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„Istoria este cea dintâi carte a
unei naţii. Într-însa ea îşi 

vede trecutul, prezentul şi vi-
itorul.” 

- N. Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Toamna cumpenelor noastreToamna cumpenelor noastre

Cezar 
Adonis Mihalache

SSfârșitul de toamnă
2014 este esențial pentru vi-
itorul României. Pentru un
viitor democratic sau,
dimpotrivă, unul încorsetat
între blocurile de altădată.
Poate fi o toamnă fatală vi-
surilor noastre și obligațiilor
pe care le avem pentru
generațiile care vin sau
poate fi un moment în care
încă o cumpănă să fie
sfărâmată de hotărârea
noastră. Pentru că va fi un
moment în care se 
va încerca reașezarea
blocurilor reci de beton ale
unor ziduri, economice –
pentru începu!, prin care să

fim din nou izolați. „Be-
toane” născute și din
indiferența noastră ce pot
deveni lespezile de mor-
mânt ale visurilor noastre
europene… Ziduri clădite
poate chiar peste liniile ad-
ministrativ-teritoriale pe care
le visează alții a le trasa
peste sfântul pământ al țării.

Va fi o toamnă în
care țara va aștepta de la
candidații la prezidențiale
mesajul ferm al continuității
drumului pe care l-au de-
schis, prin jertfă, tinerii în
Decembrie 89. Garanția
faptului că Decembrie 2014
va fi o poartă spre viitorul
nostru european, nu o copie
plagiată și plastifiată a so-
cialismului din calendarul
oricărui decembrie de di-
nainte de ‘89. Un moment
esențial pentru continuitate,
căci, fără veghe, ar putea fi
toamna fatală de dinaintea
unui alt decembrie roșu. Dar
nu roșu prin jertfa irumperii
irealurilor, ci roșu ideologic.

Și trebuie să fim
prezenți! Mai ales că nea-
sumatul candidat al puterii
„socialiste” la prezidențiale a
găsit de cuvință să mai dea

o dată cu bâta în supa roșie
pe care i-o ține sub tuleiele
de „politician” cel mai ne-
dorit „moș” al românilor.

Astfel, în prag de
campanie electorală, Vio
Mao Ponta și-a programat o
vizită în… China! Chipurile
„pentru a debloca relațiile
economice”. Pentru că, nu-i
așa?!, după „deblocarea
economică” de la București,
se impunea și o deblocare a
acelorași relații „printr-o co-
laborare politică”. Căci, aici,
în coasta UE, „partenerii” nu
au putut semna, de la roșu
la roșu, chiar orice! Ori,
poate, au început expor-
turile de porci spre China și
noi nu avem habar?!

Dar cum se va uita
oare Occidentul la mesajul

pe care îl dă un candidat la
preziențiale în prag de cam-
panie electorală? Când,
vorba aceea, până și vizitele
la „spa”-uri trebuie bine gân-
dite! Dar asta chiar nu-l
interesează pe soldățelul de
teracotă care se crede co-
mandant suprem.

Și cum îi stă bine
unui aspirant maoist, Victor
Ponta și-a avertizat colegii
de partid să stea cumințiți la
locurile lor cât e el plecat.
Asta după ce a avut grijă să
reamintească țării că el este
comandantul suprem.

Așadar, a pus cărțile
(roșii) pe masa partidului!
Să nu carecumva să dea
vreunul iama prin funcțiile
partidului ori să intre cu pi-
cioarele peste nomi-
nalizarea pentru postul de
următor premier socialist.
Că aici, spre deosebire de
el, sunt destui hotărâți care
nu au nevoie de exercițiile
motivaționale în grup din
fața aparatului urban și rural
de partid, acele Adunări ale
Anonimilor pontiști care să
se roage de el să can-
dideze, „să-l vrea”, ci sunt
gata să-și asume locul. Pe

aceștia i-a avertizat Victor
Ponta, mârlănește, că doar
el are „cuțitul” și păinea aia
mucegăită de partid, că
unde le stă prestanța de so-
cial-democrați, acolo le va
sta și viitorul politic.

Iar Victor Ponta
merge la Beijing și pentru o
altă „demonstrați”: să ne
arate că și el va avea int-
electualii lui. Și va inaugura
sediul ICR Bejing. Dar nu
acolo unde i-ar fi fost locul
instituției, pe lângă Am-
basada României, ci
dovada prețului pe care îl
pun aroganții politicieni
chinezi pe cultura
românească (adusă preș de
vasalii politici de la
București), într-un… mall.
Ba, deloc întâmplător, cul-
tura românească va fi
vecină „de stand” cu Institu-
tul Maghiar. Așa, ca frater-
nizare, în deja anunțatele
evenimente comune, între
standul nostru ca posibilă
reprezentanța a ținutului se-
cuiesc și Ungaria „culturală”

Dar de ce trebuie să
repetăm iarăși povara ze-
cuirii sub cumpenele isto-
riei? De ce să ajungem din
nou într-o „cumpănă”, care
ne va mai rispi din entuzi-
asm și ne va îmbătrâni
înainte de vreme, când nici
nu ar fi trebuit să ne mai
punem problema că istoria
se poate repeta? Și care se
repetă doar din vina
noastră! Se repetă pentru
cei ce nu știu să o apere de
monștrii care s-au hrănit
(ba, i-am hrănit noi singuri!)
cu fiecare vot, cu fiecare pa-
chet și plasă de pomană
electorală, cu fiecare
înjurătură de nepăsare
aruncată din drum, dar fără
un gest decisiv, cu fiecare
stampilă nepusă pe bulet-
inul de vot…

Oricum, faptul că
americanii l-au invitat pe
Mircea Geoana într-o vizită
la nivel înalt în SUA, ar tre-
bui să-i puna pe gânduri pe
social-democrați. Iar pentru
noi ar trebui să fie un sem-
nal că americanii au realizat
că „dreapta unită” nu va
furniza în timp util un candi-
dat fezabil, iar președinția
va fi a stângii…

●

Forța naționalismului!Forța naționalismului!

Vlad
Hogea

CChiar şi cei mai
acerbi critici ai curentului
naţionalist sunt siliţi de
evidenţele contemporane să
recunoască următoarele
realităţi: “Naţionalismul pre-
supune interzicerea secesiu-
nii, în ciuda faptului că
grupurile secesioniste sunt
adesea naţionaliste. Este o
greşeală să pui semn de
egalitate între naţionalism şi

secesionism. Accentul pus
pe unitatea naţională şi pe
indivizibilitatea naţiunii este
unul prioritar în ideologia 
şi retorica naţionalistă”.
Legăturile stabilite de un in-
divid, pe verticala timpului şi
pe orizontale spaţiului, cu toţi
conaţionalii săi, sunt prea
puternice pentru a putea fi
înlăturate cu una, cu două.

Naţionalismul, de-
parte de a fi doar o modă,
constituie o condiţie
organică, intrinsecă, a
existenţei acelor naţiuni.
Pentru că discuţiile despre
naţionalism au fost limitate la
formele exotice şi pitoreşti
ale acestuia, au fost scăpate
din vedere aspectele care ţin
de forma banală, obişnuită a
respectivului fenomen. Se
spune din ce în ce mai des
că statele naţionale sunt în
declin; naţionalismul nu mai
reprezintă o forţă de primă
mărime; la ordinea zilei este
globalizarea. Dar o rememo-
rare e oricând necesară.
Spiritul naţional încă există şi
lansează chemări pentru
sacrificiul suprem. Zi de zi,
simbolurile şi tezele sale
sunt prezentate în public”.

Or, forţa acestei
mişcări politice şi ideologice
de a mobiliza mase largi de
oameni nu poate fi, în nici un
caz, negată sau ignorată.
Din păcate, particularităţile
culturale sunt conştientizate
de popoare în special atunci
când şi acolo unde acestea

sunt în pericol. Societăţile
multiculturale sunt, în reali-
tate, societăţi fără cultură.
Continentul european merge
dintr-o criză în alta: datorii,
şomaj în masă, regres so-
cial, războaie între popoare
şi înlăuntrul popoarelor, toate
acestea reprezintă o «UE-
Europa» a funcţionarilor şi
tehnocraţilor. Baza unei or-
dini europene noi trebuie să
fie recunoaşterea principiului
ordinii naţionale de stat, 
a principiului originii
popoarelor şi a dreptului

acestora la autodeter-
minare”.

În egală măsură,
susţin naţionaliştii italieni,
“orice proiect de dezvoltare
nu se poate desprinde de re-
alitatea istorică a naţiunii,
acea comunitate etnică,
politică, socială, economică
şi culturală a cărei
importanţă nu poate fi
trecută pe plan secund sau,
mai rău, ştearsă. Glob-
alizarea nu va putea să
înlăture naţiunea. Sfidarea
provocărilor globalizării se
răsfrânge asupra statelor şi
guvernelor, asupra tuturor
subiecţilor interesaţi să par-
ticipe la competiţia mondială
fără a renunţa la valorile
solidarităţii sociale şi 
comunitare, la demnitate şi
identitate naţională. Compet-
itivitatea sistemelor trebuie
percepută ca o nouă formă
de afirmare a identităţii
naţionale în epoca
globalizării”.

Strâns legat de
naţionalism este aşa-numitul
populism politic, căruia
mass-media oficială i-a dat
conotaţii peiorative. Avem
de-a face tot cu o campanie
de demonizare a unei
iniţiative altminteri lăudabile
– protejarea majorităţii
componenţilor comunităţii de
pericolul spolierii lor de către
o minoritate agresivă, oli-
garhia plutocratică.
.

●
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Naționalismul – sau despre esența unei națiuni!Naționalismul – sau despre esența unei națiuni!

Vlad
Hogea

PPrin naţionalism,
unii autori înţeleg sentimen-
tul de apartenenţă la o co-
munitate ai cărei membri se
identifică cu un ansamblu
de simboluri, credinţe şi stil-
uri de viaţă, având, totodată,
voinţa de a hotărî asupra
destinului lor politic comun,
avându-se în vedere, în
esenţă, credinţa în funda-
mentele sociale ale
autorităţii politice. În epoca
modernă, statalitatea nu
poate fi legitimată decât în
termeni ca naţiune şi
naţionalism. De aceea,
statele care nu au un nucleu
etnic, sunt dezavantajate şi
vor eşua în autoritarism ca
să-şi mascheze lipsa de
unitate. În acest context,
amintim că naţionalismul
este definit şi ca “acel curent
ideatic care vizează
păstrarea autonomiei,
unităţii si identităţii unui grup
social, considerat de unii
dintre membrii săi naţiune
deja existentă sau în curs
de constituire”. E vorba de-
spre o convingere, un act de
conştiinţă, un fenomen
firesc, sănătos şi inevitabil,
o colecţie de idei care
privesc naţiunea, ale cărei
interese sunt considerate a
simboliza binele suprem.
Naţionaliştii care au deja un
stat spun că acest suflet şi
teritoriul său geografic sunt

sfinte, că nu pot fi puse în
discuţie sau atinse; ceilalţi
naţionalişti care vor să
ajungă sa aibă un stat al lor,
spun că sufletul lor popular
nu va fi respectat decît cînd
va reuşi să se statalizeze.

Unii au mers până la
a afirma chiar că
naţionalismul este cel mai
important lucru din lume –
mult mai important decât
civilizaţia, umanitatea,
decenţa, bunătatea, mila,
mult mai important decât
viaţa ca atare, din moment
ce defineşte, pe plan social
şi politic, însuşi echilibrul
uman, este comandat din
adânc şi n-ar fi posibil să ne
despărţim de el decât
strâmbându-ne numai sau
mutilând realitatea noastră,
e un fluid care purcede din
substanţa însăşi a lucrurilor
naturale.Naţionalismul nu
semnifică nimic altceva
decât ridicarea intereselor
unităţii şi autodeterminării
naţiunii la statutul de val-
oare supremă, în faţa căreia
toate celelalte consideraţii
trebuie să cedeze întot-
deauna. De aceea, unii ide-
ologi nu înţeleg prin
naţionalism doar mândria
strămoşilor, ci mult mai mult:
convingerea că oamenii
aparţinunui grup uman par-
ticular şi că modul de viaţă
al grupului se deosebeşte
de cel al altor grupuri. Indi-
vizii care compun grupul au
caractere definite în ter-
menii unui teritoriu, obi-

ceiuri, legi, memorii,
credinţe, limbaj artistic şi ex-
presie religioasă, instituţii
sociale, moduri de viaţă co-
mune, cărora unii le adaugă
ereditatea, rudenia, carac-
teristici etnice; aceşti factori
modelează fiinţele umane,
scopurile şi valorile lor. Mod-
elul de viaţă al unei societăţi
este similar cu acela al unui
organism, care are nevoie
de propria sa dezvoltare.
Raţiunea principală de a
avea o convingere aparte,
de a urma o politică aparte,
de a servi un ţel aparte, de a
trăi o viaţă anume, este că
aceste ţeluri, convingeri,
politici, vieţi sunt ale noas-
tre.

Esenţa unei naţiuni
este trăsătura psihologică
dominantă care este
comună unor oameni şi,
totodată, îi diferenţiază în
mod radical de toţi ceilalţi
(diferenţă care este
percepută de toţi fiii naţiunii
în subconştientul lor). Has-
deu ne învăţa că “fără
naţionalism, progresul
poate ajunge la apogeu, dar
numai progresul material,
progresul brut, progresul
vitei. Naţionalismul este o
condiţiune esenţială a tu-
turor creaţiunilor mari în
sfera ideii. Ceea ce-i origi-
nalitatea pentru un individ,
este naţionalitatea pentru
un popor. Reduşi la carac-
terul general de bipede
umane, noi ne învârtim ex-
clusivamente în

preocupaţiunea curat
zoologică de a satisface
materia prin materie: să
trăim bine, să mâncăm bine,
să ne-mbrăcăm bine, să ne
mişcăm bine, toate bine în
simţul vulgar al cuvântului”.

N a ţ i o n a l i s m
înseamnă iubire pentru
naţiunea ta. Obiectivul prior-
itar al naţionalismului este
crearea unui stat naţional
bazat pe principiul justiţiei
sociale, în interesul naţiunii
întregi, şi nu acordarea de
poziţii privilegiate unor anu-
mite categorii de cetăţeni.
Naţionalismul înseamnă
credinţa că naţionalitatea
este centrul identităţii
politice, iar statul-naţiune
este focarul loialităţii politice
: “Pentru vitalitatea unui
naţionalism este foarte
importantă sursa din care
izvorăşte şi se alimentează.
Dacă este închis în sine şi
steril în rădăcini, el pleacă
dintr-o inutilă conştiinţă de
conservare, fără sprijinul in-
stinctului şi fără vreo posi-
bilitate de ancorare în
universal. Dacă este prea
deschis spre lume, îi
lipseşte rezistenţa concretă
şi tensiunea agresivă care
stau bine oricărui
naţionalism. Formele de
viaţă ale unei naţiuni trebuie
să fie constituite dintr-o
sumă de elemente, care să
graviteze toate în jurul a
două focare: forţa şi justiţia
socială. Un naţionalism care
crede că poate rezolva

problema unei naţiuni, fără
să soluţioneze conflictele şi
inegalităţile sociale este nu
numai reacţionar, dar 
şi imposibil”.Naţionalismul
marchează renaşterea
conştiinţei de sine şi reve-
larea naţionalităţii ances-
trale. Din păcate, a căpătat,
în ultimele decenii, pe ne-
drept, o reputaţie proastă,
pe care n-o merită.
Naţionalismul nu este
sinonim cu şovinismul
(adică “Naţiunea mea e cea
mai bună dintre toate şi are
dreptul să le cucerească şi
să le conducă pe ale voas-
tre, dacă am avea put-
erea!”). Şovinismul duce la
imperialism, iar imperialis-
mul este opusul
naţionalismului, al cărui
obiectiv este să organizeze
statele pe baza omogenităţii
etnice/naţionale. Este
adevărat că naţionalismul
foloseşte anumite distincţii
(exclusivisme), de genul:
“Naţiunea mea e naţiunea
mea; străinii sunt străini!”
Dar, în lumea reală, 
orice comunitate este
exclusivistă. Numai în cel
mai superficial mod cu
putinţă, identificarea şi loial-
itatea ar putea fi aplicate,
prin extensie, umanităţii per-
cepute ca un întreg…

●

Declaraţia Consiliului Unirii, adresată Guvernelor europene, SUA şi comunităţiiDeclaraţia Consiliului Unirii, adresată Guvernelor europene, SUA şi comunităţii
internaţionale privind necesitatea reunirii celor doua state româneștiinternaţionale privind necesitatea reunirii celor doua state românești

CConsiliul Unirii,
mişcare populară a
românilor din întreaga lume,
având ca scop reafirmarea
şi refacerea integrităţii stat-
ului şi a poporului român
între aceleaşi graniţe, salută
asocierea Republicii
Moldova cu Uniunea
Europeană, ca dovada a
dorinţei locuitorilor din
această zonă de emanci-
pare şi dezvoltare prin ader-
area la valorile europene. În
acelaşi timp, Consiliul Unirii
reţine atenţia asupra dru-
mului dificil pe care va trebui
să-l parcurgă Republica
Moldova în vederea aderării
ca membru cu drepturi
depline al UE, dar şi asupra
piedicilor externe pe care va
trebui să le depăşească în
lunga perioadă de pregătire
ce urmează.

În acest sens, Con-
siliul Unirii propune o cale
mai sigură şi mai rapidă,
prin care populaţia şi terito-
riul actual al Republicii
Moldova să devină parte a
structurilor euro-atlantice:
prin reunificarea cu Româ-
nia, susţinută de o majori-

tate a populaţiei atât din
dreapta, cât şi din stânga
Prutului. Consiliul Unirii rea-
duce în atenţia comunităţii
internaţionale tragedia
poporului român, obligat să
trăiască separat ca urmare
a Pactului Ribbentrop-Molo-

tov, condamnat de întreaga
lume, inclusiv de Rusia.

În 2014, la 74 de ani
de la ocuparea părţii de Est
a României, prin invazia
sovietică din 1940,
considerăm ca românii au
plătit şi au suferit mult prea
mult, fiind supuşi genocidu-

lui provocat de trupele in-
vadatoare, în urma căruia
au pierit peste 1 milion de
români, şi a unei politici de
schimbare programată a
structurii populaţiei – acţiuni
care pot fi calificate drept
crime împotriva umanităţii.

Românii se găsesc
şi astăzi în situaţia în care s-
a aflat poporul german,
nevoit să trăiască separat
de niste graniţe artificiale.
Consiliul Unirii doreşte vin-
decarea rănilor lăsate de
ocuparea teritoriului dintre
Prut şi Nistru, dar consideră

ca poporul român are drep-
tul să revină între graniţele
aceleiaşi ţări, graniţe care
astăzi nu mai corespond
nici realităţilor istorice, ce
decurg din destramarea
URSS, nici intereselor
comunităţii internaţionale.

La graniţa de Est 
a Europei, Republica
Moldova, lipsită de orice fel
de resurse, cu o populaţie
debusolată, cu ramăşitele
unei armate de ocupaţie
ruse pe o parte a teritoriului
său, nu este capabilă să-şi
stabilizeze situaţia internă,

nu-i capabilă să-şi asigure
şi să-şi restabilească in-
tegritatea teritorială, iar, din
punct de vedere economic,
a devenit unul dintre cele
mai sărace state de pe con-
tinent.

De aceea, Consiliul
Unirii face apel la guvernele
dumneavoastră să sprijine
procesul de unificare a
poporului român, să
inţeleagă faptul că numai o
Românie reunificată poate
asigura lichidarea unuia din-
tre focarele de instabilitate
regională şi poate asigura
dezvoltarea economică
omogenă a regiunii de Est a
Europei, în acelaşi mod în
care întregirea Germaniei a
condus la crearea unui
adevărat motor economic în
Europa Centrală.

Grupul coordonator din
Chişinău al Consiliului

Unirii

●
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Modelul islandez de depășire a crizei: mixajul perfect între obiectivele deModelul islandez de depășire a crizei: mixajul perfect între obiectivele de
politică monetară și cele de creștere economicăpolitică monetară și cele de creștere economică

Radu
Golban

…CCazul Islandei nu
trebuie văzut ca un model
standard de redresare
economică deoarece nicio
țară nu se poate afla în
circumstanțe identice care
să impună aceleași
manevre. Multitudinea facto-
rilor ce acționează asupra
creșterii economice
individualizează fiecare țară
în parte. Esențiale din acest
punct de vedere sunt: a)
gradul de independență a
politicilor naționale macro-
economice (în special a
politicii monetare); b) măsura
în care țările sunt depen-
dente de importuri; c) voința
politică (în sensul atingerii in-
tereselor generale și nu a
celor particulare); d) capaci-
tatea de armonizare a obiec-
tivelor asumate etc. (de
exemplu, obiectivul țintirii
ratei inflației trebuie acceptat
numai în contextul asocierii
cu un nivel minim de
creștere economică).

Tandemul inflație-
creștere economică a făcut
și continuă să facă obiectul
unor dezbateri  deseori con-
tradictorii. Subsumând road-
ele cercetărilor, se profilează
ideea conform căreia rezul-
tatul interacțiunii dintre
inflație și creștere economică
nu este întotdeauna facil de
prezis; dincolo de această
opinie unanim acceptată se
conturează altele două anti-
nomice: mulți economiști au
admis că, în majoritatea
cazurilor, economiile tind să
crească într-un ritm mai
rapid atunci când sunt
însoțite de un nivel moderat
de inflație; la polul opus se
conturează ideea că inflația
(din cauza) subminează
creșterea economică, înce-
tinind-o sau chiar stopând-o.
Rezultatele contradictorii ale
cercetării asociate a inflației
și creșterii economice au
impus lărgirea sferei de
analiză, astfel încât să
includă cât mai multe vari-
abile cu impact asupra medi-
ului macroeconomic. Așa se
face că, alături de alte vari-
abile controlate prin politica
fiscală, bugetară sau
comercială, s-a impus cerc-
etarea binomului anterior
enunțat în contextul crizelor,
admițându-se că într-un ast-
fel de context fragilitatea
monetară crește.

În Europa, în
prezent, paleta cromatică a
tandemului inflație-creștere
economică este largă și
merge de la tonuri sumbre
(cazul economiilor cu pre-
siuni inflaționiste de mai
mică sau mai mare am-
ploare, dar marcate de se-
rioase dezechilibre

macroeconomice) până la
tonuri deschise (cazul
economiilor a căror traiecto-
rie denotă o revenire
autentică post-criză tocmai
datorită valorificării
oportunităților create prin de-
valorizarea monedei proprii).
Specific statelor din prima
categorie este că slaba recu-
perare a economiilor este ur-
mare a nivelului crescut de
îndatorare (publică și
privată), carențelor în
funcționarea sistemului ban-
car care au alterat echilibrul
monetar, ratei reale de
schimb ridicate, nivelului ridi-
cat al șomajului etc.

Judecând prin
prisma interdependențelor
dintre inflație și creștere
economică, reiese că
situațiile capătă conotații
diferite, după cum fiecare
țară dispune de autonomie
totală sau parțială asupra
politicii monetare. De exem-
plu, pentru țările din Zona
Euro s-a admis că o piedică
în calea relansării ar fi inflația
care, fiind menținută la un
nivel foarte scăzut, face ca
amortizarea datoriilor să fie
foarte dificilă. Analiștii eco-
nomici apreciază că
responsabilă pentru situația
creată este Banca Centrală
Europeană, iar soluția ar fi
adoptarea unei politici mon-
etare expansive.

În schimb, țările a
căror politică monetară nu
este dictată de la nivel
supranațional au avut opor-
tunitatea de a decide au-
tonom calea și mijloacele
depășirii crizei. Dintre toate
țările europene, exemplul Is-
landei este remarcabil. După
o perioadă de creștere
economică susținută, Is-
landa a parcurs cea mai
nefastă perioadă din istoria
sa; din cauza gravității im-
pactului, apreciată prin
prisma efectelor economice,
criza sistemului bancar is-
landez a fost clasată ca fiind
cea mai virulentă din istoria
lumii (luând drept criteriu de
bază dimensiunea
economiei). Cu toate aces-
tea, evoluția economică a Is-
landei a reușit să se înscrie
pe un trend ascendent,
stârnind invidia celorlalte
state considerate motoare
ale economiei europene.

Firește, un astfel de
exemplu impune o analiză
atentă apriori și aposteriori
crizei. Astfel, în perioada de-
butului crizei Islanda era
catalogată ca fiind o țară cu
o economie de tip capitalist,
dar cu un sistem de
asistență socială complex și
generos. Comparativ cu
celelalte țări nordice (Dane-
marca, Norvegia, Suedia),
deși în mărime absolută s-a
menținut în inferioritate, pro-
dusul intern brut al Islandei a

avut o dinamică mai bună (la
nivelul anului 2007 modifi-
carea anuală a PIB-ului fiind
de 4,9 la sută, față de 3,5 la
sută în Norvegia, 2,6 la sută
în Suedia și 1,8 la sută în
Danemarca). Datorită
poziției geoeconomice, Is-
landa a dezvoltat un comerț
intra-industrial și de tranzit, a
protejat agricultura și a stim-
ulat exportul de bunuri cu
valoare adăugată mare
(trecând de la statutul de
economie dependentă de
exportul de pește la o
economie bazată pe o înaltă
tehnologie și diversitate, sec-
toarele dominante fiind:
producția de software,
producția și distribuția de
produse farmaceutice,
producția de echipamente
medicale, cercetarea și dez-
voltarea de biotehnologii, in-
dustria telecom și high-tech).
Exploatarea tuturor
resurselor (inclusiv a resur-
sei energetice bio, geo și
hidro) a dus la creșterea
potențialului economic; re-
formele fiscale, structurale și
de comerț exterior au întărit
capacitatea agenților eco-
nomici de a intra pe noi piețe
europene/mondiale.

Reticentă față de
aderarea la Uniunea
Europeană (din cauza riscu-
lui de a pierde controlul
asupra resurselor de pește
ca urmare a politicii co-
mune), Islanda nu a neglijat
cooperarea economică
internațională (fiind membră
A.E.L.S., respectiv S.E.E.).

Sistemul bancar a
avut ca strategie de bază
canalizarea creditului în
economie la costuri avanta-
joase. Însă, neglijarea as-
pectelor de rating și lipsa
unui sistem de reguli stabil și
bine structurat, dar și
avântarea într-un mix de
practici riscante au antrenat
o puternică criză de
lichidități; pentru redresarea
situației s-a adoptat soluția
creșterii ratei dobânzii la de-
pozitele personale, atrăgând
foarte mulți deponenți străini
(în special britanici și olan-
dezi). Finanțându-și expansi-
unea prin credite
interbancare și prin depozite
de capital străin, sectorul
bancar a devenit și mai vul-
nerabil; ca urmare a arbitra-
jului neacoperit al dobânzilor
s-a ajuns și la supraevalu-
area monedei naționale (la
începutul anului 2007
coroana islandeză fiind
declarată cea mai
supraevaluată monedă din
lume).

La doar trei
săptămâni după intrarea în
faliment a gigantului bancar
Lehman Brothers, trei mari
bănci islandeze au fost
naționalizate (datoriile pri-
vate devenind parte a dato-

riei publice). Prin decizie
guvernamentală, costurile
eșecului sistemului bancar
au fost transferate asupra in-
vestitorilor (protejând
populația). Totodată, s-a
aprobat o politică de de-
preciere controlată a
coroanei concomitent cu o
politică de protejare a ben-
eficiilor sociale (astfel încât
acestea din urmă să nu fie
afectate de măsurile de aus-
teritate).

Următorii pași au
fost: a) consolidarea cursului
monedei naționale  (care,
lăsată necontrolată, ar fi dus
la hiperinflație) și b) pre-
venirea falimentului unui
segment mare de agenți
economici (consecință a
practicii de indexare a cred-
itelor în funcție de inflație).

Nefiind membră UE,
Islanda s-a orientat către
marii finanțatori externi. În
căutare de proiecte (acuzat
chiar de lipsă de legitimitate),
FMI a valorificat ocazia de a-
și demonstra utilitatea pe
plan economic și național. În
calitate de creditor, proiectul
FMI s-a centrat pe: a) con-
solidarea fiscală pe termen
mediu (prin adoptarea
măsurilor de austeritate); b)
dezvoltarea unui sistem de
bănci fiabil; c) controlul capi-
talului și a valorii monedei
pentru a putea desfășura
legături financiare normale
cu restul țărilor.

T r a n s f o r m ă r i l e
rapide la nivel politic (guver-
nul islandez de centru-
dreapta a demisionat ca
urmare a crizei, lăsând loc
unei coaliții cu viziuni politice
de stânga) au fost benefice
deoarece noul guvern a ne-
gociat cu FMI și a câștigat
următoarele avantaje: a)
neaplicarea planului fiscal în
primul an de program și b)
implementarea progresivă a
deciziei de reducere a chel-
tuielilor bugetare și de
creștere a taxelor. Scopul
vizat al acestor negocieri a
fost clar: a) asigurarea că
mecanismele automate de
stabilizare vor funcționa la
capacitate maximă și b) asig-
urarea că pentru familiile cu
venituri mici și mijlocii șocul
va fi atenuat (suportarea
directă fiind atribuită seg-
mentului cu venituri mari –
segment ce reprezintă 10 la
sută din totalul populației).

În al doilea an al pro-
gramului de finanțare FMI,
pentru a limita efectele
austerității, s-au intensificat
măsurile sociale (salarii mai
mari pentru funcționarii pub-
lici, conlucrarea cu sistemul
bancar pentru amnistierea
datoriilor  gospodăriilor și
corporațiilor până la procen-
tul de 13 la sută din PIB,
acordarea de burse pentru
reluarea studiilor etc.).

Măsurile s-au bazat pe un
mixaj între reducerea cheltu-
ielilor și creșterea veniturilor
(prin creșterea fiscalității
pentru anumite grupuri cu
venituri mari, precum propri-
etarii de pescării). Totodată,
resursele  strategice au fost
declarate resurse publice
astfel încât, pe termen lung,
să se asigure o bază pentru
sustenabilitatea financiar-
bugetară. Deciziile guverna-
mentale adoptate s-au
bucurat de o susținere
populară masivă.

Ca efect al de-
precierii coroanei (supusă
unei devalorizări de aproape
50 la sută), veniturile
populației au scăzut, dar
scăderea a fost
proporțională cu dimensi-
unea venitului.

Ca urmare a
implementării măsurilor ante-
rior enunțate (naționalizarea
băncilor, controlul capitalului,
reconstruirea unui nou sis-
tem bancar, limitarea
efectelor măsurilor de aus-
teritate), Islanda a fost
menajată de efectele crizei
europene a datoriei publice
din anul 2010. Conform
datelor oficiale (afișate pe
site-ul http://www.statice.is/),
în anul 2011 creșterea
anuală a produsului intern
brut a fost de 2,7 la sută; în
anul următor a fost de doar
1,5 la sută, dar în anul 2013
a ajuns la 3,3 la sută. Și
acestea în contextul în care
rata inflației mai mare de
șase procente în anul 2012 a
ajuns, în prezent, la doar 2,4
la sută.

După trei ani de
creștere economică (2011,
2012, 2013), prin experiența
sa, Islanda a adus dovezi în
sprijinul ideii conform căreia
deprecierea controlată a
monedei (comparativ cu
monedele de referință
internațională) poate susține
creșterea economică.
Aceasta deoarece o monedă
națională devalorizată
favorizează creșterea expor-
turilor, iar importurile sunt
percepute ca fiind mai
scumpe; astfel, consumatorii
sunt ghidați către
producția/piața autohtonă a
căror competitivitate este
asigurată prin preț. Stim-
ulând consumul de
bunuri/servicii autohtone se
construiește fundamentul
unei dezvoltări reale și solide
a industriei proprii. Propa-
garea efectelor benefice nu
se oprește aici; ca urmare a
dezvoltării economiei, re-
spectiv, reducerii șomajului,
se creează premise pentru
creșterea masei impozabile
(bunuri, venituri, tranzacții),
ceea ce se traduce printr-o
creștere a veniturilor publice.

●
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Cezar 
A. Mihalache

SSe vede treaba că
frebila acțiune de pro-
movare din fruntea senatu-
lui a ordonanței de
sancționare a manifestărilor
și a negărilor holocaustice i-
a rămas bine întipărită în
minte ca model de lucru! Im-
punerea refuzului de a ac-
cepta celorlalți dreptul de a
privi altfel lucrurile. Iar tu-
peul de smecheraș de
cazino i-a revenit în mo-
mentul întoarcerii în „cursa”
liberală pentru „de-
semnarea” candidatului lib-
eral de dreapta. În fapt,
revenirea pe lângă frâiele
unei căruțe din care a sărit
ca un laș, lăsându-și practic
formațiunea pradă
dezmembrării osie cu osie,
de data aceasta pentru a
participa la alba-neagra
„fuziunii” liberalilor cu demo-
crat-liberalii (dar ce mai
caută oare la discuțiile de-
spre viitorul formațiunii un
președinte fugar?)

Fără să aibă girul
cuiva (totuși, Crin An-
tonescu nu mai este
președinte de partid, nu?),
repetentul profesor de isto-
rie salvat sub haina politi-
cianului de seară, a pus pe
masa „negocierilor” cu PDL

prima condiție a acceptării
fuziunii: angajamentul de-
mocrat-liberalilor că se vor
lepăda de acuzațiile pe care
le-au făcut în vara lui 2012
la adresa USL! Adică, dacă
vor ieși public și vor jura că
s-au înșelat când au recla-
mat Europei lovitura de stat
pusă la cale de alianța PSD-
PNL! Or, ăsta da tupeu de
barbugist politic! Să ascunzi
pe sub paharele întoarse in-
vers, după modelul holo-
caustic, ADEVĂRUL, prin
obligarea celorlalți de a a-și
asuma minciuna oficială.
Căci oare ce altceva
înseamnă ultimatul adresat
democrat-liberalilor (dar și
țării de dincolo de cele 7,5
milioane de votanți „ai lor”)
de a spune oficial (Europei,
în primul rând!) că în vara lui
2012 nu a fost vorba nici
măcar de umbra roșie a
unei tentative de lovitură de
stat?

Ba, poate Crin An-
tonescu vrea și un act sem-
nat de democrat-liberali prin
care aceștia să lase istoriei,
ca „mea culpa”, asumarea
falsei impresii pe care au
avut-o când au catalogat
acțiunile USL, materializate
prin feluritele măgării
instituțional juridice din vara
lui 2012, ca posibilă lovitură
de stat. Și ce ar însemna o
asemenea asumare din

parte PDL? Inclusiv
tragerea la răspundere, și
ce și-ar mai dori asta Dan
Voiculescu, a acelora care
atunci, în Parlamentul Euro-
pean, au atras atenția Eu-
ropei despre călcarea în
picioare a statului de drept
de către PSD și PNL. Inclu-
siv „judecarea” Monicăi Ma-
covei pentru „defăimarea
României” așa cum cere din
poarta pușcăriei varanul
vărgat…

Din păcate, deși tot
mai puțini (dar com-
portându-se pe principiul
mulți și…) liberalii privesc cu
admirație întoarcerea lui
Crin Antonescu. Aproape ca
pe un nesperat „as” în
mânecă! Și poate că, într-
adevăr, acesta are o carte
în mânecă, dar este una de
trișor politic. Mai ales că mai
este un element esențial
care s-a accentuat în PNL
după „revenirea” lui Crin An-
tonescu în cursa de jolly-
jokeri serviți pe post de
candidați pentru dreapta
prezidențiabilă: schimbarea
pozițiilor de la o zi la alta.

Or, cum pe cealaltă
fleică a dreptei, tocilarul
turnător se războiește cu
mița bicilista cu măr pe post
de șa, să ne mai mire oare
că unchiul Sam a intrat la
griji în privința șanselor de a
mai găsi un candidat de

dreapta într-o dreaptă
măcinată între apucăturile
liberal-socialiste și pârele
bilețelor din clasa imaturilor
politici? Să ne mai mire că
unchiul Sam a ajuns să
caute un candidat în „spa”-
ul de pe stânga? De poate o
să devină Mihaela (lui
Geoană) dragostea lui Sam!
Căci, acesta pare zarul
neșanselor noastre (și) în
aceste alegeri prezidențiale:
să marșăm cu un candidat
„de stânga” dar care se
poate reșapa rapid în
nuanțe democratice și care
să țină locul candidatului de
dreapta și, în cele din urmă,
poate să ia fotoliul Cotroce-
nilor.

Și pare că până și
Traian Băsescu a greșit:
România nu va avea ocazia
să aleagă, în sfârșit, între
doi candidați care să nu fi
avut nici o legătură cu vre-
murile cenușii, ci să-și
aleagă poate candidatul „de
drepta”, ca mentalitate, din
paiațele stângii…

Și este trist ca la 25
de ani stăm iarăși cu se-
cerea deasupra capului! O
seceră care să treiere balo-
tul de paie al candidaților
între un prezidențiabil „pur”
de stânga, roșu-socialist, și
unul venit dinspre stânga,
dar cu oarece șanse de a fi
rebrenduit într-un

președinte cu viziuni occi-
dentale.

Cât de despre Crin
Antonescu și dorința lui de a
impune opreliște altor opinii,
acum în relația cu PDL, se
vede clar ce a înțeles is-
toricul din escapada de pro-
fesor de liceu. Posibilitatea
de a rescrie istoria. Iar după
ce a pus un tuș în plus, din
fruntea senatului, la re-
scrierile „celorlalți”, marjând
pe dubla măsură în con-
damnarea negaționiștilor,
acum vrea să rescrie și isto-
ria abia așternută. Istoria
USL care, în mare parte,
este și istoria PNL.

Căci dacă iese
președinte, ce face un șef
de stat mai întâi? Mai ales
că a făcut-o unul când a
ajuns abia premier! Își
restilizează CV-ul și taie
greșeala de a se fi asociat
unei tentative eșuate de
lovitură de stat, obligându-și
victimele să jure că nu au
văzut secerea roșie pe dea-
supra capului.

●
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Ioan
Lăcătușu

CContinuând practica
tipăririi unor publicaţii cu
conţinut etnocentrist, nostal-
gic şi cu mesaj neorevizion-
ist, administraţiile publice
locale din judeţele Covasna
şi Harghita aflate perpetuu
sub conducerea formaţiilor
etnice maghiare, au editat
recent o revistă intitulată
„Székelyföld, Ţinutul Secui-
esc, Szeklerland”. Lucrarea
apărută în excelente condiţii
grafice, în limbile maghiară,
română şi engleză, prin
conţinutul şi mesajul său,
are un vădit conţinut dis-
criminatoriu faţă de cetăţenii
români de naţionalitate
română, din judeţele Cov-
asna, Harghita şi Mureş.

Publicaţia se referă
la un „ţinut” care nu există
ca o structură administrativă
oficială a României.
Informaţiile despre princi-
palele localităţi şi zone turis-
tice sunt prezentate
respectând configuraţia fos-
telor scaune secuieşti, dar,
şi în acest caz, nu sunt
cuprinse localităţile
româneşti din Depresiunea
Întorsurii Buzăului, aşezări
care au făcut parte din fostul
scaun Treiscaune şi nici

cele din zona Topliţei, care
au făcut parte din scaunul
filial Giurgeu.

Referindu-se succint
la evoluţia istorică a celor
şapte scaune secuieşti, în
publicaţie este menţionată
transformarea lor, în 1876,
în comitate şi, funcţionarea,
între 1952-1968, a Regiunii
Autonome Maghiare, re-
spectiv a Regiunii Mureş –
Autonomă Maghiară, fără a
se menţiona faptul că,
niciodată fostele scaune
secuieşti nu au funcţionat ca
o structură administrativă
distinctă formată din totali-
tatea acestora şi nici nu au
existat un însemn heraldic
unic pentru „Ţinutul secui-
esc”.

Definind corect
secui ca pe „un grup etnic
maghiar, cu o conştiinţă
istorică şi caracteristici
lingvistice şi etnice dis-
tincte”, autorii publicaţiei nu
fac nicio referire la
convieţuirea acestora cu
românii, nici la multiplele
interferenţe româno-
maghiare existente în cul-
tura populară, în tradiţii,
obiceiuri, viaţă cotidiană,
arhitectură etc. şi nici la nu-
meroasele relaţii econom-
ice, culturale şi umane
stabilite, în decursul sec-
olelor, cu Moldova şi Ţara

Românească.
Din analiza textului

publicaţiei rezultă că expre-
siile, respectiv cuvintele
România şi român, sunt
menţionate doar de două
ori; atunci când se
menţionează faptul că
„Ţinutul Secuiesc este o
regiune situată în centrul
României”, şi când se
afirmă că „viaţa artistică a
oraşului Sf. Gheorghe se
concentrează în jurul
Teatrului Maghiar de Stat
Tamaşi Aron şi a Teatrului
Român de Stat Andrei
Mureşan”.

În cuprinsul celor 48
de pagi, cuprinzând zeci de
fotografii color, nu este
redată nicio fotografie a unei
biserici ortodoxe româneşti,
nicio statuie a unei
personalităţi româneşti,
niciun costum popular
românesc, nicio referire la
sărbătorile tradiţionale
româneşti: sântiliile, nedeile,
festivalurile folclorice etc.,
nicio menţiune a vreo uneia
dintre personalităţile
româneşti născute în zonă.
Nu sunt menţionate
instituţiile culturale
româneşti: Muzeul Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni din
Sf. Gheorghe ,Muzeul Oltu-
lui şi Mureşului Superior 
din Miercurea Ciuc, Casa

Memorială „Romulus
Cioflec” din Araci ş.a.

Când se vorbeşte
despre tradiţia creşterii oilor
nu se pomeneşte nimic de-
spre păstoritul transhumant
practicat de vestiţii oieri din
Breţcu şi Voineşti şi nici de-
spre arealul în care, s-a
plămădit şi circulă nu-
meroase variante locale ale
baladei „Mioriţa”, inclusiv în
limba maghiară.

În pofida adevărului
istoric şi a configuraţiei mul-
tietnice şi pluriconfesionale
a localităţilor din fostele
scaune secuieşti, azi
judeţele Covasna, Harghita
şi Mureş, zona este
prezentată ca având o
fizionomie monoetnică
maghiară, cu excluderea
totală a românilor, cât şi a
culturii şi spiritualităţii
româneşti din cele trei
judeţe.

Potrivit datelor
recensământului din 2011,
structura pe etnii a judeţelor
Covasna, Harghita şi
Mureş, judeţe care fac parte
din aşa zisul „Ţinut secui-
esc”, este următoarea:
români – 365.379 persoane
(35,05 la sută, din totalul
populaţiei celor trei judeţe;)
maghiari – 611.391 per-
soane (58,6 la sută) şi romi
60 297 persoane (șase pro-

cente). Rezultă deci că, în
anul 2011, peste 40 la sută
din totalul populaţiei
judeţelor menţionate, nu
sunt de etnie maghiară.
Dacă la această situaţie mai
adăugăm marile pierderi
româneşti pricinuite de in-
tensul proces de
maghiarizare a populaţiei
româneşti, proces care a
avut loc, de-a lungul sec-
olelor, în localităţile etnic
mixte din fostele scaune
secuieşti, avem tabloul
complet al discriminărilor la
care sunt supuşi, şi de
această dată, românii din
judeţele Harghita, Covasna
şi Mureş.

Deoarece publicaţia
este tipărită din fonduri pub-
lice, de către Asociaţia de
Turism Covasna, sub egida
Consiliului Judeţean Cov-
asna, Forumul Civic al
Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş va sesiza
Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării
privind caracterul discrimi-
natoriu la adresa cetăţenilor
de altă etnie decât cea
maghiară din judeţele Cov-
asna, Harghita şi Mureş, a
publicaţiei „Ţinutul Secui-
esc”.

●


