„Curentul de fond al
timpurilor noastre este
post-absurdismul,
adicã ceva de neimaginat chiar
ºi pentru cei mai fideli absurzi.”

Dan A. POPESCU
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DESPRE CRITERIUL
DEMARCAÞIEI

REFLECÞII ASUPRA
MONDIALIZÃRII
- întreprinderi, costuri ascunse, mecanisme Corespondenþã din Franþa
Prof. Dr. Robert LABBÉ,
fost director IUT de Rennes
1. Pentru David Ricardo (1772-1823),
unul dintre părinţii mondializării, comerţul
internaţional este bazat pe principiile

costurilor comparate şi al preţului unic al
produsului. Producţia unui produs agricol
beneficiază, în unele regiuni sau ţări, de
fertilitatea pământului, de climat, de un
anume "savoir-faire". Toţi aceşti factori de
producţie conduc la costuri de revenire
diferite de la o ţară sau alta.
continuare în pag. 2,3

Champs Elysées

dr. Vasile
BRĂTIAN, ULBS

Concepţia lui Popper despre ştiinţă
pivotează în jurul unor idei destul simple şi
destul de clare. Cu toate acestea, ideile
sale au fost criticate de-a lungul timpului
de către mulţi filosofi ai ştiinţei, dar au avut
şi încă au un impact major asupra logicii
cercetării, cu mulţi adepţi. Este de remarcat
faptul că în formarea sa intelectuală
regăsim influenţe ale şcolii pozitiviste de la
Viena, dar poziţionarea sa cu privire la teoria
limbajului, semnificaţiei şi cunoaşterii este
diferită de cea a şcolii pozitiviste.
Una dintre problemele relevante la care
a căutat un răspuns a fost găsirea unui
criteriu care să facă diferenţa dintre teoriile
ştiinţifice şi cele neştiinţifice (pseudoştiinţe).
Diferenţierea dintre ştiinţă şi pseudoştiinţă
poartă denumirea de problema demarcaţiei, iar criteriul găsit de Popper, ca soluţie
la rezolvarea acestei probleme, capătă
denumirea de falsificaţionism. În fapt,
acesta respinge logica inductivă neconsiderând metoda inductivă un criteriu de
demarcaţie adecvat, adică o modalitate
distinctivă a caracterului empiric, nematefizic al unui sistem teoretic. "Pozitivismul
mai vechi recunoştea ca ştiinţifice sau ca

Completãri la un volum
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"Munca ºi numai munca este izvorul libertãþii ºi al fericirii".
Mihai EMINESCU
Maxim Berghianu (Sighişoara, 1925 Bucureşti, 2005), preşedinte al Comitetului
de Stat al Planificării (1965-oct.1972),
urmat de Manea Mănescu, de actualul
academician Emilian Dobrescu, etc. Chiar
dacă provenit din muncitor, tot "tacâmul"
de seral, activist, etc, cu prima soţie şi fata
plecate în America, iar a doua soţie actriţa
Silvia Popovici, fină, deşteaptă, cultivată,
cred că se mai şlefuise. Nu mai avea nici
tupeul şmecheresc, mai mult sau mai puţin
disimulat, al celor urcaţi pe scara socială
de către partid în locul altora mai merituoşi,
dar cu "dosar prost" şi neprezentând
garanţia de fidelitate faţă de sistem. Unii
dintre cei dintâi profitând masiv şi după
Revoluţie. Or Berghianu începuse să
priceapă mai altfel şi ce înseamnă "răul" şi
ce înseamnă "binele". Am lucrat un timp în
instituţia pe care o conducea. Era, însă,
uşor alterat de o lene uriaşă. Oricum, în
C.S.P. avea câţiva consilieri ai săi "consilierii Preşedintelui" - de bună factură,
nimic de-a face cu "dosarul muncitoresc".
Astfel, mai greu putea comite greşeli
grosolane. Ei erau: ing. George Lazaride,

dintr-o familie bogată cu origini greceşti,
cred că de prin Brăila; ing. Sucitulescu (nea
Suci), bucureştean, profesionist,glumeţ,
fratele marelui fotbalist Petre Sucitulescu
internaţional de la "Unirea Tricolor", club
considerat "cuib de legionari" după 1944,
mort eroic în război, pe frontul de est, la
Dalnic, în 1941; profesor universitar dr.
economist Gh. Şiclovan, om de mare
caracter şi foarte priceput, dintr-o familie
harnică de prin Arad, şi el fratele unui fost
mare fotbalist internaţional, Ion Şiclovan
(Sicky), de la "Gloria" Arad, "Carmen",
"Mociorniţa", "Ciocanul", de la "Dinamo
Bucureşti", profesor universitar de Educaţie
Fizică, ani buni rectorul I.C.F, (Institutul de
Cultură Fizică), Bucureşti, soţul Rodicăi
Şiclovan, fostă mare atletă şi "patriarhul"
fotbalului femenin în România; Coco
Theodorescu, economist de valoare, cam
plinuţ atunci, bonom, fost în naţionala de
hochei a României şi partenerul său de
tenis (se apucase şi Berghianu de tenis,
de ...); economist Stelian Ciuraru, cu un
continuare în pag. 4,5,8

În cele ce urmeazã vom face referire la una
dintre problemele ridicate de Karl Popper în
epistemologie, este vorba de criteriul demarcaþiei.

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

legitime numai acele concepte care îşi au
originea în experienţă; adică acele despre
care credea că sunt logic reductibile la
aspecte elementare ale experienţei. Noul
pozitivism vede mai limpede că ştiinţa nu
este un sistem de concepte, ci un sistem
de enunţuri şi vrea să recunoască drept
ştiinţifice numai acele enunţuri care pot fi
reduse la enunţuri elementare de experienţă. Este clar că acest criteriu de
demarcaţie este identic cu cerinţa de la care
porneşte logica inductivă (Popper, 1981, pg.
78)". Delimitarea dintre ştiinţa empirică şi
nonştiinţă la pozitivişti se concretizează în
expresia "lipsit de sens", dar ceea ce
remarcă Pooper este faptul că a considera
metafizica ca nefiind de domeniul ştiinţei
empirice pe seama acestei delimitări este
inadecvat, întrucât metafizica este definită
de cele mai multe ori ca ceva neempiric.
"Deosebit de limpede se vede aceasta la
Wittgenstein, la care fiecare propoziţie cu
sens trebuie să fie logic reductibilă la
propoziţii elementare...
continuare în pag. 2

ÎNTREPRINDERILE
PUBLICE ªI
LIBERALIZAREA PIEÞEI

Politica în domeniul concurenþei protejeazã interesele
consumatorilor prin oferirea posibilitãþii de a cumpãra produse ºi
servicii în condiþii optime, evitã eventualele practici anticoncurenþiale
ale societãþilor comerciale ºi ale autoritãþiilor naþionale.
Principiul economiei de piaţa deschise
nu implică existenţa unei atitudini pasive
faţă de modul de funcţionare al pieţelor, ci
din potrivă impune menţinerea unei
vigilenţe constante pentru a permite
mecanismelor pieţei să funcţioneze corect.
Acest fenomen devine tot mai evident în
actualul context mondial al globalizării
caracterizat prin adâncirea la nivelul pieţelor
a procesului de integrare. Factorii care
contribuie la introducerea regulilor in
domeniul concurenţei sunt de natură
diversă şi se modifică în timp şi spaţiu.
Toţi economiştii si liderii politici europeni
sunt de acord că politica în domeniul
concurenţei trebuie să garanteze unitatea
omogenitatea şi viabilitatea Pieţei Interne
prin: combaterea monopolizării anumitor
Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

pieţe de către societăţile ce încheie între
ele acorduri protecţioniste - acorduri restrictive şi fuziuni; prevenirea exploatării
Pieţei Comune de către unele societăţi
economice in defavoarea altora - abuzul
de poziţie dominant; prevenirea distorsiunii
regulilor concurenţiale de către guvernele
statelor membre prin sprijinirea discriminatorie în favoarea anumitor operatori
economici publici sau privaţi - ajutoarele
de stat.
Regulile în domeniul concurenţei nu
reprezintă un scop în sine ci o premisă a
funcţionarii eficiente a Pieţei Unice, un
sistem care să asigure o concurenţă
nedistorsionată pe Piaţa Internă.
continuare în pag. 6,7

https://infosibiu.eu/economie/

În condiţiile vacanţei de vară, numărul următor al revistei va apărea în septembrie a.c.

Vasile BRĂTIAN
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Criteriul de sens al lui
Wittgenstein concordă deci cu
criteriul de demarcaţie al logicii
inductive. ...Dacă criteriul de sens
al lui Wittgenstein este aplicat cu
consecvenţă, atunci şi legile naturii,
a căror cercetare constituie sarcina
supremă a fizicianului, sunt lipsite
de sens, adică nu sunt enunţuri
veritabile (Popper, 1981, pg. 7980)". Concluzia lui Popper este că
criteriul de demarcaţie logic
inductiv nu duce la o delimitare, ci
la punerea pe aceeaşi nivel a
sistemelor teoretice din ştiinţele
naturii şi a celor metafizice, deoarece, din perspectiva pozitivistă a
sensului, amândouă cuprind
pseudoenunţuri.
Din cele de mai sus, se poate
remarca faptul că criteriul de
demarcaţie al logicii inductive
atribuit conceptului pozitivist al
sensului este în fapt acelaşi lucru
cu cerinţa că toate enunţurile ştiinţei
empirice (enunţuri cu sens) sunt
definitiv decidabile. "Criteriul de
demarcaţie al logicii inductive,
demarcaţia pe baza conceptului
pozitivist al sensului, este echivalent cu cerinţa că toate enunţurile
ştiinţifice empirice (toate enunţurile
cu sens) trebuie să fie definitiv sau
conclusiv decidabile: adică, ele
trebuie să aibă aceaşi formă încât
atât verificarea cât şi falsificarea să
fie logic posibile (Popper, 1981, pg.
82)". În fapt, ceea ce putem
constata, este că sensul unui enunţ

Dr. Robert LABBÉ
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Comparând dar costurile de
producţie ale produselor se vor
determina locurile de producţie şi
organizarea regională şi mondială
a comerţului. Această viziune
asupra mondializării este foarte
prezentă în spiritele noastre şi ea
ne pare raţională şi chiar liniştitoare.
În fapt, toţi grădinarii ştiu că
morcovul este "nantaise", melonul
gri din Rennes, ceapa roză din
Roscoff dar "un portocal pe solul
olandez nu vom vedea niciodată...".
Rutele mitice ale mătăsii, ale
mirodeniilor, ale cafelei, pieţele şi
marile târguri (Redon sau
Teillouse) organizau schimburile
produselor. Ele au contribuit, de
asemenea, la stabilizarea preţurilor produselor şi se spune că
preţul untului pe piaţa de luni din
Redon era stabilit tocmai după
marea liturghie de la Rieux. Ceea
ce consolidează teoria preţului unic
a lui Ricardo. Harta podgoriilor
franceze relevă importanţa pământurilor de agricultură, iar specializările culinare regionale se
sprijină pe "savoir-faire"-ul ca atare.
În clasele primare există, adesea,
o hartă a producţiilor fiecărei
regiuni şi citind volumul "Tour de
France par deux enfants" ("Turul
Franţei parcurs de doi copii") se
aminteau bazinele miniere,
fabricile de mănuşi de la Millau, de
încălţăminte de la Fougeres,
dantelele de la Puy, pipele de la St.
Claude, perdelele de la Sedan...
Sunt producţii ce beneficiau în
epocă de costuri comparate
avantajoase, dar ele au dispărut.
Analiza costurilor de revenire ne
permite să explicăm, în parte,
asemenea dispariţii.
2. Costul de revenire al unui
produs este precum hanul spaniol,

Criteriul demarcaþiei
este dat de aplicarea metodei
verificarii lui.
În opinia lui Popper inducţia nu
există, considerând că inferenţa de
la enunţuri singulare, care sunt
verificate prin experienţă, la ipoteze
sau teorie este logic inadmisibilă,
deoarece şi enunţurile care nu sunt
empiric verificabile trebuie să fie
recunoscute ca aparţinând ştiinţei
empirice, altfel se produce o
excludere a sistemelor teoretice
din ştiinţele naturii. Remarcăm
faptul că acesta consideră ştiinţific
doar acele sisteme care pot fi
testate prin intermediul experienţei,
concluzionând că nu verificaţionismul ci falsificaţionismul trebuie
să fie luat drept criteriu de
demarcaţie. Ca urmare, soluţia
propusă de Popper la problema
demarcaţiei este falsificaţionismul.
Prin falsificaţionism se înţelege
că o ipoteză este ştiinţifică dacă
există posibilitatea de a fi infirmată
de o observaţie posibilă. "Pentru a
fi ştiinţifică o ipoteză trebuie să-şi
asume un risc, să-şi pună pielea
la bătaie. Dacă o ipoteză nu-şi
asumă niciun risc, fiindcă este
incompatibilă cu orice observaţie
posibilă, atunci nu e ştiinţifică
(Godfrey, 2012, pg. 96)". Se poate
constata foarte limpede că soluţia
propusă de Popper este una
adecvată şi nu creează problemele
generate de criteriul de demarcaţie
al pozitiviştilor, din două considerente: a) atât ştiinţa cât şi non
ştiinţa nu sunt lipsite de semnificaţie, dar ştiinţa este cea care
poate fi falsificată; b) utilizând
aflăm acolo tot ceea ce am dorit să
punem: costul mediu, costul
complet, costurile directe, cele
indirecte, costurile "ascunse".
Potrivit acestui concept, costul de
revenire va fi diferit iar teoria lui
Ricardo va avea o geometrie
variabilă.
Costul mediu este obţinut
divizând suma tuturor costurilor
unei producţii, prin cantitatea
produsă. Este simplu, în afara
situaţiei în care producţia se referă
la două sau mai multe produse în
acelaşi timp. Baterea smântânii în
putinei furnizează untul şi laptele
bătut. Repartizarea costului de
batere pentru cele două produse
este realizată pe baza unei chei de
repartiţie discutabilă iar costul de
revenire este, de asemenea,
discutabil.
- Cotizaţiile sociale legate de
fabricarea unui produs corespund
unei utilizări ulterioare şi aleatorii
pentru "l'assurance maladie" şi
unei utilizări diferite pentru pensie.
Ele sunt mutualizate cu alte cotizaţii
neavând nimic de-a face cu
produsul ca atare. Legătura între
cotizaţii şi costul de revenire există,
însă stabilirea taxei de cotizare este
exogenă şi nu este atât de simplă
ca o încărcare directă a producţiei.
Iar în ce priveşte cotizarea alocaţiei
familiale, se vădeşte dificilă aflarea
legăturii între costul de revenire al
unui produs şi politica familială a
statului respectiv. Aceste alegeri
efectuate după războiul din 19391945 se explică, în parte, prin
atitudinea patronatului în vremea
acestui război ce s-a terminat de
75 de ani! Este nevoie urgentă de
a reflecta asupra unui sistem care
să concilieze menţinerea unei
repartiţii bazată pe mutualizare fără
a îngloda prea mult în datorii costul
de revenire al produsului, ceea ce
ar putea impune arbitraje dificile...
adesea raportate. În sfârşit,
continuare în pag.3
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criteriul falsificabilităţii, nu există
riscul de a exclude sistemele
teoretice din ştiinţele naturii.
Referitor la ultimul considerent
de mai sus, putem spune că opinia
lui Popper este că enunţurile
universale (ipoteze, teorii) sunt
imposibil de verificat, dar uşor de
falsificat.
Abordarea lui Popper în soluţionarea problemei demarcaţiei
trebuie considerată una lăudabilă,
din cel puţin două considerente
regăsite în dezvoltările popperiene:
în primul rând, testările din ştiinţă
nu mai sunt de a verifica dacă o
teorie este ştiinţifică sau nu. A căuta
cazuri în care teoria sau ipoteza
justifică observaţiile nu este un
criteriu relevant. Aşadar, o teorie
sau o ipoteză nu poate fi

confirmată de observaţii şi nu se
poate sprijinii pe dovezi observaţionale chiar dacă predicţiile
acesteia sunt conforme cu
aşteptările; în al doilea rând, chiar
dacă o teorie trece testele nu sunt
motive să credem că teoria este
adevărată. Dacă o teorie trece
testele, putem spune doar că teoria
a făcut faţă mai multor încercări de
falsificare, adică este coroborată.
Conchidem spunând că, teoria
cunoaşterii elaborată de Popper se
caracterizează printr-o simplitate
magnetizantă, utilizând falsificaţionismul ca criteriu de demarcaţie cu scopul creării unei teorii a
schimbării ştiinţifice. "ştiinţa se
schimbă prin intermediul unui ciclu
în două etape: etapa 1 a ciclului
este conjectura - un om de ştiinţă

formulează o ipoteză care ar putea
descrie sau explica o anumită parte
a lumii. O conjectură bună este una
îndrăzneaţă, una care îşi asumă
multe riscuri prin emiterea unor
predicţii noi; etapa 2 este
încercarea de infirmare - ipoteza
este supusă testării critice în
încercarea de a demonstra că este
falsă. Dacă ipoteza este infirmată,
ne întoarcem la etapa 1, unde
oferim o nouă conjectură, care este
la rândul ei de etapa 2 ş.a.m.d.
(Godfrey, 2012, pg. 100)".
Bibliografie:
- Popper, K., (1981), Logica
cercetării, Editura ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti
- Godfrey, P., (2012), Filosofia
ştiinţei, Editura Herald, Bucureşti
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cotizaţiile sociale de la o ţară sau
alta nu au mare lucru de-a-face
astfel, ceea ce incită anumite
întreprinderi să aibă recursuri, sub
diferite modalităţi, în ce priveşte
mâna de lucru de origine străină.
- O ţară care dispune de o piaţă
internă poate favoriza produsele ei
destinate exportului reţinând costul
marginal ca un cost de revenire.
Este costul ultimei unităţi produse
care nu reţine decât cheltuielile
legate strict de producţie (materiale, salarii în afara cotizării) ceea
ce permite obţinerea preţului cel
mai scăzut posibil la exporturi.
Celelalte costuri de producţie sunt
absorbite de piaţa internă sau de
către statul centralizat. Pentru a nu
exista acuze de concurenţă
neloială este suficient să dispună
de mijloace de presiune sau de
oameni plasaţi în instanţele
internaţionale, cu atât mai mult cu
cât această externalizare a
costurilor este larg utilizată.
Externalizarea costurilor
Pentru a diminua costurile de
revenire, întreprinderile transferă
societăţii o parte a costurilor de
producţie. Statul, colectivităţile
locale investesc în imobiliar şi pun
localurile la dispoziţia întreprinderilor în mod gratuit sau pentru
o chirie rezonabilă. Investiţiile
publice pot primi o parte a utilajelor
de producţie şi chiar totalitatea
acestora în cazul naţionalizării.
Firmele beneficiază de cercetarea
publică prin credite de cercetare,
prin punerea la dispoziţia cercetătorilor a ajutorului pentru depozitele de brevetare. Externalizare
costurilor este un factor important
al unei politici industriale adesea
centralizate şi pusă în operă pentru
a asigura independenţa naţională
pentru armament şi energie, de
exemplu.
- De la o ţară la alta, normele de
protecţie sanitară şi de mediu sunt
diferite. Unele ţări vor impune
întreprinderilor norme stricte pentru
îndepărtarea apelor uzate şi, deci,
costuri interne. Alte state, însă, vor
transfera tratarea acestor ape
colectivităţilor şi vor practica
externalizarea costurilor sau, mai
simplu, vor "închide ochii" în ce
priveşte absenţa acestor tratamente. Iar exemplele pot fi
multiplicate.
- Diferenţele de fiscalitate directă
şi indirectă sunt reîndreptate spre
teoria costurilor comparate. Dar, în
plus, întreprinderile, printr-un lobby
puternic, urmăresc să obţină nişe
fiscale. Adesea, ele sunt puse în
operă pentru a permite reconversii
industriale sau pentru a favoriza
emergenţa noilor activităţi.
Deseori, ele sunt pur clienteliste
precum fabricanţii de pipe din St,
Claude şi dantelierii din Puy.
Aceştia beneficiază de avantaje
fiscale. Să nu uităm, însă, pe
bretonii cu scutirea de impozit pe
sare (la gabelle) cât şi pentru
sardinele sărate din Turballe.
- Întreprinderea se situează întrun mediu ce îi aduce servicii cât şi
costuri pe care ea urmăreşte să le
externalizeze cel mai mult posibil.
De exemplu, negociind tarifele
preferenţiale asupra apei, energiei,
fibrei optice, asupra unor drumuri
de acces la autostradă etc. Cu cât
mai mult ea externalizează costurile, cu atât mai mult beneficiază
de economii de localizare şi tot cu
atât mai mult vor reduce costurile
de revenire.
- În sfârşit, sub presiunea
acţionarilor, a fondurilor de pensii,
întreprinderea va sfârşi prin a externaliza producţia de componente
sau de produse care îi permite

Prim[ria Rennes - piaţa - în ziua alegerilor prezidenţiale
"stăpânirea" şi scăderea costurilor
de revenire. Făcând presiuni
asupra furnizorilor şi subtratanţilor,
cât şi pe variabile de ajustare:
ocuparea forţei de muncă.
Costurile ascunse
Toate aceste practici de externalizare care permit întreprinderilor
scăderea costurilor de revenire şi
încearcă să contuneze "Legea
Pareto" nu sunt decât viziuni pe
termen scurt. Ele ascund costuri
care, dacă nu sunt în mod direct
legate de un produs, sfârşesc prin
a se impune colectivităţii şi
întreprinderilor.
Închiderea unei unităţi de
producţie antrenează costuri
sociale directe şi cuantificabile:
pre-pensionarii; prime de licenţiere; prime privind reconversia şi
reformarea profesională. Şi alte
costuri indirecte, însă, dificil de
cuantificat, nu trebuie neglijate. Mai
întâi, pierderea "savoir-faire"-ului
salariaţilor, ceea ce, la termen, va
putea face imposibilă o relocalizare. De asemenea, distrucţia
unui ţesut economic local sau
regional cu închiderea comerţului,
cu reducerea activităţilor culturale
şi sportive. O astfel de declasare
generează un sentiment de
abandon, drame personale,
adicţiuni şi reacţiuni de tipul "gilets
jaunes" ("veste galbene"). Această
pierdere de repere, de mândrie
legată de ocupare se poate
exprima şi prin retrogradarea
clubului de fotbal local, de exemplu
F.C. Sochaux... fără Peugeot. Este
timpul să se pună la punct un bun
indicator al acestor costuri, un fel
de "multiplicator de dezinvestiţii".
Mondializarea producţiei trece
prin transporturile internaţionale de
oameni şi mărfuri care nu sunt
neutre faţă de mediu. Epidemiile
şi pandemiile de ciumă, de holeră,
de Covid-19 au urmat fluxurile
comerciale şi au generat costuri
ascunse umane şi financiare.
Poluările nu sunt luate în calculul
costurilor de revenire în afara unor
rare excepţii care relevă mai
degrabă comunicare decât
contabilitate!
Puterile publice naţionale şi

locale au jucat un rol însemnat în
modelul de distribuţie. Dezvoltarea
marilor suprafeţe de distribuţie au
permis, potrivit expresiei din epocă,
"de a lupta împotriva vieţii scumpe"
scâzând preţurile de vânzare pe
produse. Modelul a provocat dispariţia a numeroase firme comerciale ca şi anemia altor pieţe locale
şi, deci pierderi de locuri de muncă.
Apoi, mari firme de distribuţie
căutând preţul de cumpărare cel
mai scăzut, au accelerat mondializarea. Centralele de cumpărare
practică astfel de presiuni asupra
producătorilor aşa încât aceştia
vând, deseori, produsele lor sub
costurile lor de revenire. Apoi
dispar şi, într-o zi de sărbătoare
locală, vei bea un bol de cidru întrun bol fabricat în Coreea de Sud!
Această evoluţie consolidează
teroria lui Ricardo dar ea uită toate
costurile ascunse generate de
mondializare, pierderea de locuri
de muncă şi poluarea.
Concluzii
"Legea lui Pareto" este o
tautologie; chiar dacă se constată
aceasta, costurile de revenire de
la o ţară la alta sunt greu de
comparat. În faţa acestei legi, mai
multe atitudini sunt posibile:
- "Laissere faire": în termenii
"Legii lui Pareto" va conduce la
preţuri de producţie cele mai
scăzute favorabile la cumpărător,
va conduce la "marea distribuţie"
şi la mondializare. Mai mulţi
economişti vorbesc chiar de o "lege
naturală", o cvasibeatitudine!
Instanţele internaţionale interzic
externalizarea costurilor şi fisurile
în spaţiul concurenţei. De exemplu,
ele se opun ajutorului acordat de
către o ţară unei anume activităţi,
unei anume firme, unei anume
fuziuni de întreprinderi când se uită
costurile acsunse. O astfel de
atitudine antrenează slăbirea
statului, în raport cu puterea GAFAurilor de exemplu, cât şi o pierdere
de credibilitate în ce priveşte
acţiunea publică.
- A interveni pentru a salva
"ocuparea" este, desigur, punctul
de vedere al salariatului care va
alerta pe costurile sociale ascunse

directe sau indirecte. O astfel de
intervenţie va fi favorabilă celei mai
mari externalizări posibile a
costurilor de producţie şi va solicita
participarea statului, chiar
naţionalizarea întreprinderii. Pentru
salariat, "Legea Pareto" trebuie
combătută de către un stat sau un
grup de state (U.E.) puternice
întrucât concurenţa este apreciată
ca neloială. În faţa absenţei sau
slăbiciunii acţiunilor statului,
salariatul, în luptă împotriva
mondializării, este tentat să se
replieze asupra lui însuşi ceea ce
ar putea însemna naţionalism în
vreme ce din punct de vedere
istoric mişcarea socială este mai
degrabă "internaţională".
- A interveni pentru a salva
Planeta, a apăra mediul înseamnă
a lupta pentru ca costurile ascunse
de mediu să fie integrate în
costurile de revenire şi în preţuri.
Un asemenea demers pentru un
cost complet antrenează o creştere
a preţurilor care penalizează cele
mai slabe venituri şi, în termen
scurt, provoacă o descreştere a
producţiei dorită de unii. Pentru alţii,
întrucât mondializarea generează
numeroase poluări, trebuie
dezvoltate producţiile şi comerţul
local încercând controlul, cât mai
corect, al preţurilor. Acţiunea este,
din ce în ce mai mult, împărţită cu
cea de "label Bio", cu AMAP, cu
"grădinile colective" ş.a. Dezvoltarea acestor pieţe va conduce,
mulţumită economiilor la scară, la
o "stăpânire" a costurilor de revenire la preţuri competitive, ceea ce
va conforta cu "Legea Pareto".
- A interveni prin impozit pentru a
salva locurile de muncă ale salariaţilor, a lupta împotriva poluării, a
ajuta întreprinderile, patronatul.
Dar în condiţiile în care contribuabilul doreşte totul şi, deseori,
contrar patronatului, el se va opune
la orice creştere de impozit. Or,
impozitul reprezintă tocmai baza
adeziunii la o colectivitate locală
sau naţională, este cimentul vieţii
publice. Discursul ambiant asupra
necesităţii de a scădea impozitele
este foarte ambiguu, dacă nu
precizează despre ce impozite şi
despre ce costuri este vorba. Şi ce

acţiuni se propun. Din nefericire,
între ideal şi realitatea zgomotoasă,
tremurătoare, se vădesc adesea
decalaje. Dar mai ales discursul
concentrat pe scăderea impozitelor
poate ascunde o credinţă absolută
în "Legea Pareto" precum şi o
voinţă de a nu interveni, în sfera
amintită, chiar dacă se vor pierde
locuri de muncă şi vor fi suportate
costuri ascunse.
Cetăţeanul este, în acelaşi timp,
un cumpărător, un salariat, adesea
chiar un şef de întreprindere, un
contribuabil şi el este sensibil la
sfidările ecologice. El se "rătăceşte" între diferitele costuri de
revenire se şi gândeşte chiar că
contabilitatea este o formă
elaborată a minciunii. El este tras
de o parte şi de alta între aşteptările
sale şi obiectivele contradictorii. şi,
totuşi, el trebuie să stabilească cel
mai mic rău de compromis, în
particular la momentul alegerilor.
El poate fi tentat de discursuri
simpliste, bazate pe un naţionalism
evolutiv în funcţie de evenimente.
El poate, de asemenea, aştepta de
la o parte centralizatoare puternică
o protecţie împotriva mondializării,
dezindustrializării etc. Se poate, de
asemenea, refuza poziţionarea în
ce priveşte mondializarea, căci
aceasta apare îndepărtată şi foarte
complexă. Ceea ce generează
abţineri de la dezbateri.
*******
Aceste câteva reflecţii
sumare, discutabile în plan
contabil, sunt insuficiente.
Ele nu au vocaţia de a oferi
soluţii pentru o mondializare
acceptabilă în mod particular
pentru ţările în curs de
dezvoltare fundamentate de
reguli comune contabile,
sociale şi de mediu. O
asemenea soluţie nu poate fi
decât fructul unor raporturi
de forţe diplomatice, în care
Franţa şi Europa vor trebui
să joace din plin rolul lor,
în totală transparenţă cu
cetăţenii responsabili care
ştiu că inovarea şi formarea
permanentă sunt două
variabile esenţiale ale
competitivităţii.
Rennes, 18 Juin, 2020
(traducere D. P)
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urmare din pagina 1
frate "nedeclarat" prin America, şi
el un băiat deosebit, o perioadă
scurtă, când C. Caloianu devenise
Secretar General C.S.P. (vezi
numărul trecut), directorul Direcţiei
de Coordonare a Planului, dar, pe
urmă, şi şef de serviciu Sinteză
Generală a Planului, deci şeful
meu nemijlocit un timp. Au mai fost
şi alţi consilieri pe perioade mai
scurte. De exemplu, economistul
Mircea Zara, excelent profesionist,
dar şi bun fotbalist amator. Fotbalul
de care vorbesc era, de altfel, o
"uzanţă" în CSP, colegul meu de
birou vreo 4 ani fiind ing. Octavian
Vlaiculescu, băiat de preot, fratele
celebrului arbitru de fotbal dr. Emil
Vlaiculescu din Ploieşti, burghezi
veritabili, prieteni buni de familie
cu Mircea Ionescu Quintus,
avocatul şi epigramistul prahovean,
redevenit, după ani de puşcărie şi
după 1989, mare fruntaş liberal. Nu
am cum să mă refer la toţi, deşi
merită. Cum am spus, îl voi
"aborda" larg doar pe profesorul
universitar
Gh.
Şiclovan,
economistul "uitat" în speţă.

Gh. ªiclovan
(1927? - 2011?)
Profesorul Gh. Şiclovan, relativ
mărunt de statură, dar, cum spun
francezii, era "bien batu", respectiv
îndesat şi cu mişcări armonioase.
Îl sfătuia bine pe Berghianu, cu
precădere în ce privea eficienţa
economică şi financiară, domeniul
său predilect. Locuia undeva în
Cotroceni, pe zona Lister, strada
Ciru Iliescu. Şi la instituţie dar şi
când ne întâlneam - deseori - în
cartier, discutam despre eficienţă.
El mă sfătuia şi cu doctoratul la ASE
Bucureşti, la prof. Ivanciu Nicolae
Văleanu şi profesoratul tot aici. În
concepţia lui Şiclovan, eficienţa
economică, denumită, în general,
ca raport efort-efect, sau altfel spus,
randamentul economic, şi nu doar,
vădea trei paliere de calcul şi
raportare ce trebuiau să fie perfect
coordonate, perfect compatibile.
Un prim palier a) era cel de la
nivelul întreprinderilor, firmelor am
spune astăzi. Nu i se părea deloc
sănătoasă ideea după care dacă
mai multe unităţi se vădeau
ineficiente, pierderile lor să fie
"acoperite" de către cele eficiente,
practică deloc rară în epocă. Poate
merge, o scurtă perioadă, din
considerente, mai ales, de
eficienţă socială, dar nu mereu. Aici
pun punctul pe "i". Şiclovan gândea
eficienţa şi randamentul economic
într-o manieră mai largă, inclusiv
şi foarte important, socială: salarii,
locuri de muncă la nivel de familie,
amplificarea consumului ca proces cu efect benefic pentru
dezoltarea producţiei, etc. Faptul se
vădea mai relevant la celelate
niveluri la care, în opinia sa, se
impunea apreciată eficienţa; b)
nivel judeţean, local, regional şi c)
nivel naţional. Extindea şi la nivel
global, universal, desprinzând
concluzii pertinente ce s-au
adâncit în timp. Pentru toate aceste
niveluri, Şiclovan, cum spuneam,
promova teza unei foarte bune
coordonări, mai bine spus, unei
foarte bune compatibilităţi. Chiar
dacă uneori nu se proceda astfel,
el îşi susţinea ferm şi concret
punctele de vedere. Pentru a fi
credibil, afla argumente în înşeşi
discursurile şefului statului, cel mai
adesea, atunci, cu idei economice
generale bune şi în care dacă erai
priceput puteai include orice.
Deci, dezvoltare pentru profit,

beneficiu, din şi pentru interesele
oamenilor. În mai multe din
lucrările sale importante - printre
altele, Gh. Şiclovan, "Eficienţa economică: concept, procedee de
determinare, căi de creştere", Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1974, dar
şi în numeroasele sale articole din
"Probleme economice" mai ales,
etc. - tocmai în acest sens se referă.
De la el cred că a pornit astfel - şi
nu de la altcineva - acel normativ
ca pentru a creşte social judeţele
României, în fiecare judeţ să fie
realizată o producţie industrială
anuală de cel puţin 10 mld. lei.
Uneori, local, a fost rău aplicat
normativul, dar, deseori, a fost şi
bine. Cum puteai stăvili oare
migraţia internă masivă a forţei de
muncă din judeţe cu dezvoltare
preponderentă de industrie grea,
în condiţiile, de pildă, în care
muncitorii nu aveau posibilitatea să
afle aici locuri de muncă şi pentru
soţiile lor, sau era covârşitoare
populaţia masculină, lipsind cea
feminină, tânără? Erau chestiuni
pe care Vestul le rezolva în aceeaşi
manieră. Ca urmare, s-au creat şi
dezvoltat fabrici de industrie uşoară
- textile, confecţii, ţesătorii, filaturi,
stofe, încălţăminte -, de industrie
alimentară, şi la Hunedoara, şi la
Galaţi, şi la Reşita şi la Oţelul Roşu,
şi la Iaşi, etc. Dezvoltarea armonioasă a forţelor de producţie în
teritoriu. Nu cred deloc că a fost o
idee economică rea. Cum am bătut
cu piciorul şi analiza aproape
fiecare întreprindere industrială
importantă din România, ştiu ce
spun. Putem discuta. Oricum, s-a
mai stabilizat forţa de muncă, a
profitat agricultura. Pe familii au fost
mai multe salarii, iar dezvoltarea a
devenit mai complexă.
Profesorul Şiclovan s-a ocupat
mult de eficienţa economică a
investiţiilor. Era importantă
valoarea investiţiilor, dar la fel de
însemnată, dacă nu mai mult, era
valoarea şi utilitatea a ceea ce
obţineai după ele. A perfecţionat
astfel conţinutul şi calculul pe
indicatori de "investiţie specifică",
"termenul de recuperare a
investiţiei", "valută brută şi netă
obţinute la un milion lei investiţii",
ş.a. S-a implicat în rezolvarea
problemelor "pieselor de schimb",
fiind orientarea de a se reduce
imperfecţiunile astfel. Or, aceasta
îţi imobiliza producţii de zeci şi zeci
de miliarde lei, lipsind "piesuţa" de
câteva sute sau mii de lei. Chestiuni
valabile şi astăzi. Sigur, ar fi multe
de spus în ceea ce-l priveşte pe Gh.
Şiclovan, un remarcabil specialist,
om de economie teoretică, dar şi
de economie concretă.
Aproape închei cele cu el,
arătând că prin 1972, colegul meu
Ghiţă Obreja, "titularul acumulării"
şi cu mine, titularul "sinopticului",
am publicat un articol amplu - cele
două pagini mari, de mijloc, în
revista "Viaţa Economică": "Funcţia
progresistă a acumulării". Priveam

"acumularea" ca însemnată, dar ne
interesa, la fel de mult, eficienţa ei.
Făcusem câteva calcule interesante. După vreo lună ne "trezim"
cu o hârtie din partea ambasadei
SUA prin care ne invitau să
publicăm articolul în limba
engleză, în revista Universităţii
Dickinson din Statele Unite.
Documentul fusese preluat de
Ministerul Comerţului Exterior cu
rugămintea "să se aprobe cererea
americanilor". Depindea de
Berghianu, Caloianu, şi iată,
Şiclovan. Toţi trei au fost "de acord"
şi au semnat. Iar Gabriela Mantu,
trăducătoarea noastră oficială de
engleză, împreună cu Ghiţă şi cu
mine, ne-am apucat de lucru...
Materialul a fost publicat în America
şi am primit felicitări de la mulţi
colegi. Sigur, nu ne-au făcut "mai
mari", dar nici "mai mici". "Mai mici"
nu se putea, iar "mai mari" nu era
pentru noi; erau nu puţini veleitari,
unii cam fără performanţe, dar în
compensaţie cu un "dosar muncitoresc" beton. Nici acum nu suntem
prea departe în acest sens, înlocuind "dosar muncitoresc" cu pile,
relaţii, interese de un fel sau altul,
criterii însă nici atunci neglijate.
Oricum, şi pentru Gh. Obreja şi
pentru mine, sufleteşte, sentimental, chiar profesional, a contat mult.
Este la fel de interesant că tot prin
1972, eu deja cesepist afirmat, am
primit propunerea de a merge consilier pe probleme de planificare
în Libia lui Kaddafi, vreme de vreo
doi ani, alături de colegul ing.
Nicolae Liciu, de la "Prognoză".
Trebuia să-i învăţăm pe cei de
acolo să facă planificare: micromacroeconomie, indicatorii, intervalul de timp, resurse, cum se
calculează, cum se corelează,
formule, raportul de plan cu tabelul
sinoptic, balanţele materiale şi
financiare,etc. Chestiuni valabile în
economia socialistă şi în cea
capitalistă. Caloianu, Şiclovan şi
Titi Ciotescu, directorul meu
adjunct care mă preţuia mult,
făcuseră propunerea. N-am zis nici
"da" nici "nu". Chestiunea mă
atrăgea, părea chiar captivantă
profesional, un proiect frumos întro ţară slab dezvoltată... Dar,
deopotrivă, mă gândeam că asta
însemna să se scormone la
"dosar". Puteau fi văzute "omisiunile" mele şi voi fi dat afară. Până
la urmă, treaba nu s-a mai făcut,
dar mie emoţii mi-a dat. De altfel,
în cei 5 ani şi jumătate cât am fost
economist în C.S.P, nu am plecat
niciodată în străinătate, deşi eram
considerat foarte bun…
Născut la Arad prin 1927(?),
profesorul Gh. Şiclovan va înceta
din viaţă în Bucureşti în jur de 2011.
Nu ştiu exact. Nu cred că vreo
publicaţie economică centrală a
anunţat astfel. Poate greşesc. Eu,
însă, care l-am cunoscut direct, i-
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am apreciat ideile şi l-am citat ori
de câte ori a fost cazul. A fost şi
rămâne un economist remacabil.

Avram Rosen
(1928-2011?)

...Duminică, 15 septembrie
2013, la Sibiu, "Târgul de carte"
(Book Fest), la standul ce promova
exclusiv literatura evreiască. Am
zărit, aici, printre mai multe
enciclopedii şi albume, volume
documentare ample şi comentarii
istorice legate mai ales de
antisemitism, o lucrare (un singur
exemplar) care mi-a reţinut
deosebit atenţia. Este vorba de
"Contribuţia evreilor la progresul
industrial în România interbelică",
Editura Hasefer, autorul fiind Avram
Rosen, Bucureşti, 2002. Avram
Rosen, un nume ce îmi spunea
foarte mult. Oare este el? Am întors
imediat cartea şi, într-adevăr, de pe
coperta 4 exterioară, de deasupra
unui text succint privind cartea şi
autorul, mă privea fotografia, pe
fond albastru, a dr. A. Rosen (Avram
Rosen). Omul pe care eu l-am
apreciat şi îl apreciez drept una
dintre personalităţile economiei
româneşti dinainte de decembrie
1989, dar şi de după aceea. Am
cumpărat cartea, la modicul preţ
de 8 lei, şi, răsfoind-o, l-am regăsit
pe A. Rosen. Acelaşi stil doct,
succinct. analize verosimile
demonstrate cu cifre şi comentarii
de toată încrederea.
Despre dr. Avram Rosen mi s-a
spus la stand că nu mai trăieşte.
Nici nu am vrut să aflu exact când a
decedat, ştiam, oricum, de ce.
Ultima oară când ne-am întâlnit a
fost prin 1987 sau 1988. Eu venind
cu un bun prieten să-l vizităm pe
tatăl lui - eminentul chirurg de la
"Urgenţă", din Bucureşti, Costache
Dimitriu - internat în spitalul de pe
Panduri, "Theodor Burghele",
pentru a se opera. Când eram
acolo, în salon a intrat, în pijama
de spital, deci şi el internat, A.
Rosen tot pentru a-l vizita pe dr.
Costache Dimitriu. Revăzându-ne
după mai mulţi ani, ne-am îmbrăţişat, am schimbat impresiile de
rigoare. Era slăbit, suferind de o
tumoare la vezică, maladie care

însă se putea opera de 7-8 ori,
prognosticul de viaţă fiind chiar şi
de 15-20 ani. Iar A. Rosen se afla
atunci "abia" la a doua operaţie. Iam urat în final, şi lui, multă, multă
sănătate... Deci vestea celui de la
stand privind decesul de ceva timp
al lui A. Rosen mi-a părut
verosimilă. Odihneşte-te în pace
Avram Rosen...
Dar cine a fost economistul şi
omul Avram Rosen? Cel pe care,
în afară de mine, de vreo câteva ori
în studiile şi cărţile mele, cred că
nu l-a mai amintit nimeni. Oricum,
foarte puţini, în raport cu valoarea
sa Este, deci, momentul să mă
refer mai larg la personalitatea lui,
la mediul profesional în care a
operat (cu precădere pentru perioada care o cunosc, 1971-1976).
Avram Rosen (evreu fiind, nu şia schimbat niciodată numele
potrivit unor practici des întâlnite
după 1944, este drept, deseori
preferând semnătura mai discretă,
prescurtată A. Rosen), s-a născut
în 1928, la Bârlad, judeţul Vaslui.
Un judeţ apropiat de inima mea,
aici aflându-se şi Huşi-ul, unde,
alături de câţiva colegi, am pus
bazele unei instituţii de învăţământ
superior filială a Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu. După
studii economice reuşite, a parcurs
cu notaţii maxime un doctorat în
economie, cu specializare pe venit
naţional, la Universitatea din
Leningrad (astăzi St. Petersburg),
finalizând în 1965. Revenind în ţară,
a lucrat vreme de aproape trei
decenii la Bucureşti, la Comitetul
de Stat al Planiicării, Direcţia de
Coordonare a Planului, unde a
condus Serviciul de "Venit Naţional
şi Nivel de trai". Tot în cadrul
instituţiei, Rosen s-a ocupat de
probleme de analiză şi sinteză
macroeconomică, comparaţii
internaţionale, relaţii economice
externe, prognoză şi chiar
cibernetică economică. Timp de
aproape două decenii a fost un
apreciat profesor (asociat) la ASE
Bucureşti, cam în paralel cu vremea
în care am desfăşurat şi eu o
asemenea activitate, professor
asociat - cursuri şi seminarii - tot la
ASE Bucureşti.
Scriu mai departe preluând din
textul de pe ultima copertă a cărţii
amintite: "În perioada 1988 - 1992
a fost colaborator pe probleme de
istorie economică al Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, iar din 1993, când
s-a stabilit în Israel, a continuat
cercetările în acest domeniu în
cadrul Centrului Goldstein - Goren
din Institutul de Cercetări al Diasporei, Universitatea din Tel-Aviv. A
publicat peste 80 de studii, lucrări
şi articole privind evoluţia economiei româneşti cât şi în legătură
cu contribuţia evreilor la dez-

Agapă la o sărbătoare a autorului, la “Casa Universitarilor” Bucureşti, iulie, 1978.
De la stânga: ing. Ion Bârjac (director general M.I.U.), conf. dr. Vasile Ioţa (A.S.E. Bucureşti),
autorul, prof. dr. Vladimir Trebici, academician pe urmă.
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La aceeaşi agapă, de la stânga: ing. O. Vlaiculescu (C.S.P.), ec. Titi Cristescu (C.S.P.),
eminentul publicist Nicoară Ionescu, autorul.
voltarea şi modernizarea acesteia...
Pentru unele publicaţii de istorie
economică privind evreii din
România i s-a acordat premiul
Fundaţiei "Sara şi Haim Ianculovici
(Haiffa), pe anul 2000". Odată cu
aprecierea insistenţei - demne de
admirat - cu care instituţiile evreieşti
de resort se ocupă de destinul
conaţionalilor lor, cele scrise pe
coperta cărţii despre Avram Rosen
mi se par semnificative pentru a
putea contura o personalitate. O
paranteză. Am aflat prin anii 1990,
că fiica sa devenită medic în
România, dar, cred, trăind acum în
Israel, a fost colegă şi este cea mai
bună prietenă cu o verişoară a mea
primară, medic şi ea şi emigrată
pe la începutul anilor 1990 în
Canada. Închid paranteza. Motive,
dar, mai multe pentru a mă referi,
iată, acum, la Avram Rosen. Voi
relata mai mult momente importante din viaţa sa profesională,
când am fost colegul şi subalternul
său cel mai tânăr, (practic, o vreme,
cel mai tânăr din C.S.P.), mai multe
detalii care îi pun în lumină
comportamentul său ca om,
caracterul frumos. Am o astfel de
obligaţie prin deschiderea mea
faţă de istoria economică, cât şi faţă
de mine însumi...
...Prin 1966, proaspăt angajat de
pe băncile facultăţii - având note
foarte mari şi printr-un sever
concurs profesional (profitând de
numele meu de familie, Popescu,
atât de des întâlnit, cât şi de faptul
că locuinţa mea cu părinţii era
situată la colţ de străzi, părinţii dând
o adresă, iar eu o alta, nu
menţionasem în "dosarul meu de
cadre" originea socială burgheză,
pe un frate al tatei condamnat la
moarte în contumacie, o soră a
mamei cu 3 ani la Jilava, pe bunicul
meu general mort cu securitatea
la poartă venită să-l aresteze, pe
tatăl meu anchetat şi arestat politic,
o altă rudă mare ministru liberal,
etc., scriind în dreptul rubricilor
respective "mic-burghez", "fără
avere", "fără condamnări în familie",
"fără rude în străinătate", etc. Cum
nu începuse încă epoca
calculatorului, a "ţinut"...) - la cel
mai mare cotidian al ţării, l-am
cunoscut pe profesorul universitar
Dan Grindea. Un excelent
specialist şi dascăl în probleme de
creştere şi dezvoltare economică,
cu precădere finalitatea în sfera
venitului naţional. Dan Grindea,
evreu şi el, după ce a emigrat în
Statele Unite prin anii 1970, a
devenit, pentru o perioadă,
preşedinte al unui Comitet Mondial
al Bancherilor. Revenind la 1966,
menţionez că D. Grindea mi-a
făcut propunerea de a scrie
împreună un articol pe tema
"Cunoaşterea şi folosirea legilor

economice obiective, temelie a
unei conduceri şi planificări
realiste". Şi tema şi colaborarea cu
Dan Grindea m-au atras mult. Am
scris împreună articolul şi l-am
publicat în "Scânteia", studiul
nostru având un ecou deloc neglijabil într-o vreme în care economia
românească - "socialistă", desigur
- păşea destul de curajos pe drumul unor investiţii de amploare
menite să-i susţină ample transformări calitative şi locuri de muncă
corespunzătoare, pe drumul unor
ample deschideri către Vest, etc.
Luând de mai multe ori "dejunul
de lucru" cu profesorul Grindea,
acesta, căruia îi şi recenzasem,
elogios, în ziar, lucrarea sa "Venitul
Naţional în Republica Socialistă
România", mi-a spus: "În probleme
de venit naţional - la modă în acea
vreme, păcat că nu şi acum, n.n. eu sunt considerat cel mai bun în
teoriile respective, iar Nelu Rosen
(Avram Rosen) în chestiunile de
metodologie şi calcul". Am discutat
în mai multe rânduri, astfel, de Nelu
(acesta era diminutivul lui preferat)
Rosen.
...Vremea a trecut. În cei 4 ani şi
jumătate de publicistică economică parcursesem şi analizasem
cele mai importante obiective
industriale din toată ţara, dobândind ceva experienţă. Între timp,
relaţiile mele cu conducerea ziarului (unde începea să se
destrame, deşi strânsă cu greu, o
trupă de elită din care făceau parte,
printre alţii, poetul Grigore Arbore,
scriitorul Mircea Horia Simionescu,
muzicologul Smaranda Oţeanu,
criticul de artă Iulian Mereuţă,
scriitorul Paul Anghel, criticul de
artă Marina Preotu, dramaturgul
Sergiu Fărcăşan, economistul
profesor N.S. Stănescu, ş.a.) s-au
răcit consistent. Eu nefiind de acord
cu o serie de "impuneri", cu atât
mai mult cu cât nu eram nici
membru de partid... Era anul 1970,
spre noiembrie, un an greu pentru
economie, când industria trebuia
să compenseze o serie de pierderi
pe care marile inundaţii din luna
mai le aduseseră mai ales
agriculturii. Sunt trimis la Comitetul
de Stat al Planificării (C.S.P.) pentru
un articol care să fie semnat de
preşedintele de atunci al C.S.P
Maxim Berghianu, vizând toate
aceste probleme. Tipicul era ca, pe
datele furnizate de instituţie,
împreună cu câţiva specialişti de
acolo, să redactăm articolul pe
care să-l semneze "Şeful". Cei doi
consilieri desemnaţi astfel din
partea instituţiei centrale de
planificare au fost ing. Paul Manda
şi dr. ec. Avram Rosen. Am colaborat foarte bine şi a ieşit un articol
bun, potrivit scopului amintit. Iată,
dar, prima mea întâlnire cu Nelu
Rosen. "Supărat" însă pe ziar, i-am

întrebat pe cei doi dacă au locuri
libere de economişti la C.S.P.
"Pentru cine?", mi-au răspuns.
"Pentru mine, de pildă", le-am
replicat. "Vreţi să plecaţi de la ziar,
să veniţi în mijlocul unor activităţi
care comportă, deseori, o muncă
neîntreruptă de zi şi noapte?" "Da",
am răspuns scurt. Nu au stat nici ei
pe gânduri: "Pentru dumneavoastră avem locuri, vă recomandăm la
preşedinte". Cu astfel de "naşi" am
început treaba la C.S.P.,după un
examen, prin "transfer în interesul
serviciului", la începutul lui ianuarie
1971, în cadrul "Direcţiei de Coordonare a Planului", condusă de
admirabilul ing. Constantin
Caloianu, ca director, ec. Petre (Titi)
Cristescu şi ing. Lisette Adrian
(soţia profesorului de Energetică
de la Politehnică, fost ministru adj.
la Energie), ca directori adjuncţi.
Mai îndeaproape, în "Serviciul de
Venit Naţional" condus cu sobrietate, atent, colegial, de Nelu Rosen.
Peste un an am lucrat ca economist macrosintezist în serviciul
d-lui Rosen, începând în timp
concursurile ce m-au dus spre
funcţiile executive (nu am avut
niciodată funcţii de conducere sau
politice) de economist specialist
(principal) macrosintezist, urcând
relativ rapid, pe baza muncii mele,
pe scara categoriilor şi gradaţiilor
profesionale... Era o muncă foarte
grea, de multe ori lucram toată
noaptea, iar dimineaţa, deseori, nu
plecam acasă şi o luam de la
început... Eram coleg - ei erau în
alte Direcţii - cu cel ce va deveni
prim-ministru, ec. Nicolae Văcăroiu
(Direcţia de Finanţe şi Balanţa de
Venituri şi Cheltuieli Băneşti ale
Populaţiei) şi cu cel ce va deveni,
după Traian Băsescu, ministrul
Transporturilor, ing. Paul Teodoru,
căruia, când era ministru, i-am
cununat fiica, un tânăr şi strălucit
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medic. Preot la nuntă a fost
părintele Galeriu... Erau în C.S.P.
mulţi colegi de foarte bună calitate.
Printre ei, cei a căror activitate
preţuită făcea caduce mai multe
din "dezastrele" din dosarele de
cadre. De exemplu, directorii
adjuncţi Protopopescu (bunicul,
amiral burghez), Leucuţia (fiul
marelui ţărănist) sau consilierul
Vsevolod Grabovschi, patronul,
înainte de 1948, al celebrului trust
"Beton - Monier", tatăl meu fiind în
acea vreme în Consiliul de
Administraţie al Trustului. Pe urmă,
venerabilul inginer forestier
Gheorghe Herăşescu, fiu al unui
fost senator liberal, ofiţerul
"deblocat", de pe frontul de est,
matematicianul Fănică Turtoiu, ing.
Urdăreanu nepot al lui Ernest
Urdăreanu, fostul Mareşal al
Palatului în vremea lui Carol al IIlea, etc. Este drept, şi timpul
devenise ceva mai tolerant...
Să revin la Nelu Rosen. În
calitatea sa de şef de serviciu, de
specialist, ne ajuta să înţelegem
ceea ce făceam. Să înţelegem
problemele dificile ale ecartului
dintre venitul naţional creat şi cel
utilizat precum şi explicaţiile
respective. Cum să calculăm, cât
mai aproape de realitate, venitul
naţional creat, folosind atât metoda
evaluării şi însumării componentelor în acest sens - valoarea
nouă creată pe ramuri şi subramuri
în industrie, agricultură, transporturi, comerţ, construcţii, etc., cât
şi verificările astfel, prin scădere
din valoarea produsului social din
ramurile amintite, a cheltuielilor
materiale. Mi-aduc aminte că
odată, sub presiunea termenului
de predare a lucrării, am comis o
inexactitate în calcul, de ordinul
câtorva zecimale. Putea să mă
sancţioneze. N-a spus nimic la
nimeni şi mi-a vorbit numai mie,
foarte sobru: "Să nu mai faci
niciodată un asemenea lucru,
respectă cifra". Parcă se sfârşise
pământul. Ceea ce a fost pentru
mine învăţătură de minte pentru tot
timpul de apoi.
Dar "episodul Virgil Pârvu"? Iată,
prin toamna lui 1971 sau începutul
de ianuarie 1972, Nicolae
Ceauşescu, probabil că sub impuls
asiatic sau al soţiei a decis să
înlăture din funcţii de demnitari pe
unii dintre cei ce aveau "hibe" la
dosar. Printre ei, prim-vicepreşedintele C.S.P., fost ministru de
Finanţe, cel care îşi arunca ochii şi
asupra lucrărilor mele - avea,
deseori, cuvinte de laudă - dr. Virgil
Pârvu. Un om deosebit, excelent
profesionist, atent, deloc precipitat,
calm, cu vorba bine cântărită.
Printre altele, avea, însă, el sau
soţia lui, tatăl preot, probabil
pensionar. A fost dat afară "ca

nimeni". Pe mine, tânăr economist
cu speranţe totuşi, faptul m-a
revoltat. Imediat ce am aflat,
trecând, poate, peste microfoane
sau filmări, m-am dus în birou la el
să-i spun că îmi pare rău, că
licenţierea lui, nemotivată de nimic
din ce consideram eu că trebuie
luat în calcul, m-a dezamăgit
profund. Că nu cred că poate fi
adevărat. Eram, însă, al doilea. În
biroul său altădată plin de lume,
era doar el şi încă o persoană care
îşi exprima aceleaşi sentimente.
Cine era persoana? Avram Rosen.
Am mai stat de vorbă cu Virgil Pârvu
şi Nelu Rosen încă vreo oră, după
care am ieşit amândoi, extrem de
trişti. Au mai fost pe urmă şi alţi
colegi, dar noi ne-am dus primii.
Iar pentru Virgil Pârvu, trecut atunci
director în Comitetul de Stat al
Preţurilor, sufleteşte a contat...
...Am trecut, la peste un an după
aceea, aşa a apreciat conducerea
Direcţiei, în serviciul de "Sinteză
generală a planului", condus
succesiv de inginerul Paul Manda,
vechea mea cunoştinţă şi ec.
Stelian Ciuraru. Cu Nelu Rosen am
rămas bun amic. Construiam eu
"Tabloul sinoptic al dezvoltării" prelucrând mii şi mii de cifre -, Avram
Rosen furnizându-mi toate
elementele de venit naţional şi
oferindu-mi cu largheţe, ori de câte
ori îl ceream, sfatul său profesional
în secvenţe în care, pentru a putea
desprinde unele concluzii,
discutam împreună, uneori şi în
contradictoriu, câteva ore... Un
episod, acum, care şi el merită
relevat. Maxim Berghianu, atunci
când a plecat de la C.S.P, primind,
cum se spunea oficial, "o altă
însărcinare", dar mai jos, - am mai
amintit astfel-, a făcut totuşi un gest
de onoare. A promovat semnându-le deciziile - şefi de
servicii în posturi de directori
adjuncţi, pe câţiva dintre directorii
adjuncţi în posturi de directori, iar
pe vreo patru dintre vechii directori,
în posturi de vice-preşedinţi ai
C.S.P. Nu neapărat - aproape
deloc, chiar - dintre cei cu dosar
bun sau bine văzuţi politic, ci
exclusiv, indiferent de alte criterii,
dintre cei care munceau cu
inteligenţă şi cu randament. Aşa au
ajuns C. Caloianu (fiul unui viteaz
ofiţer), cu gradul de ministru
(secretar general al C.S.P), iar Nelu
Rosen director adjunct. Aşa a
devenit vice-preşedinte distinsul
director, consilier şi omul fermecător, delicat chiar, care era Mircea
Zara. Aşa s-a menţinut în funcţia de
vice-preşedinte rafinatul inginer
petrolist Ştefan Gabor, cel cu care,
deseori, veneam, pe jos, acasă, în
Cotroceni, devenind, în ciuda
diferenţei de vârstă şi de "poziţie",
continuare în pag. 8

Tot la agapă, de la stânga: acad. Vladimir Trebici, prof. dr. Ivanciu Nicolae Văleanu (A.S.E.
Bucureşti), Prof. Baron (prorector A.S.E. Bucureşti), conf. dr. Gh. Ciulbea (A.S.E. Bucureşti).
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urmare din pagina 1
În economia de piaţă europeană
punctual de referinţă al politicii
economice a UE şi a statelor
membre plasează concurenţa între
factorii determinanţi ai succesului
economic. Acceptarea prevederilor
Tratatelor asupra UE este cea mai
bună modalitate de indeplinire a
nevoilor consumatorilor, cea mai
bună cale de asigurare a competitivităţii operatorilor economici a
produselor şi servicilor europene
pe Piaţa Internă şi internaţională.

Cu privire la
întreprinderile
publice
ºi întreprinderile
cãrora statele
membre le-au
acordat drepturi
speciale sau
exclusive, art. 86,
alin. 1, al Tratatului
CE interzice statelor
membre sã legifereze
sau sã menþinã în
vigoare orice mãsuri
ce contravin
regulilor Tratatului
ºi în particular
regulilor
concurenþei.
Art. 86, alin. 2, prevede o serie
de derogări de la regulile generale
ale Tratatului şi anume întreprinderilor cărora li s-au încredinţat
serviciile economice de interes
general, fac obiectul regulilor
concurenţei, atât timp cât aplicarea
acestor reguli nu afectează
îndeplinirea, de fapt sau de drept,
a sarcinilor particulare ce le-au fost
atribuite.
Scopul acestei prevederi este de
a reconcilia interesele statelor
membre în utilizarea anumitor
întreprinderi ca şi instrument al

politicii economice sau fiscale, cu
interesele comunităţii de conformare cu regulile de concurenţă şi
de protejare a bunei funcţionări a
Pieţei Interne.
Pentru evitarea monopolurilor
prin utilizarea reţelelor care, sub
obligaţia unui serviciu public care
furnizează servicii de bază pe întreg
teritoriul unui stat membru sau pe
o parte a acestuia, Comisia
Europeană a urmat o politică de
liberalizare a producţiei şi a
distribuţiei de gaze şi electricitate,
a telecomunicaţiilor, a serviciilor
poştale şi a transportului, în temeiul
art. 86, alin. 3, al Tratatului CE.
Temeiul juridic al politicii
comunitare privind întreprinderile
publice este reprezentat de
numeroase dispoziţii ale Tratatului
CE: art. 86 şi art. 295 în ceea ce
priveşte chestiunile generale
referitoare la întreprinderile
publice, alin. 1 şi 2 ale art. 31 în
ceea ce priveşte drepturile speciale
sau exclusive şi art. 87, alin. 2,
pentru serviciile publice.
În principiu, Tratatul nu prevede
un regim special pentru întreprinderile publice. Art. 295 prevede
libertatea absolută a statelor
membre în ceea ce priveşte
regimul proprietăţii. Întreprinderile
publice sunt considerate, ca orice
altă afacere, făcând obiectul
regulilor de nediscriminare şi
concurenţă.
Potrivit art. 86, alin. 1, se cere
statelor membre să nu ia nici o
măsura care să le excepteze de la
aceste reguli.
Totuşi, natura legăturilor dintre
guverne şi societăţile în care statul
participă, necesită o atenţie
specială în privinţa ajutoarelor de
stat acordate întreprinderilor
publice.
Astfel, prin Directiva nr. 80/723
CEE s-a asigurat transparenţa
relaţiilor financiare dintre statele
membre şi întreprinderile publice,
transparenţă întărită prin modificările şi completările aduse
acesteia în 1993, care cere statelor
membre să transmită anual Comisiei Europene rapoarte privind
toate întreprinderile publice din
sectorul industrial a căror cifră de
afaceri este mai mare de 250

milioane euro.
Drepturile speciale sau exclusive
reprezintă restricţii ale numărului
de operatori autorizaţi să exercite
o activitate economică dată,
aceasta putând fi acordată doar
anumitor operatori ,,drepturi
speciale" sau unuia singur "drept
exclusiv". Operatorii pot fi
întreprinderi private sau publice.

Art. 31 al Tratatului
CE prevede ca
monopolurile
naþionale cu
caracter comercial
sã fie ajustate, astfel
încât, sã nu existe
discriminãri între
persoanele juridice
având naþionalitatea
statelor membre.
Aceste ajustări trebuie finalizate
până la sfârşitul unei anumite
perioade de tranziţie, care s-a
epuizat în cazul statelor membre
fondatoare ale Comunităţilor şi
care a fost prevăzută pentru fiecare
nou stat membru în cazul
extinderilor succesive ale Uniunii.

Art. 86 al Tratatului
CE precizeazã cã
drepturile speciale
ºi exclusive nu pot
contraveni regulilor
Tratatului ºi în
special, regulilor
privind cele
4 libertãþi de
circulaþie (mãrfuri,
persoane, servicii ºi
capitaluri) ºi
regulilor
concurenþei.
Singurele excepţii acceptate se
referă la întreprinderile responsabile pentru gestionarea unui
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monopol fiscal şi cele responsabile
pentru administrarea serviciilor de
interes economic general. În
aceste două cazuri drepturile pot fi
menţinute chiar dacă contravin
Tratatului, cu condiţia ca excepţia
să fie dictată de cerinţele unei
sarcini particulare trasate întreprinderii respective şi să nu afecteze
comerţul în măsura în care ar
contraveni intereselor comunităţii.

interes economic general între
valorile comune ale Uniunii,
precum şi rolul acestora în
promovarea coeziunii sociale şi
teritoriale, Comunitatea şi statele
membre în limitele competenţelor
lor şi ale domeniului de aplicare al
prezentului Tratat, vor lua măsurile
necesare pentru ca aceste servicii
să opereze pe baza principiilor şi
condiţiilor care le permit să-şi
îndeplinească misiunile."
Pe această bază s-a decis, de
pildă, liberalizarea serviciilor
poştale prin Directiva nr. 97/67 CE,
act normativ ce deschide concurenţei acest sector, în limitele
asigurării unui nivel minim de
servicii în beneficiul utilizatorilor şi
a rezervării anumitor activităţi
pentru unul sau mai mulţi
operatori.

Serviciile publice cunoscute
şi sub denumirea de servicii
de interes public sau
utilităţi publice,
reprezintă activităţi economice
de interes general înfiinţate de
autorităţile publice şi care
operează sub responsabilitatea
acestora, chiar dacă gestionarea
lor este delegată unui operator
public sau privat, separat de funcţia
administrativă. Conceptul se aplică
în principal activităţilor de "reţea":
electricitate, gaze, apă, transport
public, servicii poştale şi
telecomunicaţii.
Mult timp instituţiile comunitare
nu au acordat o atenţie specială
serviciilor publice, întrucât nu se
dorea ca acest lucru să fie
considerat o încălcare a neutralităţii
în ceea ce priveşte proprietatea
asupra întreprinderilor legate de
activităţi publice şi nici generarea
de conflicte cu statele membre ce
priveau serviciile publice ca pe o
chestiune internă.
Implementarea pe deplin a
liberei circulaţii a bunurilor şi
serviciilor a ridicat problema
barierelor legate de drepturile
speciale şi exclusive acordate de
statele membre întreprinderilor de
servicii publice proprii. Astfel că, la
începutul anilor 90, Comisia
Europeană a demarat procesul de
reducere sistematică a drepturilor
speciale şi exclusive, reuşind ca în
1996 să adopte o comunicare
privind serviciile de interes general
în Europa, iar, ulterior, să determine
prin Tratatul de la Amsterdam
inserarea unor noi dispoziţii.
În prezent, art. 16 al Tratatului CE
privind acest domeniu prevede
,,fără a aduce atingere dispoziţiilor
art. 73, 86 şi 87 şi având în vedere
poziţia ocupată de serviciile de

Principiul de bazã
al concurenþei este
acela ca accesul pe
piaþã trebuie sã fie
liber, atât pentru
operatorii de piaþã,
cât ºi pentru
consumatori, iar
obiectul raportului
juridic de
concurenþã se
bazeazã pe buna
credinþã ºi
respectarea uzanþelor
cinstite în activitatea
ce reglementeazã
concurenþa.
Modificările legislative, din punct
de vedere instituţional se referă la
rolul deosebit al Uniunii Europene,
ca membru activ în Organizaţia
Mondială a Comerţului (OMC), care
a pledat pentru deschiderea
pieţelor pentru mărfuri, investiţii şi
servicii, precum şi participarea
ţărilor în curs de dezvoltare în
procesul de luare al deciziilor din
cadrul OMC.
Rolul Uniunii Europene
şi a instituţiilor sale în
politica comercială comună
şi stabilirea normelor
privind concurenţa
sunt necesare pentru
funcţionarea Pieţei Interne

sursa foto capital
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Prin Legea nr.149/2011 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.75/2010 privind
modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr. 21/1996 s-a făcut
referire la agenţii economici, care
în modificare se referă la
întreprindere sau la operator
economic.
Prin această modificare s-a
întărit rolul Consiulului Concurenţei
de autoritatea naţională, administrativă, autonomă şi rolul
acesteia de a aplica dispoziţiile
art.101 şi art.102 din Tratatul de
Funcţionare a Uniunii Europene.
(TFUE) Potrivit prevederilor
Regulamentul CE nr.1/2003 al
Consiliului privind punerea în
aplicare a normelor de concurenţă
şi a modificărilor. Prin desfiinţarea
Oficiului Concurenţei acesta a fost
înlocuit cu Ministerul Finanţelor
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Publice, care a preluat o parte din
bunurile mobile şi imobile.
Normele juridice din legislaţia
concurenţei sunt norme de
autoritate, care impun comportamentul operatorilor economici pe
piaţă, iar în cazul nerespectării
acestor norme avem raporturi
juridice de conflict prin care
autoritatae statală, prevăzută de
lege poate trage la răspundere pe
cei care încalcă normele de
concurenţă.

Instituirea unei Pieþe
Comune, a unei
uniuni economice ºi
monetare, prin
înfiinþarea
Comunitãþii
Europene a dus la
o politicã de
concurenþã cu
2 obiective ºi anume
funcþionarea optimã
a Pieþei Interne, a
Uniunii Europene
ºi existenþa pieþelor
concurenþionale.
Astfel, la nivelul european s-au
luat măsuri cu scopul de a avea o
concurenţă liberă, fără practici
restrictive sau alte elemente, care

să restrângă sau să elimine
concurenţa.
Pentru a elimina
aranjamentele comerciale
şi abuzul de
poziţie dominantă
s-au stabilit reguli de concurenţă
prin norme comune aplicabile

întreprinderilor, aşa cum arată art.101
şi art 102 din TFUE, Regulamentul
nr.1/2003 al Consiliului, cât şi
dispoziţiile Legii nr.21/1996 privind
concurenţa, modificată şi republicată.
Cu privire la modalităţile de
restrângere a concurenţei, prin
monopolul de stat şi regulile ce
vizează anumite incapacităţi de

ordin subiectiv, referitoare la
aplicarea concurenţei, arătăm că
clauzele de neconcurentă pot fi
stipulate în contracte şi sunt aplicate
pentru o regiune geografică sau
pentru un grup de persoane şi doar
pentru bunuri şi servicii, cu care
agentul este împuternicit să
negocieze şi să încheie contracte.

Bibliografie
https://ec.europa.eu/competition/
consumers/what_ro.html
https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/ro/sheet/82/politica-indomeniul-concurentei
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/
publicatii/Politica_concurenta.pdf
https://europa.eu/youreurope/
business/selling-in-eu/competitionbetween-businesses/competitionrules-eu/index_ro.htm
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urmare din pagina 5
buni amici. Pe baza accesului lui
Ştefan Gabor la o sumă în valută,
eu plătindu-i suma în lei, am ajuns,
cred, unicul posesor din România
al faimoasei lucrări a lui Raymond
Cartier, director ani de zile al ParisMatch-ului, anume "L'Histoire du
monde d'apres la deuxieme guerre
mondiale". Carte excelentă, format
mare, în 2 volume, grafică remarcabilă, apărută la Paris prin 1970
şi care, prin erudiţia autorului şi
conţinutul ei, mi-a deschis mult
mintea. Aşa au devenit directori
adjuncţi - din economişti sau
ingineri "simpli" sau din şefi de
servicii, colegii şi prietenii mei,
oameni deosebiţi, Napoleon Ene,
Eugen Topală, Ionică Ştefan, Gh.
Melinte, Octavian Vlaiculescu,
Sergiu Constantinescu, etc. Aşa au
redevenit directori ing. Victor
Iancovici, ec. Paul Alexiu, ing. Paul
Sfetcu, ş.a. Fără deciziile lui M.B.,
toţi cei amintiţi ar fi rămas "mai jos",
deşi ei lucrau cel mai bine.
Dar, din păcate, doar pentru vreo
săptămână. Noul preşedinte al
C.S.P-ului numit de Nicolae
Ceauşescu, respectiv Manea
Mănescu, cu un caracter îndoielnic,
venal, dar şi cu dorinţa de a epata
(în mai multe cărţi semnate de el,
pe care le ştiu, nu a scris măcar un
cuvânt), de a arăta tuturor ce putere
are, printr-o primă hotărâre a sa a
anulat toate acele decizii semnate
de Berghianu. Dezvoltând unele
reacţii rele fireşti faţă de el din
partea noastră, a economiştilor şi
inginerilor "executivi"... Mai trebuie
să spun un lucru Când în C.S.P.,
precum în alte instituţii, marea
majoritate a funcţiilor de conducere
erau ocupate de conaţionalii lui
Nelu, A. Rosen se purta foarte bine
cu toţi cei de obârşie neaoşă, chiar
dacă alţii ca el îi persecutau pe
aceştia din urmă. Nelu Rosen, era
acelaşi om cald, jovial şi atent cu
toată lumea. Cum a fost, mi-au spus
colegii, până la pensionarea sa...
Şi încă. Primul meu loc de
muncă nu mă încurajase deloc sămi ridic pregătirea, chiar îmi
interzisese acest fapt sub pretextul
că astfel nu îmi voi putea îndeplini
sarcinile de serviciu. C.S.P.-ul însă,
şefii şi colegii mei, Nelu Rosen, Gh.
Şiclovan, dar şi C. Caloianu, profesorul Emilian Dobrescu, Titi Cristescu, Napoleon Ene, Ghiţă Obreja,
Paul Sfetcu, ş.a., m-au încurajat
susţinut într-o astfel de pregătire
"suplimentară". Tot cu ajutorul lor,
devenise o condiţie sine qua non
pentru a-mi continua doctoratul, a
putea susţine teza, în septembrie
1973 am intrat în partid... Iar în
momentul în care eu singur mi-am
dat seama că la C.S.P. nu îmi voi
putea termina niciodată teza, am

Tot la agapă: ec. Napoleon Ene (C.S.P.),
autorul, ec. Stelian Ciuraru (C.S.P.).
decis să răspund ofertei din
cercetare şi să plec la Institut. Miam păstrat însă bunele relaţii cu
cei de la C.S.P., printre care Nelu
Rosen s-a aflat mereu pe un plan
important. Discutam de multe ori
împreună, mă sfătuia, îl sfătuiam
şi eu pe el, colaboram. Deseori, ne
întâlneam pe culoarele ASE-ului
unde, cum am mai arătat, predam
şi seminarizam amândoi. De altfel,
la masa pe care am oferit-o după
susţinerea tezei, în iulie 1978, erau
lângă mine Costică Caloianu, Titi
Cristescu, Nelu Rosen, viitorul
academician Vladimir Trebici,
Napoleon Ene, Ghiţă Obreja,
Stelică Ciuraru, profesorul matematician Turtoiu (excelentele
manuale şi culegeri de probleme
de matematică semnate Coşniţă
şi Turtoiu) etc.
Legăturile s-au estompat în timp,
mai ales de când Nelu a plecat în
Israel. Nu prea mai aveam
contacte, în afara urărilor de bine
din partea mea şi a lui transmise
prin fiica sa şi, respectiv, verişoara
mea. Asemenea împrejurări nu au
putut niciodată să-mi şteargă
amintirea frumoasă a lui Avram
(Nelu) Rosen. Un specialist

impecabil, cu grijă faţă de învăţăceii
săi, atent la evoluţia şi progresul
lor pe care le îndruma şi le încuraja
deosebit… Nelu Rosen are o
operă. Poate mai puţin cunoscută,
dar cred că ar fi de folos ştiinţei
noastre economice ca studiile sale
despre venitul naţional, despre
dezvoltare şi, iată, despre contribuţia evreilor la dezvoltarea societăţii româneşti, să fie înmănunchiate în câteva volume şi aduse
la cunoştinţa celor interesaţi.
Avram Rosen şi cei mai mulţi
dintre colegii de atunci reprezentau
un veritabil univers. Cu multe bune
şi, desigur, altele mai puţin bune.
Erau şi limitele sistemului. În
general, însă, era o echipă, se
lucra colegial, nu prea aveam timp
de bârfe, se vădea - cu excepţiile
de rigoare - o veritabilă solidaritate
între cei 700 - 800 de specialişti
(inclusiv Centrul de Calcul şi
Institutul de Cercetări pentru
Planificare) din C.S.P. Cei mai
mulţi dintre aceşti oameni au
trecut, probabil de mult, în lumea
umbrelor, a memoriei. Trăiesc
însă alături de noi prin amintirea
lor. Nelu Rosen, pentru mine, şi nu
doar, un om, o viaţă...
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... Închei prezentarea celor patru "economişti uitaţi". Cu
siguranţă că mai sunt şi alţi. Doar câteva cuvinte despre încă
doi: Maria D. Popescu şi Nicoară Ionescu. Doamna Popescu,
doamnă în adevăratul sens al cuvântului, este cercetătorul
economist care a conceput "Procesul circular activ". În speţă,
organizarea, structurarea de aşa manieră a întreprinderilor
astfel încât fiecare particulă de deşeu să dobândească calităţi
de utilitate. Prima în lume a făcut asta, astăzi fiind nu puţini
cei ce studiază în această direcţie. Lucrarea ei de căpătâi în
acest sens se intitulează Maria D. Popescu, "Un posibil
răspuns la dilemele dezvoltării: Procesul circular activ",
Editura Politică, Colecţia "Idei contemporane", Bucureşti,
1985. Volumul intregrează şi prima dezbatere într-o
asemenea direcţie, la Institut, cu manageri şi tehnologi de
renume, precum prof. univ. dr. docent Vasile Nitu, Mario
Duma, acad. Mihai Drăgănescu, C. Caloianu, Corneliu Russu,
etc. Organizatorii, cei care au condus dezbaterile,
au fost Maria D. Popescu şi Dan Popescu.
Al doilea nume: Nicoară Ionescu, remarcabil publicist,
economist, feciorul fostului preşedinte ALACI (Asociaţia
Licenţiaţilor Academiei Comerciale şi Industriale) şi
directorul economic al lui Malaxa, Victor Ionescu. Cu el, cu
Nicoară, ne frământam, nu o dată, când comentaţi pozitiv
la "Europa liberă" ne gândeam că putem pierde serviciul.
Nicoară era profund, original, echilibrat, cunoscător al unei
întregi experienţe mondiale de dezvoltare economică.
************
...Era o altă economie faţă de acum. Principiile erau altele.
Era o altă lume. Nu prea putem să facem simple
comparaţii. "Dosarele" contau enorm. Libertatea
economică se vădea cam o poveste. Erau imobilism,
uneori lipsa de ordine în structuri, etc, unde ar fi trebuit să
fie altcumva. În plus, spre final ajunsesem să fim o
economie aproape autarhică. Partidul unic, proprietate
economică aproape unică, dar nu era doar asta, conta, de
fapt, doar "o voce". Oamenii munceau, totuşi, economia
avea specialişti de valoare, erau nu puţine lucruri bune.
Dar anumite contraperformanţe întunecau celelalte zone.
Sigur, nu puteai scrie în maniera asta, mult prea multe
interziceri. Corupţie, destul de mărunţită, era şi atunci. Dar
cea sistematică, internaţională sau naţională de acum,
este mult mai mare. Contează în prezent spre negativ "furtună" - ca la barometru, şi transformarea noastră din
producători spre consumatori. De unde atâţia bani pentru
importuri? Sunt valabile, din păcate, şi acum, "dosarele",
de un fel sau altul. Iar nu puţini dintre cei "neadaptaţi"
socialmente, conservând deprinderi nocive vechi, sau mai
noi, moderne, conduc în bună măsură…
P.S. Covid-19 continuă să ne
producă destule necazuri.
Contează şi lipsa testărilor
necesare din primele săptămâni. Oricum, mare preţuire
pentru medici, infirmieri, pentru
toţi cei din prima linie. Ei duc
lupta cu fapta…
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