Luni, 7 noiembrie 2011, nr. 215 (4576), anul XX

16 pagini

n La Hãlchiu-Braºov, producãtorul elen de lactate
“Olympus” a investit 55 milioane euro

5 948 491 34 001 2

04576

BET = 4.511,10

PAGINA 3

BET-C = 2.754,68

Spre reforma sistemului
monetar ºi financiar
internaþional într-un mod
care rãspunde nevoilor
tuturor popoarelor
Din partea Consiliului Pontifical pentru Dreptate ºi Pace,
24 Octombrie 2011
Prefaþã
“Situaþia mondialã necesitã efortul concertat al tuturor, o
examinare amãnunþitã a fiecãrei faþete a problemei - socialã,
economicã, culturalã ºi spiritualã. Biserica, ce are o lungã experienþã în problemele omenirii ºi care nu are nici o dorinþã
de a se implica în activitãþile politice ale vreunei naþiuni, “are
un singur obiectiv: sã ducã mai departe opera lui Cristos sub
conducerea spiritului prieteniei. ªi Cristos a venit pe aceastã
lume pentru a mãrturisi adevãrul; pentru a salva nu pentru a
judeca; pentru a sluji, nu pentru a fi slujit”.
Cu aceste cuvinte, în profeticul ºi mereu relevantul Enciclic Populorum Progressio din 1967, Papa Paul al VI-lea a
prezentat într-un mod clar ”traiectoriile" relaþiei apropiate a
Bisericii cu lumea. Aceste traiectorii sau perspective se intersecteazã cu perspectivele altora din afara Bisericii în respectul profund al demnitãþii umane ºi cãutarea binelui comun,
care îi fac pe oameni responsabili ºi liberi sã reacþioneze conform celor mai înalte aspiraþii ale lor.
Criza economicã ºi financiarã prin care trece lumea îi îndeamnã pe toþi, ca persoane ºi indivizi, sã examineze în profunzime principiile ºi valorile culturale ºi morale care stau la
baza coexistenþei în societate. Mai mult, criza, angajeazã actorii privaþi ºi autoritãþile publice competente la nivel naþional, regional ºi internaþional, într-o reflecþie serioasã asupra
cauzelor ºi soluþiilor de naturã politicã, economicã ºi tehnicã.
În aceastã perspectivã, aºa cum ne învaþã Papa Benedict al
XVI-lea, criza “ne obligã sã ne replanificãm cãlãtoria, sã stabilim noi reguli pentru noi înºine ºi sã descoperim noi forme
de angajament, sã construim pe baza experienþelor pozitive ºi
sã le respingem pe cele negative. Astfel, criza devine o oportunitate pentru discernãmânt, în care sã reconstituim o nouã
viziune pentru viitor. În acest spirit, cu încredere mai degrabã
decât cu resemnare, este potrivit sã abordãm dificultãþile vremurilor.”
Chiar ºi liderii G20 au spus urmãtoarele în Declaraþia pe
care au adoptat-o la Pittsburgh în 2009: “Criza economicã
demonstreazã importanþa aducerii unei noi activitãþi economice sustenabile globale bazate pe responsabilitate”.
Consiliul Pontifical pentru Dreptate ºi Pace rãspunde
acum apelului Sfântului Pãrinte, însuºindu-ºi totodatã preocupãrile tuturor, mai ales ale celor care plãtesc cel mai scump
preþ în cadrul situaþiei actuale. Cu tot respectul pentru autoritãþile civile ºi politice competente, prin prezenta Consiliul îºi
oferã ºi îºi împãrtãºeºte gândurile: în vederea reformãrii sistemelor financiare ºi monetare internaþionale în contextul
autoritãþii publice globale.
Sperãm cã toþi liderii lumii ºi toþi oamenii de bine vor gãsi
aceste reflecþii ca fiind de ajutor. Este un exerciþiu de
responsabilitate nu numai pentru generaþia actualã, dar ºi
pentru cele viitoare, astfel încât speranþa pentru un viitor mai
bun ºi încrederea în demnitatea umanã ºi capacitatea de a face
bine sã nu disparã niciodatã.
Cardinal Peter K.A. Turkson ºi Mario Toso, Secretarul
Preºedintelui.
Presupunere
Fiecare individ ºi fiecare comunitate promoveazã ºi pãstreazã binele comun. Pentru a fi fidele vocaþiei lor etice ºi religioase, comunitãþile de credincioºi ar trebui sã preia conducerea în a pune întrebarea dacã familia oamenilor are mijloace adecvate la dispoziþia sa pentru a realiza binele comun la
nivel global. În ce o priveºte, Biserica este chematã sã încurajeze pe fiecare, fãrã deosebire, dorinþa de a se înscrie în “monumentalul efort individual ºi colectiv” pe care oamenii l-au
fãcut “de-a lungul secolelor ... pentru a îmbunãtãþi
împrejurãrile vieþilor lor.... Aceastã activitate umanã
corespunde cu voinþa Domnului."
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Lumea se schimbã.
Sau, lumea pare sã se schimbe.
Schimbarea se aflã în temeiurile ei materiale, pentru care semne evidente ne parvin, în ºtirile despre încercãrile tot mai anevoioase, mai
precipitate ºi mai controversate pentru soluþionarea crizei financiare
mondiale, o crizã care se adânceºte cu fiecare zi care trece.
Dar, schimbarea lumii se aflã, mai ales, în înþelesul ei
diferit, pentru care semne evidente ne parvin din intervenþiile bisericilor
creºtine, în subiectul lumesc al crizei
financiare
mondiale,
deºi existã
semne mai
discrete,
din surse laice.
Nu cred cã
greºim, dacã
afirmãm cã ne
aflãm la o “RÃSCRUCE”
– titlul acestei
pagini - , prin care “BURSA” in- tenþioneazã sã
avertizeze, a doua oarã în decursul unei luni, cã “lumea se schimbã”, cã stãm pe un prag, dincolo de care
lumea este diferitã, atât în etaloanele materiale, cât ºi
în cele morale ºi de interpretare a ceea ce suntem, ca
fiinþe umane.
Este un privilegiu al generaþiilor noastre, de oameni
care, astãzi, se aflã în viaþã, sã întrezãreascã o altfel de lume.
În cazul cã realmente lumea se schimbã, ar fi pãcat sã
ignorãm privilegiul ºi sã nu sesizãm întreaga dimensiune a schimbãrii, trecând în ea, dar pe lângã ea.

1. Dezvoltarea economicã ºi inegalitãþile
Grava crizã financiarã ºi
economicã ce dominã lumea
astãzi se datoreazã mai multor
cauze. Pãrerile cu privire la numãrul ºi importanþa acestora
variazã în mod semnificativ.
Unii comentatori se concentreazã, în primul rând, pe anumite
greºeli pe care le considerã ca
fiind inerente în cadrul politicilor
economice ºi financiare. Alþii accentueazã slãbiciunile structurale
ale instituþiilor politice, economice
ºi financiare. Iar alþii spun cã motivele sunt în breºele eticii, care au loc
la toate nivelurile unei economii
mondiale, care e dominatã, din ce în
ce mai mult, de utilitarism ºi materialism. În fiecare etapã a crizei, cineva ar
putea descoperi erori tehnice
amestecate cu anumite orientãri etice.
În pieþele de bunuri materiale, factorii naturali precum capacitatea productivã dar ºi munca în toate formele sale stabilesc limite cantitative, prin determinarea de relaþii ale costurilor ºi preþurilor,
care, în anumite condiþii, permit o alocare
eficientã a resurselor disponibile.
Pe pieþele monetare ºi financiare, în
schimb, dinamicile sunt mult diferite. În deceniile recente, bãncile au fost cele care au
oferit credit, care a generat bani, care la
rândul lor au încercat o creºtere în continuare
a creditului. În acest fel, sistemul economic a
fost condus spre o spiralã inflaþionistã care a
întâlnit în mod inevitabil o limitã în riscul pe
care instituþiile de credit îl puteau accepta. Ele
s-au confruntat cu pericolul final al falimentului, cu consecinþe negative asupra sistemului
financiar ºi economic.
Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, economiile
naþionale au progresat, deºi au fãcut-o cu sacrificii enorme din partea a milioane de oameni, dacã
nu chiar miliarde de oameni care, ca producãtori ºi
întreprinzãtori, pe de o parte ºi prin economisire pe
de alta, îºi puseserã încrederea într-o creºtere stabilã ºi progresivã a masei monetare ºi a oportunitãþilor
investiþiilor reale de creºtere ale economiei.
Încã din anii 1990, am vãzut banii ºi instrumentele
de credit din întreaga lume crescând mai repede decât
acumularea de bogãþie din cadrul economiei, chiar ºi
ajustate în raport cu inflaþia. De aici a apãrut formarea
de “pungi” de lichiditate excesivã ºi de bule speculative care s-au transformat mai târziu într-o serie de crize
de solvabilitate ºi de încredere care s-au întins ºi s-au
succedat în decursul anilor.
O primã crizã, din anii 1970, pânã în anii 1980, s-a datorat creºterii rapide a preþului petrolului. Au urmat o serie de crize în lumea dezvoltatã, de exemplu prima crizã
din Mexic în anii 1980 ºi cele din Brazilia, Rusia ºi Coreea, ºi o altã crizã din Mexic în anii 1990, precum ºi în Thailanda ºi Argentina. n
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N-ar mai exista nici un fel de compensaþie pentru convulsiile pe
care ar urma sã le traversãm.
Filosofarea, la care, în mod expres pentru prezent, ne invitã bisericile creºtine ortodoxã ºi catolicã, este un demers pe care întotdeauna
omul îl declanºeazã, cu putere, ori de câte ori îl invadeazã necunoscutul; astfel cã Enciclica Sfântului Sinod al Bisericii Greciei “Cãtre
popor” (de la sfârºitul anului trecut) ºi Nota Consiliului Pontifical
pentru Dreptate ºi Pace al Vaticanului (de la sfârºitul lunii trecute)
reprezintã reacþii ale instituþiilor dintre cele mai sensibile la destinul
omului, semnalând cã seminþele unei lumi necunoscute au germinat
ºi cã avem nevoie de noi interpretãri, ca sã ne înþelegem rostul ºi sã-l
trãim.

Comentariile în jurul celor douã documente presupun dezvoltãri
complexe, care, þinând seama ºi de relativa opoziþie a viziunilor,
nu pot fi nici mãcar schiþate în aceastã ediþie a ziarului "BURSA",
considerând cã însuºi efortul sã publicãm integral textele bisericeºti este, pentru moment, un gest excepþional.
Subiectul financiar pronunþat al documentelor ne-a încurajat sã
ne încumetãm la acest gest publicistic, dar nu facem un secret din
faptul cã dimensiunea lor spiritualã le face loc în paginile oricãrei
publicaþii, indiferent de specializare.
Atragem, doar, atenþia cititorului, cã textul Vaticanului se extrage
din ºtiinþele sociale catolice, dezvoltate de Vatican în ultimii 120
de ani ºi cã documentul se propune drept program de organizare a
lumii, într-o ordine nouã.
Unor sumare precizãri asupra raporturilor dintre cele douã biserici, asupra audienþei lor ºi asupra condiþiilor istorice care participã la natura diferenþei viziunilor pe care ele le propun, le-am
rezervat un spaþiu redus, în paginile de interior (vezi “Câteva repere creºtine, în pag.15), de la capãtul lecturii celor douã documente, fãrã nici o intenþie sã epuizãm fie chiar ºi aceste subiecte, ci, doar, sã le poziþionãm, cât de cât semnificativ.
BURSA

Cãtre popor
Enciclicã a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei
“Ierarhia Bisericii Greciei, care s-a întrunit în
ºedinþã ordinarã, simte nevoia sã se adreseze
creºtinilor sãi, poporului lui Dumnezeu, dar ºi
fiecãrui om bine intenþionat, pentru a vorbi pe
limba adevãrului ºi a dragostei.
Zilele pe care le trãim sunt grele ºi critice.
Trecem ca þarã printr-o crizã economicã cumplitã care creeazã multora nesiguranþã ºi teamã. Nu ºtim ce ne aºteaptã în ziua de mâine.
Þara noastrã se pare cã nu mai este liberã,
ci în fapt este administratã de creditorii
noºtri. ªtim cã mulþi dintre voi aºteptaþi de
la Biserica ce vã pãstoreºte sã vorbeascã ºi
sã ia poziþie asupra evenimentelor la care
suntem martori.
Este adevãrat cã ceea ce se întâmplã în
patria noastrã este inedit ºi cutremurãtor.
Criza duhovniceascã, socialã ºi economicã merge mânã în mânã cu rãsturnarea întregii firi. Este vorba de încercarea dezrãdãcinãrii ºi distrugerii temeiurilor multor tradiþii care pânã acum
erau considerate de la sine înþelese
pentru viaþa din spaþiul nostru.
Din punct de vedere social se opereazã o rãsturnare a datelor ºi a
drepturilor, desigur cu un argument evident: mãsurile acestea le
cer creditorii noºtri.
Declarãm de aceea cã suntem o
þarã sub ocupaþie ºi cã executãm poruncile conducãtorilor-debitorilor noºtri. Întrebarea care se naºte este dacã solicitãrile lor privesc doar chestiunile economice ºi de asigurãri sau vizeazã ºi fizionomia
duhovniceascã ºi culturalã a
patriei noastre.
În faþa acestei situaþii,
orice om raþional se întreabã: de ce nu am luat mai
devreme toate aceste mãsuri drastice, care astãzi
sunt caracterizate drept
necesare. De ce nu am
schimbat la timpul lor
toate aceste patogenii
ale societãþii ºi ale
economiei pe care azi
le realizãm într-un
mod brutal?
Persoanele de pe
scena politicã din
þara noastrã sunt,
de decenii, aceleaºi. Cum au

socotit atunci costul politic, ºtiind cã împing þara la
catastrofã, iar azi ei se simt în siguranþã, pentru cã acþioneazã de pe poziþia celor care dau porunci? Au loc
rãsturnãri radicale pentru care altãdatã se revolta
întreaga Grecie, iar azi ele se impun aproape fãrã
împotriviri.
Criza noastrã economicã, în cuvinte foarte simple,
se datoreazã diferenþei dintre producþie ºi consum.
Între ritmul lent al producþiei pe care îl atingem ºi
nivelul ridicat de viaþã cu care ne-am învãþat sã trãim.
Când ceea ce se consumã este mult mai mare decât
ceea ce se produce, atunci balanþa economicã înclinã
spre partea cheltuielilor.
Þara noastrã, pentru a face faþã, este nevoitã sã se
împrumute cu speranþa cã balanþa perturbatã se va reechilibra. Atunci când însã nu se întâmplã acest lucru
ºi debitorii cer returnarea împrumuturilor plus
dobândã, se ajunge la crizã ºi la faliment.
Criza economicã care chinuie ºi dominã þara noastrã nu este însã decât vârful aisbergului. Este urmarea ºi rodul unei alte crize, a celei duhovniceºti. Disproporþia dintre producþie ºi consum prezintã însã nu
doar o dimensiune economicã, ci în primul rând este
un fapt duhovnicesc. Este indiciul crizei duhovniceºti, care priveºte atât conducerea þãrii, cât ºi poporul.
O conducere care nu a putut sã aibã o atitudine
responsabilã faþã de popor, care nu a putut sau nu a
vrut sã vorbeascã pe limba adevãrului, care a promovat modele eronate, care a cultivat relaþiile clientelare,
numai ºi numai pentru cã a avut ca scop deþinerea puterii. O conducere care în practicã se vãdeºte cã a
subminat interesele reale ale þãrii ºi ale poporului.
ªi pe de altã parte, un popor, adicã noi, care
ne-am purtat iresponsabil. Ne-am lãsat pradã bunãstãrii, îmbogãþirii facile ºi traiului bun, ne-am dedat
câºtigului uºor ºi înºelãciunii. Nu ne-am pus problema adevãrului lucrurilor.
Revendicarea arbitrarã a drepturilor de cãtre bresle
ºi grupuri sociale, cu o desãvârºitã nepãsare faþã de
coeziunea socialã, a contribuit în mare mãsurã la situaþia de astãzi.
Esenþa crizei duhovniceºti este absenþa sensului
vieþii ºi încarcerarea omului în prezentul rectiliniu, adicã în instinctul lui egoist. Un prezent fãrã
viitor, fãrã perspectivã. Un prezent condamnat la plictis ºi monotonie.
Viaþa a devenit un interval de timp între douã date, a
naºterii ºi a îngropãrii, cu un interval necunoscut între ele.
Într-o asemenea perspectivã, deºertãciunea se ia la
întrecere cu iraþionalul ºi lupta o câºtigã totdeauna
tragicul. Când te adresezi tinerilor ºi îi întrebi: “de
ce iei droguri, fiule?” ºi îþi rãspund: "spuneþi-mi
dumneavoastrã de ce sã nu iau?"
SINODUL BISERICII GRECIEI
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