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Economia capitalistă – câteva reﬂecţii
urmare din pagina 1
...cantitatea de bani aﬂată în
circulație, lupta de concurență,
crizele economice, politice și sociale, politicile bugetare, monetare
și ﬁscale, instabilitatea economică
și politică internațională, conﬂictele militare, catastrofele naturale
etc. În general, prețul de vânzare
se abate de la valoarea mărﬁi și
numai arareori poate să coincidă
cu valoarea.
Producătorii își vând mărfurile
la prețul de producție, format din
cheltuielile cu materiile prime,
materialele, energie, apă, transport și din cheltuielile cu forța de
muncă, la care se adaugă o anumită cotă de proﬁt, astfel încât
să-și poată vinde marfa pe piața
concurențială, plină de învingători și învinși.
Spre deosebire de economia socialistă planiﬁcată, unde prețurile
sunt reglementate de stat, ﬁind
stabile o perioadă îndelungată
de timp, în economia capitalistă prețurile oscilează mereu, în
funcție de factorii amintiți.

S

decese



„În necazuri se vede iubirea omului de Dumnezeu şi
de oameni”. (Pr. A. Boca).
TIBERIU DOREL IACAB,
MARIA HALASZ,
LUDOVIC CSUKA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

 Un ultim și pios oma-

giu aducem celui care a fost
verișorul nostru,
PETRICA GÂRBA,
din Craiova. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Verișoara
Silvia, Sorin, Irina și Rodica cu
familiile. (1014)



Suntem alături de domnul Gârba Cornel, în aceste
grele momente, la despărțirea
de fratele drag,
PETRU GÂRBA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică. Fam. Tocoian
Iosif. (1010)



Suntem alături de colega noastră, Bodog Adriana, la
dureroasa despărțire de tatăl ei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe! Colectivul Grădiniței 23. (1011)

Acest lucru se întâmplă, deoarece legea valorii dă producătorilor
indicații foarte generale și numai
posterioare, adică numai după ce
marfa a fost produsă și a ajuns
pe piață. Ca urmare, producătorii măresc sau reduc producția,
măresc sau reduc prețurile, așa
cum consideră ﬁecare că este mai
avantajos pentru el.
În capitalism, guvernele nu
stabilesc prețurile, dar le pot
inﬂuența prin politica ﬁscală (accize, taxa pe valoarea adăugată
etc), prin politica salarială, prin
politica monetară și valutară etc.
Majorarea accizelor și a taxei
pe valoarea adăugată, determină
creșterea prețurilor de vânzare cu
amănuntul, în timp ce majorările
salariale determină creșterea costurilor producției, lucru ce nu convine producătorilor, care doresc o
forță de muncă cât mai ieftină și
cât mai intens exploatată ceea ce
duce la uzura ﬁzică și morală și
chiar la pierderea capacității de
muncă, cu inconvenientele de rigoare.



Suntem alături de colegul nostru Mînecan Valer, la
durerea pricinuită de pierderea
mamei lui dragi. Dumnezeu să
o odihnească în pace. Colectivul Filarmonicii de Stat Oradea. (1013)



Sunt alături de sora mea
Mimi, la marea încercare pricinuită de trecerea în neﬁință a
fratelui ei drag,
CONSTANTIN ANGHEL.
Dumnezeu să-l odihnească și
să aline durerea celor rămași.
Mickey și familia.



Suntem alături de familiile Boţa şi Cmeciu, la durerea pricinuită de decesul dragului lor,
IOAN CMECIU,
(Nelu Biji). Gabriela şi Liviu
Ştreng. (8571)



Cu adâncă durere în suﬂete ne luăm rămas bun de la
unchiul,
EMIL BLEJAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nepotul Nicolae Ganea cu familia. (8573)



Ne despărţim de cel care
a fost prieten şi coleg, om de
înaltă ţinută morală,
EMIL BLEJAN,
(MILU). Sunt alături de voi,
Mia, Anca şi Dragoş. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi
pe voi să vă întărească. Condoleanţe. Florica Haias Bacos.
(8578)

De asemenea, menținerea unui
nivel scăzut al salarizării, poate
duce la migrarea forței de muncă,
lucru de nedorit, mai ales atunci
când migrează în alte țări.
Având în vedere că nivelul veniturilor, deci și al salariilor, în România este sub limita subzistenței,
printre cele mai mici, nu numai în
Europa, ci chiar în lume, majorarea salariilor se impune cu necesitate, cu orice risc. Dacă amintim
că şi sporul natural este negativ, pericolul dispariţiei forţei de
muncă din România – susţinătorii
fondurilor de pensii şi asigurări
sociale – este evident. Nimeni nu
are dreptul să ne impună limite la
deﬁcitul bugetar într-o perioadă în
care România este în curs de dezvoltare. Nicio țară, care astăzi este
dezvoltată, nu a limitat deﬁcitul
bugetar la 3% din PIB, unele date
statistice internaționale indicând
deﬁcite de 4-5% din PIB-ul lor și
în unele perioade, chiar mai mare.

 A plecat dintre noi, fos-

tul meu coleg de bancă şi bun
prieten, pe care îl regret,
EMIL BLEJAN.
Odihneşte-te în pace. Sincere
condoleanţe familiei. Octavian
Negreanu.

 Suntem alături de îndu-

rerata familie a colegului nostru
EMIL BLEJAN,
care a fost până la capătul
vieții un om credincios crezului comun al generației noastre:
Măreția omului stă în energie
și caracter. Colegii promoției
1954, Liceul Emanuil Gojdu.



Transmitem sincere
condoleanţe colegului nostru
conf. dr. ing. Grebenişan Gavril, la pierderea mamei sale
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colegii de la Facultatea de Inginerie Managerială
şi Tehnologică. (8574)



Suntem alături de colegul nostru conf. dr. ing. Grebenişan Gavril, la despărţirea de
cea mai dragă ﬁinţă, mama, şi
transmitem condoleanţe întregii familii. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Colegii de la
Departamentul Inginerie Industrială, Facultatea I.M.T.
(8575)

România trebuie să iasă din
această situație rușinoasă care ne
pune într-o stare de inferioritate
față de alte națiuni ale Europei și
lumii.
Pentru aceasta, trebuie să se
pună capăt, imediat, scoaterii din
țară a unor proﬁturi uriașe, care
nu numai că nu sunt impozitate,
dar reduc volumul acumulării interne de capital, adică însăși capacitatea de dezvoltare a României.
De asemenea, trebuie să se pună
capăt concesionării oarbe a unor
însemnate bogății ale subsolului,
deoarece aceasta duce la epuizarea rapidă și ireversibilă a acestora, astfel că în viitor, chiar dacă
ar avea, România nu își va mai
putea dezvolta industria, condiție
esențială de existență viitoare a
țării.
A venit vremea să ne trezim
și să nu mai acceptăm presiunile venite din afara țării, dar
pentru aceasta avem nevoie de



Colectivul Serviciului
Evidenţă Plătitor P.J. din cadrul
A.J.F.P. Bihor, este alături de
colega lor, Purde Mariana şi familia sa, la dureroasa despărţire de fratele ei drag,
DAVID MUNTEANU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

conducători curajoși și patrioți
și de partide politice, care să
nu-și irosească forțele în gâlceve și circ politic, ci să-și unească forțele pentru a scoate țara
din starea de mizerie în care se
aﬂă. Țelul lor comun trebuie să
ﬁe bunăstarea poporului și ridicarea țării la nivelul țărilor dezvoltate ale Europei și ale lumii.
În ceea ce privește politica economică de urmat, n-ar ﬁ lipsit de
interes să se apeleze la istorie și
să se încerce armonizarea politicii liberale din anii 1923 „prin
noi înșine” cu politica țărănistă a
anilor 1930 „politica porților deschis”, astfel încât să nu se lovească în capitalul autohton care, la un
moment dat, va trebui să devină
preponderent. 

 Cu adâncă durere în su-

ﬂet anunţ încetarea din viaţă a
mamei mele,
ANA OROS,
de 89 ani. Înmormântarea are
loc azi, 5 decembrie, ora 11.00,
din Capela Haşaş. Fiul îndurerat. (8581)



Cu adâncă durere în suﬂete ne despărţim de sora şi
mătuşa noastră,
văd. MARIA POP.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sora Floriţa şi nepoţii Toderaş cu Claudiu şi Silviu. (8579)



Suntem alături de familia Pop, acum când a trecut la
cele veşnice naşa noastră,
MARIA POP,
din Sânnicolau Român. Sincere condoleanţe. Maria Precup, ﬁnul Ioan Precup cu soţia
Mariana şi ﬁna Cornelia Precup. (8576)

 Cu suﬂetele îndurerate

anunţăm trecerea în neﬁinţă a
iubitului nostru frate,
PETRICĂ GÂRBA,
de 75 de ani, născut în Cusuiş şi stabilit în Craiova. Depărtarea sa de vatra părintească a
ţinut şi mai aprins sentimentul
nostru fratern. Dumnezeu să-i
răsplătească dragostea şi bunătatea cu care ne-a înconjurat!
Dormi în pace frate drag. Marioara, Saveta, Florian şi Cornel
cu familiile. (8583)

comemorări



Pios omagiu de preţuire şi tristă amintire, la împlinirea a 3 ani de la trecerea la cele
veşnice a dragului nostru soţ,
tată şi bunic,
OVIDIUEDUARD HANEŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Recunoştinţă tuturor
celor care îi vor păstra un moment de aducere aminte. Viorica, Lucian şi Cristina. (8570)

 Ziua de 5 decembrie va

aminti mereu că inima dragei
mele mame,
MARIA PUI,
din Livada de Bihor, a încetat să mai bată alături de noi și
pentru noi. Sunt 6 ani de când
o pomenesc în rugăciunile mele
și o port vie în suﬂetul meu.
Cu speranța că a găsit o lume
mai bună, mă rog în continuare pentru odihna suﬂetului ei.
Dumnezeu să te odihnească în
pace dragă mamă. Fiica Mărioara cu familia.

