Eveniment important,
dublă semnificaţie pentru
dr. ec. Florea Dumitrescu
În apropierea aniversării împlinirii
vârstei de 85 de ani, dr. ec. Florea Dumitrescu
- cunoscut specialist în probleme economice,
financiare şi bancare - a participat la un eveniment
important, fiind apreciat pentru vasta şi valoroasa
sa activitate profesional-ştiinţifică.
Permanent colaborator al Institutului
Naţional de Statistică, membru activ al Societăţii
Române de Statistică la lucrările Seminarului
Ştiinţific „Octav Onicescu”, vicepreşedinte al
Asociaţiei Generale a Economiştilor (AGER),
dr. ec. Florea Dumitrescu neobosit cercetător,
îndeplinind în decursul anilor funcţii de mare răspundere, şi-a prezentat, în
ziua de 14 martie 2012, Discursul de Recepţie la Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România (AOSR).
La Şedinţa festivă prilejuită de primirea dr. ec. Florea Dumitrescu în
rândul membrilor de onoare, organizată în „Sala Verde” de la sediul Academiei,
au fost prezenţi: general (r) prof. univ. Vasile Cândea - preşedintele AOSR;
prof. univ. dr. Marius Băcescu - preşedintele Secţiei de ştiinţe economice,
juridice şi sociologie al AOSR; membri marcanţi ai Academiei, numeroşi
invitaţi, specialişti în economie, statistică şi din diferite alte domenii.
Discursul de recepţie intitulat „Contribuţii la evitarea crizelor
economice şi la reducerea sărăciei” a fost urmărit cu multă atenţie şi
interes.
Dr. ec Florea Dumitrescu a subliniat că, aproape jumătate din
populaţia globului se confruntă cu sărăcia, rezultând că Modelul economiei
de piaţă practicat aproape în întreaga lume ridică multe semne de întrebare,
având o serie de avantaje, dar şi grave dezavantaje, ceea ce solicită din partea
politicienilor, specialiştilor în economie şi a liderilor de stat şi de guvern o
regândire obiectivă a elementelor modelului actual economic pentru a putea
evita sărăcia, crizele economice, o adevărată catastrofă, care ar putea afecta
întreaga planetă.
S-a referit pe larg la criza mondială şi globală care zguduie lumea;
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la cauzele şi efectele ei grave; la căile care pot duce la o evoluţie economică
normală. După conţinutul şi formele de manifestare a fost şi este o criză
a creditului, o criză a datoriilor statelor care afectează viaţa a miliarde de
oameni.
În acest context, reputatul economist atrage atenţia, pe baza estimărilor
Fondului Monetar Internaţional că, datoria brută a crescut şi creşte în următorii
ani, la unele ţări, amplificând tensiunile şi turbulenţele pe plan mondial,
formulând întrebarea „să fie oare adevărat ce spune renumitul economist
francez şi profesor Jaques Attali că Tous ruines dans dix ans?” în cartea sa
cu acest titlu?
Totodată, dr. Florea Dumitrescu face referire atât la necesitatea
unui Model de economie de piaţă, care să se aplice în fiecare ţară, cât şi la
îmbunătăţirea totală a sistemului financiar mondial. Prezintă elementele de
bază ale unui Model de economie mixtă socială de piaţă cu un regim mixt de
proprietate, un stat care să se bazeze pe principiile şi valorile democraţiei şi pe
piaţă liberă - un model care să funcţioneze pe baza unor politici constructive
şi dinamice, pe un echilibru între stat şi piaţă; un astfel de model să fie eliberat
de doctrinele şi tezele care s-au dovedit păguboase potrivit cărora pieţele
libere se reglează singure, prin care administratorul particular al unor active,
întreprinderi, este mai bun decât statul.
Un element important al Modelului economiei mixte, sociale de piaţă
să fie planificarea, programarea, o viziune a dezvoltării economico-sociale, ca
atribut al statului, după experienţele unor ţări cu rezultate concrete în acest
domeniu. Sistemul să beneficieze de politici economice, fiscale, vamale,
monetare şi valutare, stimulatoare, constructive dinamice, perfecţionate cu
mecanisme şi criterii care să întărească disciplina, ordinea, echitatea, să evite
disproporţiile, crizele şi sărăcia. Propune un Program monetar şi de credit,
care să asigure consolidarea şi urmărirea echilibrului financiar şi monetar în
fiecare ţară.
S-a referit, de asemenea, la principalele trăsături care pot fi conferite
viitorului sistem monetar internaţional: universalitatea, democratismul,
stabilitatea cursurilor valutare, dezvoltarea unei colaborări şi cooperări
performante între toate ţările. Atrage atenţia că, procesul de reformare al
sistemului financiar internaţional este, aşa cum afirmă Joseph Stiglitz, încă
„un şantier în lucru.”
Pornind de la concluzia laureatului Premiului Nobel pentru economie
2008, Paul Krugman a prezentat la sfârşitul cărţii sale „Întoarcerea economiei
declinului şi criza din 2008”, cum că el crede că, singurul obstacol important
în calea prosperităţii mondiale îl reprezintă doctrinele învechite de care
mintea oamenilor nu se poate dezbăra, dr. ec. Florea Dumitrescu formulează
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următorul APEL: „este necesar ca liderii de stat şi de guvern, guvernanţii şi
politicienii statelor să iasă din fumul ascuţitor al doctrinelor care întunecă
mintea şi vederea şi să asculte durerea şi suferinţa celor de peste 3 miliarde
de săraci şi înfometaţi ai lumii, să creeze un model economic care să ofere
condiţii pentru muncă, echitate, dreptate şi demnitate pentru fiecare cetăţean
al planetei şi pentru un trai decent”.
Dr. ec. Florea Dumitrescu s-a referit şi la evoluţiile din România în
ultimii 20 de ani, considerând că principalele cauze ale eşecurilor din economie,
din societate sunt rezultatul politicilor eronate aplicate şi a formulat o serie de
propuneri care să ducă la revigorarea activităţii economice, la asigurarea unui
trai decent.
***
General (r) prof. univ. Vasile Cândea, preşedintele Academiei, a
prezentat pe larg Laudaţio: „Momente şi fapte din activitatea anilor vieţii”,
precizând că : „Primirea dr. ec. Florea Dumitrescu în rândul membrilor de
onoare ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, este un câştig valoric
al acestei instituţii de la a cărei existenţă sărbătorim anul acesta 77 de ani.”
După terminarea Facultăţii de Finanţe şi Credit a parcurs funcţiile
de început în Banca Naţională a României, ajungând directorul Direcţiei
Creditării Agriculturii 1962-1965, a depăşit prima mare confruntare de până
atunci din viaţa profesională, reuşind să contribuie prin pârghia creditului
bancar la revigorarea unei agriculturi bulversate de o cooperativizare forţată,
făcută împotriva voinţei ţăranilor români. În funcţia de ministru al Finanţelor
într-o perioadă de aproape zece ani, cel mai longeviv ministru în această
funcţie din România în ultimul secol, Florea Dumitrescu a contribuit prin
mecanismele specifice la menţinerea echilibrului monetar şi valutar al ţării:
dinamica produsului social în preţuri comparabile a fost în 1980, faţă de 1970
de 231% şi de 129% în anul 1989, faţă de 1980.
În anii în care a îndeplinit funcţia de ministru al Finanţelor, bugetul
de stat s-a încheiat cu excedente care au variat între 1% şi 3% din venitul
naţional.
Volumul exportului în devize libere convertibile a crescut de la 800
milioane dolari în 1970, la peste 7 miliarde de dolari în 1980. A condus
delegaţia română din care au făcut parte reprezentanţii Ministerului Finanţelor
şi ai Ministerului Afacerilor Externe 1969-1972, care a negociat Proiectul
Acordului de Aderare a României la Fondul Monetar Internaţional şi la Banca
Mondială. A semnat, în numele Guvernului român, în decembrie 1972, la sediul
Fondului Monetar Internaţional din Washington Acordul prin care România,
prima ţară socialistă a devenit membru la această organizaţie internaţională.
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A fost un act istoric prin care România a intrat în Marea Finanţă Mondială,
un act de curaj politic al României în condiţiile unui climat ostil din partea
celorlalte ţări din „lagăr”.
În perioada în care a fost ambasador în Republica Populară Chineză,
a contribuit la creşterea volumului de comerţ exterior dintre România şi R.P.
Chineză, cel mai mare volum din istoria relaţiilor comerciale dintre cele două
ţări.
Ambasadorul Florea Dumitrescu a avut şi are contribuţii valoroase
la dezvoltarea colaborării economice între România şi China, fiind din 1995
preşedintele Asociaţiei Române de Prietenie cu R.P. Chineză.
În funcţia de guvernator al Băncii Naţionale, a reuşit să asigure
stabilitatea monedei naţionale şi o fluenţă corespunzătoare a fluxurilor băneşti
din economie.
A publicat ca autor şi coautor 10 cărţi şi peste 500 articole, studii
şi analize, cercetări, unele din ele fiind premiate de instituţii naţionale şi
organizaţii internaţionale importante.
Prin lucrările sale, dr.ec. Florea Dumitrescu a susţinut cu consecvenţă
politicile de creştere şi dezvoltare economică în anii de tranziţie, de pe poziţii
ferme şi raţionale. Nu a rămas indiferent faţă de fenomenele de corupţie şi de
pierderile din avuţia naţională.
În încheiere, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă a spus:
„Prin ceea ce gândeşte, prin ceea ce face, prin modul în care a văzut
evenimentele în evoluţia lor, prin ceea ce a prevăzut, a prevestit în problemele
şi politicile economice, financiare, monetare şi valutare din ţară şi din lume,
dr. ec. Florea Dumitrescu este un vizionar, multe previziuni pe plan naţional
şi internaţional s-au confirmat prin rezultate.”
La importantul eveniment, prof. univ. dr. Marius Băcescu preşedintele Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologice al AOSR - a
scos în evidenţă, de asemenea, caracterul vizionar în problemele economicosociale ale dr. ec. Florea Dumitrescu, prezentând exemple din analizele,
cercetările, previziunile făcute pe plan naţional şi internaţional. Totodată,
a remarcat eforturile, preocupările şi rezultatele obţinute de dr. ec. Florea
Dumitrescu în activitatea profesională şi ştiinţifică în cei 85 de ani de
viaţă.
La Mulţi Ani,
Domnule Florea Dumitrescu
Membru de Onoare al AOSR
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