 63, dar bogatã, dându-i
ocazia sã-ºi imagineze cã trecutul
sublim îl ajunge din urmã. (Manã cereascã pentru postmodernismul înºurubat în contradicþii în termeni. Cu
un asemenea personaj, cu atmosfera

operei ºi misterul ei diafan, altfel destul de livresc, de ce ar conta coordonatele reale ale istoriei literare sau
mãcar verosimilul acesteia? Binefacerile unei subiectivitãþi entuziasmate de propriile-i performanþe, la confluenþa istoriei reale cu cea fabuloasã, în scrieri de ultimã orã, par a
stârni interes. Mai ales în clubul admiratorilor. Pentru cã atestarea geniului nu vine din recunoaºteri largi,
ci, vezi-doamne, din decizia celor
puþini ºi avizaþi. Dar, dupã asemenea criterii ºi apetenþe, Octav Minar,
abjectul mistificator, n-ar fi altceva
decât un post-modernist pur-sânge:
doar ºi el inventeazã opere ºi autori,
„traduce” scrieri niciodatã scrise, se
exerseazã în reconstituiri fabuloase…
Fac aluzie la împrejurarea cã, în ultimul timp, Mateiu Caragiale este obligat, de autori poate talentaþi, sã devinã personaj în propria operã.)
La cât a scris Mateiu Cartagiale –
poeziile dintre 1904 ºi 1913, douãzeci la numãr, adunate postum în volumul „Pajere”, nuvela „Remember”
(1924), romanul de mici dimensiuni
(unii afirmã cã-i povestire) „Craii de
Curtea-Veche” (1929), povestirea neterminatã, „Sub pecetea tainei”, scrisã între 1930 ºi 1935, publicatã de
Perpessicius un an mai târziu, studiile heraldice, un jurnal acoperind
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perioada 1927-1935, cu doar douãtrei însemnãri pe an – ne-am aºtepta
ca proiectele sã fie multiple, dacã nu
în alte domenii mãcar în heraldicã,
unde avea oarecare faimã. Ceva vag
însã întrezãrim tot în prozã. În excelenta ediþie a operelor sale, Barbu
Cioculescu insereazã ºi un text, „Soborul þaþelor”, despre care scrie: „trebuia sã completeze trilogia romanescã a lui Mateiu I. Caragiale”. O
începuse la 2 ianuarie 1929, sub
titlul „ªcoala þaþelor”. Sunt trei variante ale aceleiaºi scene. O reproduc
pe cea mai concisã: „Doamnei Masinca Drânceanu, cea mai bunã dintre prietene dacã n-ar fi singura. Mulþumit de aceastã închinare ce aºternusem, cu toatã sinceritatea pe un
exemplar din Craii de Curtea-veche,
am adãugat la modestul meu plocon
literar, o cutie de bomboane ºi câteva flori ºi m-am îndreptat în birjã
spre parcul Filipescu ca sã i le depun la picioare, în noua sa locuinþã.
Mi-era sincer dor de cucoana Masinca. N-o mai vãzusem de mult.
Plecase anul acesta din Bucureºti,
înainte sã mã întorc toamna ºi, ca
niciodatã, îºi prelungise ºederea pe
Riviera pânã în anul de faþã, 1929, la
sfârºitul lui mai”.
Adicã îi oferã un exemplar din
„Craii…” când, dupã cum vom vedea,

coana Masinca e personaj în roman?
Dupã întâia descindere la Arnoteni,
scârbit de lume ºi atmosferã (de „ce
mâini a trebuit sã îndur a strânge”),
încearcã s-o ºteargã „englezeºte”.
Degeaba. Tocmai intrã pe uºã coana
Masinca Drânceanu. Povestitorul e
întors din drum: „S-ar fi putut oare sã
nu te îndrãgosteºti de ea? – ºi nu de
frumoasã ce rãmãsese în ciuda vârstei pe care o înºela dupã cum îºi înºelase ºi cei doi bãrbaþi cu cununie
ºi nu mai ºtia câþi fãrã, dar pentru cã
avea un vino-încoace cãruia nu era
chip sã te împotriveºti ºi dichisurile
toate ºi tabieturile ºi ochiadele”. Casa
în care se pripãºiserã Arnotenii îi
aparþinea. Îi acceptase pentru spectacolul pe care i-l ofereau. Devenise
expertã în istoria desfrânãrii lor.
Într-un alt fragment de început al
„Soborului þaþelor” surprindem o scenã insolitã: „La poartã, când sã intru,
mã oprii deodatã ºi mã trãsei la o
parte. În curte, cucoana Masinca nu
mai isprãvea sã se sãrute cu una din
cucoanele mari de la noi, o cucoanã
foarte mare. ªi, fãrã sã mã bage în
seamã, þinându-se strâns de braþ ºi
de mâini, ieºirã împreunã în stradã,
unde un elegant landaulet aºtepta
pe înalta mosafirã”. Chibzuim cã, din
moment ce personajele pot circula
dintr-o scriere în alta, de ce n-ar
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exista ºi-o contaminare de rele deprinderi? Pentru cã iatã ce relateazã
chiar Masinca din „Craii…” despre
un personaj din acel roman: „Printr-o
crudã batjocurã a soartei, fata aceasta mare ºi bine fãcutã (e vorba de
Mina – n.n.), chiar cam din topor, nu
era femeie desãvârºitã: un oarecare
cusur de croialã din nãscare înlãtura
la dânsa putinþa împreunãrii sãnãtoase ºi depline ºi tãlmãcea poate
pãtimaºa ei aplecare la legãturi împotriva firei ce o fãceau sã-ºi piarzã
ºi puþina judecatã de care se bucura;
când avea cârlig la vreuna, nu-ºi
cruþa nici neajunsuri nici umilinþe, ba
ceva mai mult: ea, atât de zgârcitã,
nu se da în lãturi de la cheltuialã, o
plimba cu muscalul, îi cumpãra ciorapi de mãtase, sticle de parfum; cu
Raºelica Nechmansohn tocase vara
trecutã, într-o lunã, patru mii de lei,
bani ºterpeliþi de la unul Haralambescu când adormise la ea beat”.
„Soborul þaþelor” ar fi urmat dupã
„Craii de Curtea-Veche” – de-atunci
e ideea – dacã, între timp, n-ar fi
ajuns destul de departe cu romanul
„Sub pecetea tainei”, nici acesta isprãvit vreodatã. Important însã, în
contextul demersului meu, e cã, ºi
aici, coana Masinca e prezentã. Cel
care încã suspinã dupã ea e conul
Rache, inspector general de poliþie,

om avut, ajuns la vârsta senectuþii.
Sãgeata lui Cupidon îl atinsese în
urmã cu o jumãtate de veac ºi, de
atunci, nu conteneºte s-o doreascã.
Îºi mãrturiseºte „scrânteala” cu melancolie.
Aºa cum stau lucrurile, în „Soborul þaþelor” ar fi loc ºi pentru Goricã
Pirgu, regele neîncoronat al mocirlei
morale. Dar existã ºi-o altã posibilã
perspectivã, în ceea ce-ºi aminteºte,
de pildã, Cella Delavrancea: „Ne-a
citit odatã un fragment din Soborul
þaþelor, pagini de umor sarcastic.
Mediul descris distona în atmosfera
casei lor, în care lucea argintãria unui
bogat serviciu de ceai englezesc, dar
râsul care izbucnea la lectura fãcutã
de Mateiu crease o legãturã de prietenie care ºtergea orice antagonism,
ºi aºteptam cu nerãbdare sã scrie romanul de moravuri suburbane care
avea sã fie un mare succes”. Barbu
Cioculescu se îndoieºte cã memoria
Cellei Delavrancea ar fi tocmai fidelã,
argumentând cã „Soborul þaþelor nu
se petrecea într-un mediu suburban
– nu ar fi urmat sã se petreacã acolo!
Este mai probabil ca scriitorul sã fi
citit fragmente, pe care le avea gata,
din Pecetea tainei. Dar acestea nu
erau comice!”. ªi-atunci? Cã mediul
era suburban, o atestã nu doar Cella
Delavrancea ci ºi titlul proiectatei
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scrieri. Unde altundeva e mai la el
acasã un sobor al þaþelor decât într-o
mahala? E drept cã umorul lui Mateiu
I. Caragiale este, în amintirea contemporanilor, mai mult involuntar.
Dar la reuniunile „cenacliere”, ca cea
evocatã de Cella Delavrancea, se
putea râde din plin la argoul jegos
de tipul Gore Pirgu sau la satirã.
„Aluviunile balcanice” (Tudor
Vianu) din firea românilor din sud au
fost ridicate, dupã apariþia scrierilor
lui Mateiu Cargiale, ale poeþilor Ion
Barbu ºi George Magheru (cu ale
sale „Poeme balcanice”), toþi trei
asociaþi lui Anton Pann, la rangul de
„spirit balcanic”. Oare am schimba
ceva dacã l-am numi bizantinism?
Probabil cã nu. E totuºi bine sã menþionãm cã balcanismul ca spirit a fost

resuscitat, în istoria literaturii, mai ales
dupã ce „amurgul Crailor”, cu referire
la atmosfera crepuscularã ºi dezintegrarea moralã din romanul lui Mateiu
Caragiale, a fost întors cu faþa spre
miazãzi de Ion Barbu, poetul care-ºi
gãseºte perechea sufleteascã în
bastard.
„Soborul þaþelor” probabil cã n-ar
fi reconfirmat, pe aceastã dimensiune, aºa-zisul balcanism. Ar fi rãmas
doar jegul, spiritul fiind al mahalalei,
adicã al clasei de mijloc în formare.
În aceste împrejurãri, „þaþele” n-ar fi
fost fascinate de moda, parfumurile
ºi bijuteriile Stanbulului, ci a celor de
la Paris, limbajul lor n-ar fi fost împestriþat cu arhaisme grele (ca în „Crai”),
ci cu stâlcite expresii franþuzeºti, ca
la I.L. Caragiale.
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