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Statistica este înc@ în favoarea acestui an. In-
fla]ia scade, exporturile înc@ mai cresc, PIB-ul
pare s@ bat@ recordurile, ceea ce poate u}or
duce la ideea c@ 2007 poate ajunge cel mai bun
an pentru economia româneasc@. Dar, dac@
ar ajunge doar un an de vârf, urmat de ani
în care cre}terea economic@ nu va avea aceea}i
dinamic@, 2007 poate fi calificat mai degrab@
ca un an al e}ecului, nu al succesului. Marele
risc este ca împlinirile acestor ani s@ nu duc@
la o automul]umire. Politic@, economic@ }i
financiar@. Primul adversar al acestei st@ri,
pentru c@ eventualul e}ec de dup@ 2007 ar
fi rezultatul unei st@ri, este tocmai convin-
gerea c@ cre}terea economic@ este sus-
]inut@ }i consistent@, indiferent de deciziile
guvernan]ilor. Mai mult, exist@ o stare de
mul]umire la nivelul guverna]ilor, în leg@tur@
cu politica economic@ }i o ner@bdare ca
aceste cifre între 8 }i 4 la sut@, care au
consemnat cre}terea economic@ din 2001
încoace, s@ se resimt@ în sfâr}it }i la nivelul
buzunarului. Altfel, nu se poate explica
alian]a transpartinic@, datorit@ c@reia a trecut
f@r@ nici un vot împotriv@, legea de m@rire
a pensiilor. Politicienii cred c@ deja este
cazul s@ culeag@ roadele celor }apte ani de
cre}tere economic@, ani în care au fost la
guvernare atât politicieni social-democra]i
cât }i liberali sau democra]i (la rigoare,
chiar }i ]@r@ni}ti). 
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Cre}terea competitivit@]ii pe termen lung a economiei ro-
mâne}ti – strategia va contribui la construirea unei baze
de produc]ie }i antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea
}i dezvoltarea de noi afaceri, în special prin investi]ii în pro-
duse }i servicii de calitate. Se va încuraja inovarea }i se
va îmbun@t@]i procesul de punere în practic@ a rezultatelor
activit@]ilor de cercetare }i dezvoltare la oportunit@]ile de
pia]@, precum }i accesul la finan]are }i TIC. Întreprinderile
mici }i mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investi]ii }i
vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de
calitate, precum }i prin asigurarea accesului la alte tipuri
de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta
}i a crea locuri de munc@. Turismul va fi sprijinit, de ase-
menea, acesta fiind o important@ surs@ de dezvoltare.
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Fiecare firm@ are un ciclu de via]@. Finan]a-
rea firmelor difer@ în func]ie de stadiul de dez-
voltare în care se afl@. Momentul critic pentru
o companie, din punct de vedere al finan-
]@rii, este atunci când devine public@.
Dar, cum se finan]eaz@ o companie înainte, în
timpul }i dup@ momentul în care devine public@?
i) Faza de start sau lansarea. În aceast@
etap@ de început, finan]area firmelor noi se
face, în principal, din economiile personale
ale întreprinz@torului. Dar, de obicei, un
întreprinz@tor aflat la început de drum nu are
fonduri suficiente pentru a demara }i a
între]ine o afacere. De aceea, pentru a
finan]a astfel de starturi se apeleaz@ }i la
capitalul unor persoane apropiate, din
familie, sau generic spus „persoane care ne
iubesc” (engl. „love money”). De asemenea,
se poate apela la un credit bancar. Dar
acesta nu este u}or de ob]inut, atunci când
o afacere este doar la început }i, prin
urmare, are un grad de risc ridicat.

Finan]area firmelor
de-a lungul 

ciclului de via]@

„Dou@ excese: a exclude ra]iunea, a
nu admite decât «ra]iunea»”

Pascal

„Altermondiali}tii”, în marea lor diver-
sitate de exprimare - exprimare nu de
pu]ine ori confuz@ }i contradictorie,
dar alteori cu elemente importante de
judiciozitate – regrupeaz@ persoane de
orizonturi foarte diverse. Bun@oar@,
]@r@nime – fermieri, segmente popu-
lare }i mic@ burghezie din sud, }o-
meri, s@raci, salaria]i cu salarii mici }i
precare din statele industrializate. Pe
urm@, sindicate muncitore}ti }i sindi-
cate din înv@]@mânt, asocia]ii ale con-
sumatorilor, cercet@tori destul de nu-

mero}i }i cu nume de referin]@, de
aceast@ dat@, din ambele emisfere, din
Sud }i din Nord, mul]i tineri, mi}c@ri
ecologiste, mi}c@ri anti-militariste,
unele mi}c@ri marxiste, altele key-
nesiste, uneori curente anarhiste etc.
Tocmai din acest motiv, al variet@]ii,
al „dispersiei” ideologice, „Altermon-
dialismul” mai este numit }i „Mi}ca-
rea mi}c@rilor”. Ea nu are o orga-
nizare ca atare, pe un plan concentrat,
mi}carea respectiv@ reflectând mai
mult o func]ionare pe „orizontal@”, re-
fuzând „ierarhiile verticale”. Oricum,
îns@, ea urm@re}te „dezvoltarea unor
re]ele interna]ionale”. 
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Leul nostru (cel greu, fire}te!) pe care nu se }tie cine }i de ce
l-a botezat RON, î}i zbârle}te coama }i î}i arat@ col]ii c@tre EURO.
Incredibil, dar asta se întâmpl@ de o bun@ bucat@ de vreme, de
a ajuns românul s@ cread@ c@ minunile se pot petrece aievea.
Indicatorii pie]ei valutare o confirm@: de la începutul lui iunie, în
doar o lun@ }i jum@tate, leul s-a apreciat cu 4,56 la sut@, cursul
de schimb coborând în acest interval de la 3,2724 lei/euro la
3,1295 lei/euro. Consecin]ele unei asemenea curse dramatice sunt
multiple }i paradoxale: exportatorii din România î}i strig@ dispe-
rarea, calculându-}i pierderile, importatorii î}i freac@ ferici]i mâinile,
cople}i]i de câ}tiguri nea}teptate, tensiunile acumulate în deficitul
extern al ]@rii au trecut de pragul de alarm@ de 10 miliarde euro,
Banca Na]ional@ }i Mugur Is@rescu î}i arat@, din vreme în vreme,
„nelini}tea }i îngrijorarea” legate de nivelul aprecierii }i sugereaz@
c@ ar putea interveni direct pe pia]@ pentru a stopa înt@rirea leu-
lui, statul român se afl@ în vizibil@ derut@ }i neputin]@, întrebân-
du-se dac@ pierde sau câ}tig@ dintr-o asemenea evolu]ie. Ce s@ mai
zic@ românii no}tri, fie ei mari oameni de afaceri sau simpli cet@-
]eni? În ce s@ iei un credit }i în ce s@-]i faci un depozit bancar, cum
vor evolua lucrurile pe termen mediu }i lung? – sunt întreb@ri }i
nedumeriri pe care oamenii }i le exprim@, pe bun@ dreptate.

La Bolta Rece, cântarea vinului

- o frumoas@ od@ pentru localul ie}ean,
valabil@ pentru multe din minunatele

localuri ale Sibiului -

M@ uit la pragul n@p@dit de vreme
C@lcat prin veacuri de atâta lume
Pe care urma are chip de nume,
Nemuritoare, caden]ând...

Vin umbre de demult }i mai încoace
Cu pa}i de abur }i ecou de slav@
{i se a}terne o lumin@ grav@
{i Bolta Rece cuib de vis se face.

S-aprind lumini prin tainice unghere,
C@ci umbrele sunt parc@ ni}te stele,
Luceaf@rul se afl@ printre ele
Iar Bolta Rece }i p@mânt }i cer e

De peste drum, trec ritmuri de sonete,
Jur-împrejur se na}te poezie;
Aicea ora nu e prea târzie
C@ci vin poe]ii lumea s-o desfete.

Cine-i ame]it prea tare.
Pe sub mese s@ se culce
{i în zgomot de pahare 
Doarm@ dulce…

Dr@g@la}e p@h@rele
Dinainte-mi s@ se pun@
S@ se toarne vin în ele,
Poft@ bun@!

S@ nu fie vorb@ lung@,
Doar@ }tim ce scurt@-i via]a
S@ bem pân@ s@ ne-ajung@
Diminea]a…

S@ golim to]i în t@cere,
Iar cuiva de nu-i va place,
Bee-atunci mai bine bere,
Bee-n pace!

P@storel Teodoreanu?

Lungul drum al 
LEULUI c@tre… EURO

Imaginea s@pt@m$nii

Comer]ul mondial

pag.6Lucian Bela}cu

Demersuri pentru o nou paradigm@

Nu „antimondializare”, 
ci „altermondializare”? (III)
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Va mai fi 2007
cel mai bun an
al economiei
române}ti?

Eugen IORD~NESCU

Cadrul na]ional strategic 
de referin]@ pentru 

fondurile structurale(II)

Livia ILIE
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ii) Faza de cre}tere. Faza de cre}tere se
caracterizeaz@ prin oportunit@]i sporite
de investi]ie, fapt ce implic@ }i necesar
sporit de capitaluri. Din punctul de
vedere al finan]@rii, faza de cre}tere
este împ@r]it@, în general, în dou@ etape. 
Etapa I, de început a cre}terii, în care
pentru a finan]a proiectele firmei se poate
apela, pe lâng@ capitalurile proprii, la ca-
pitalul de risc informal, respectiv la capi-
talul unor indivizi boga]i din comuni-
tatea de afaceri (numi]i „îngeri”, engl.
„business angels”). Ace}tia de]in o ex-
perien]@ antreprenorial@ }i de afaceri
ampl@ }i sunt dispu}i s@ investeasc@ în
afaceri noi, în etapele de început ale
expansiunii acestora. Accesul la ace}ti
indivizi se realizeaz@ prin intermediari,
cu prec@dere prin asocia]iile oamenilor
de afaceri.
Problemele de finan]are apar cu prec@-
dere în aceast@ etap@ de cre}tere, când
firma nu mai este nici mic@, pentru a
se baza doar pe profitul reinvestit, pe
injec]iile de capital ale întreprinz@torului
sau pe împrumutul bancar, dar nu este
nici suficient de mare, de matur@, pentru
a apela la pia]a de capital }i a se finan-
]a prin emisiuni de instrumente de da-
torie sau de capital propriu. 
Acest gol în finan]are, pentru firmele
intermediare care necesit@ deja sume
care dep@}esc capacitatea întreprinz@to-
rului, s-a umplut în ultimii 20 de ani prin
dezvoltarea rapid@ a industriei de capital

de risc formal (engl. „venture capital”).

Industria capitalului de risc formal este
deosebit de puternic@ în Statele Unite
(de exemplu, vestita Silicon Valley a
fost finan]at@ cu prec@dere de aceste
fonduri de investi]ie), precum }i în alte
economii anglo-saxone. În Europa, cu-
noa}te o cre}tere semnificativ@ în ulti-
mii ani, astfel c@, de exemplu, deja la
nivelul anului 2000 astfel de fonduri de
investi]ii au investit în sectorul între-
prinderilor mici }i mijlocii aproximativ
35 miliarde de euro. 

Capitalul de risc este investi]ie de ca-
pital propriu în companii private tinere,
de unde }i denumirea de „private equity”
– capital propriu privat – întrucât acest
capital este direc]ionat de acest tip de
fond de investi]ii c@tre firmele care sunt
de]inute în proprietate particular@ (firme
închise), deci nu sunt înc@ publice.
Fondurile de capital de risc ajut@ com-
paniile în cre}tere, pân@ în momentul în
care acestea devin publice. 
Ca întreprinz@tor, pentru a ob]ine finan-
]are de la un astfel de fond, trebuie pre-
zentat un plan de afaceri realist, care s@
demonstreze viabilitatea firmei. Succesul
oric@rei afaceri depinde cu prec@dere de
efortul depus de manageri }i, prin
urmare, investitorul de capital de risc
urm@re}te ca ace}tia s@ fie stimula]i în a
depune toate eforturile pentru a atinge
obiectivele propuse. 
Fondurile de capital de risc investesc
progresiv, în tran}e }i numai în urma
atingerii unor obiective de performan]@
intermediare. Riscul unor astfel de in-
vesti]ii este foarte mare. În medie, din
10 investi]ii, 2 sunt performan]e excep-
]ionale, 2 sunt falimente, iar 6 se în-
scriu undeva între performan]@ slab@ }i
bun@. Prin urmare, fondurile cu capital
de risc încearc@ s@ controleze riscul.
Bineîn]eles, asumându-}i un risc mare,
acest tip de investitori se a}teapt@ }i la
randamente foarte mari. În general, se
a}teapt@ la un randament de 5 pân@ la
10 ori investi]ia ini]ial@ într-un interval

de 5-7 ani.

Etapa II. Spre sfâr}itul fazei de cre}te-
re, firma „iese în public”, emite ac]iuni
în pia]@ pentru prima dat@ (Ofert@ Pu-
blic@ Ini]ial@ - OPI). O firm@ devine
public@ (engl. „go public”) când vinde
pentru prima dat@ ac]iuni într-o ofert@
general@ c@tre investitori. Deci, Oferta
Public@ Ini]ial@ este prima vânzare de
ac]iuni. Acest proces se realizeaz@ cu
ajutorul unui intermediar – banca de
investi]ii (engl. „investment banker”). 
OPI poate fi, }i în general este, atât o
ofert@ primar@, cât }i una secundar@. 
l Oferta este considerat@ primar@ (engl.
„primary offering”) atunci când sunt
vândute noi ac]iuni pentru a atrage
fonduri suplimentare pentru companie. 
l Oferta este considerat@ secundar@
(engl. „secondary offering”) atunci când
fondatorii firmei }i fondurile de inves-
ti]ii cu capital de risc care au finan]at
firma în faza de cre}tere vând o parte
sau integral ac]iunile existente pe care
le de]in pentru a ob]ine numerar, cash. 

Unele dintre cele mai mari oferte se-
cundare au implicat guvernele diferi-
telor state care au vândut ac]iuni ale
companiilor na]ionalizate. 

De exemplu, guvernul japonez a ob]inut
12,6 miliarde dolari în urma privatiz@rii
companiei de telecomunica]ii Nippon
Telegraph & Telephone. Cea mai mare
Ofert@ Public@ Ini]ial@ a avut loc în anul
1999, când guvernul italian a privatizat
compania de electricitate ENEL ob]i-
nând 19,3 miliarde dolari. Avem, de cu-
rând, }i exemple române}ti: vânzarea a
61,88& din ac]iunile BCR pentru 3,75
miliarde euro.

iii) Maturitatea. Alternativele de finan]are
disponibile pentru companiile mature sunt
mai variate }i mai ieftine.
Dup@ ce a devenit public@ (printr-o Ofert@
Public@ Ini]ial@), o companie are nevoie
periodic de fonduri pentru a finan]a
proiectele de investi]ii }i, prin urmare,

este nevoit@ s@ emit@ periodic titluri în
pia]@. Compania are deja titluri tranzac-
]ionate pe pia]a secundar@. Orice nou@
emisiune necesit@ parcurgerea acelora}i
proceduri cerute de Comisia Na]ional@
de Valori Mobiliare – organism care re-
glementeaz@ pia]a de capital. Parcur-
gerea acestor proceduri cere timp, ceea
ce reduce capacitatea companiei de a se
adapta rapid la schimb@rile din pia]@. 
A. O alternativ@ la aceast@ situa]ie este
aprobarea unui prospect în alb de c@tre
Comisia de Valori Mobiliare. Ori de câte
ori este nevoie de ob]inerea unor noi
fonduri, prospectul este deja aprobat.
Trebuie doar completat num@rul de
titluri }i pre]ul. Aceast@ alternativ@, dis-
ponibil@ doar pentru companiile mature,
este mai rapid@, mai ieftin@ }i ofer@
mai mult@ flexibilitate. Mai mult, având
deja prospectul aprobat, acesta poate fi
scos la licita]ie pentru a selecta banca de
investi]ii care garanteaz@ cel mai bun pre].
Avantajele acestei alternative de finan]are
(engl. „shelf registration”) constau în:
l costuri de tranzac]ionare reduse, 
l posibilitatea de a emite rapid, 
l posibilitatea de a valorifica oportuni-
t@]ile ap@rute în pia]@, 
l ob]inerea unui pre] mai mare garan-
tat de banca de investi]ii ca urmare a
posibilit@]ii organiz@rii unei licita]ii.

B. Oferirea de drepturi (engl. „rights
offering”). }i aceast@ metod@ este mai
pu]in costisitoare. Compania care are
nevoie de fonduri suplimentare ofer@
ac]iuni noi ac]ionarilor existen]i. 

De exemplu, ca ac]ionar prime}ti dreptul
de a cump@ra pentru fiecare 5 ac]iuni vechi,
o ac]iune nou@ la un pre] preferen]ial. 

În acest fel se evit@ cheltuielile proce-
durale }i se poate economisi timp. Ac-
]ionarul care prime}te acest drept, dac@
nu dore}te s@ }i-l exercite, poate vinde
acest drept la un pre] cel mult egal cu
diferen]a dintre pre]ul real al unei ac]iuni
}i pre]ul preferen]ial la care se poate cum-
p@ra o ac]iune în condi]iile acestui drept.

C. Plasamentul privat. Companiile mature
pot opta, în cazul unor emisiuni de di-
mensiuni mai mici, mai riscante, neobi}-
nuite, pentru varianta plasamentelor pri-
vate. Aceast@ alternativ@ evit@, de ase-
menea, parcurgerea procedurii }i ob]i-
nerea aprob@rilor. Firma emitent@ con-
tacteaz@ câ]iva investitori profesioni}ti
(3 – 7 investitori profesioni}ti: fonduri
mutuale, fonduri de pensii, manageri de
portofoliu etc) în încercarea de a-i con-
vinge s@ cumpere împreun@ emisiunea.
Rela]ia între emitent }i investitori poate
s@ fie mai apropiat@, se pot renegocia
pre]urile. Dar nu întotdeauna strategia
general@ a firmei este potrivit@ pentru o
astfel de alternativ@ care se concreti-
zeaz@ în final în a avea câ]iva investitori
profesioni}ti. 

De exemplu, strategia de marketing a
firmei Chrysler influen]a strategia finan-
ciar@. Aceast@ firm@ prefera investitorii
mici pentru a avea o distribu]ie larg@ a
ac]iunilor. Chiar dac@ acest tip de fi-
nan]are presupune cheltuieli mai mari
de promovare a unei emisiuni, compania
considera c@ to]i investitorii, de}i sunt
mici, fiind ac]ionari la Chrysler î}i vor
cump@ra o ma}in@ cu aceast@ marc@.

În multe situa]ii, companiile, dup@ ce au
devenit publice }i s-au dezvoltat }i
maturizat, beneficiind de alternativele de
finan]are existente pe pia]a de capital,
pot deveni din nou private. Acest pro-
ces presupune o reconcentrare a pro-
priet@]ii (engl. „management buy back”).
Avantajul principal al companiei private
comparativ cu cea public@ (de]inut@ de
publicul larg) îl reprezint@ lipsa transpa-
ren]ei. Compania nu mai este obligat@
s@ ofere pie]ei toate informa]iile (cu
prec@dere cele care pot influen]a pre-
]ul). Acest proces are loc atunci când
pre]ul ac]iunilor în pia]@ este la un nivel
mic. Managementul companiei }tie c@
ac]iunile sunt subevaluate }i cump@r@
ac]iunile din pia]@, redobândind con-
trolul pe baza informa]iei private.
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Într-adev@r, e de meditat asupra îm-
prejur@rilor în care î}i arat@ mu}chii
leul românesc. Cât de adev@rat@ este
învârto}area sa? Se bazeaz@ pe ceva
profund }i adev@rat, în dorin]a lui de a
intra în competi]ie direct@ cu moneda
european@? Este o ambi]ie realist@, sau
doar vârful unui aisberg speculativ?
Anali}tii financiari, în imensa lor ma-
joritate, nu pariaz@ pe capacitatea de
autodep@}ire a leului. Ei spun c@ totul
se bazeaz@ pe un scenariu artificial }i
speculativ, creat de juc@torii str@ini pu-
ternici pe pia]a financiar@ }i bursier@
a României unde ace}tia vând masiv
euro, pentru a-}i m@ri expunerile pe
moneda na]ional@. Dealerii consider@,
a}adar, c@ aprecierea leului vine pe
fondul unui puternic sentiment pozitiv
fa]@ de pie]ele emergente, corelat cu
ratele ridicate ale dobânzilor de pe
pia]a interbancar@, investitorii str@ini
fiind atra}i în special de dobânzile la
depozitele pe termen scurt în lei. Cu
alte cuvinte: cursul leului este împins
artificial în sus, de intr@ri de capital
din str@in@tate, dintre care doar o parte
promoveaz@ produc]ia }i competitivi-
tatea, restul, pur }i simplu, creeaz@ o
cerere fals@ de lei.

Cu adev@rat, bunul sim] ne îndeamn@
s@ fim de acord cu cei ce spun c@ „o
moned@ na]ional@ nu poate fi mai bun@
decât economia na]ional@ îns@}i”. Or,
situa]ia economiei reale din România
este departe de a justifica curajul }i
obr@znicia leului românesc. Dup@ cum
se }tie prea bine, consumul este mai
mare decât produc]ia, cheltuielile sunt
mai mari decât încas@rile, importurile
sunt mai mari decât exporturile. În
fond, aprecierea leului nu are acope-
rire în cre}teri reale de productivitate
a muncii în economie, produce o dez-
infla]ie artificial@ bun@ doar pentru
statistici decorative, sprijin@ nemeritat
importatorii, stimuleaz@ f@r@ baze con-
sumul }i descurajeaz@ exporturile }i
produc]ia. În final, aceste dezechilibre
grave }i profunde se materializeaz@ în
deficite externe explozive }i într-un ni-
vel de îndatorare amenin]@tor. {i, atun-
ci, de unde s@ r@sar@ un LEU puter-
nic }i seme]? Din aceast@ colc@ial@
necontrolabil@ de distorsiuni }i para-
doxuri? Evident c@ nu!
V@ ve]i întreba, pe bun@ dreptate: }i,
atunci, care e solu]ia? R@spunsul este
simplu: LEUL nostru rebotezat intem-
pestiv în RON (iat@, parc@ acum înce-
pem s@ deslu}im rosturile ascunse ale
unei asemenea ceremonii) nu are de
ce }i nu poate s@ intre în competi]ie
cu EURO. Nu poate s@ spere la un
loc pe podium, mai presus de acesta.

El poate, cel mult, s@ viseze s@
îmbrace tricoul adversarului de azi.
Adic@, s@ devin@ el însu}i EURO. Para-
doxal, LEUL nostru nu va putea fi câ}-
tig@tor, decât atunci când se va numi
EURO! Dar, de aici încolo, începe un
alt drum anevoios, cel al îndeplinirii
criteriilor de convergen]@ real@, stipu-
late prin Tratatul de la Maastricht, cu
punct de sosire în 2014 (pentru rea-
li}ti) }i 2012 (pentru optimi}ti). Se
poate, deci, în]elege de ce cursa actu-
al@ LEU-EURO este, de fapt, doar un
antrenament de înc@lzire. Adev@ratele
probe de rezisten]@ ale leului în dru-
mul s@u c@tre euro vor fi criteriile de
convergen]@ nominal@: infla]ie mic@, da-
torie public@ sub 60 la sut@ din PIB,
diferen]ial sc@zut de dobând@ pentru
obliga]iunile cursului de schimb. Când
toate acestea se vor împlini, peste 5-
6-7 ani, LEUL ROMÂNESC va primi
adev@rata cunun@ de premiant: drep-
tul de a se numi… EURO. Dar, pân@
atunci, este nevoie de continuarea refor-
melor structurale }i punerea în vizorul
public a politicilor financiar-valutare pe
termen lung, pentru ca atât mediul
privat, cât }i institu]iile statului, s@ gân-
deasc@ proiecte }i programe pe ter-
men lung, care s@ fie înglobate într-o
nou@ viziune bugetar@, }i anume bu-
getul multianual. Pân@ la urm@, dis-
cut@m de viabilitatea strategiei post-
aderare.

Lungul drum al LEULUI c@tre… EURO

Mugur Is@rescu, guvernatorul B.N.R.

Emil DAVID

Finan]area firmelor de-a lungul ciclului de via]@
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Spre deosebire de economistul sco]ian,
care considera munca, drept unica surs@
a valorii, doar în anumite cazuri par-
ticulare, Ricardo ridic@ activitatea uman@
pe un piedestal mult mai înalt. El se
leap@d@ în totalitate de ideile fizio-
cra]ilor, care ofereau naturii un loc pri-
vilegiat. Munca devine, în opinia sa,
unicul izvor al valorii. O afirma]ie im-
prudent@, putem spune, care poate
na}te dubii serioase. {i le va na}te
chiar în mintea lui David Ricardo,
prin acceptarea rarit@]ii ca factor de
influen]@ al valorii. „Apa }i aerul -
spune acesta - sunt neobi}nuit de
utile; ele sunt, într-adev@r, indispens-
abile pentru existen]a noastr@; cu
toate acestea, în condi]ii normale, nu
se poate ob]ine nimic în schimbul lor.
Aurul, dimpotriv@, cu toate c@ are, în
compara]ie cu aerul }i apa, numai o
mic@ utilitate, se poate schimba cu o
mare cantitate de alte bunuri”. Deci,
munca este }i, totu}i, nu este singu-
rul factor de influen]@ al valorii. Rari-
tatea exercit@ o ac]iune extrem de sus-
]inut@ asupra acesteia în timp ce uti-
litatea este, dup@ Ricardo, o condi]ie
necesar@ a valorii îns@ nu reprezint@
etalonul de m@surare al acesteia. Sur-
sele valorii de schimb a bunurilor sunt
cantitatea de munc@ depus@ pentru ob]i-
nerea lor, respectiv raritatea acestora.
Depinde, îns@, despre ce bunuri este
vorba, afirm@ economistul. Cele re-
productibile, care pot fi ob]inute prin
munca social@, au ca }i fundament al
valorii munca, în timp ce cele ob]i-
nute printr-o munc@ individual@, care
implic@ crea]ia, î}i construiesc va-
loarea pe soclul rarit@]ii. Obiectivul
cercet@rilor economi}tilor clasici este,
dup@ Ricardo, acela de a explica va-
loarea de schimb a bunurilor repro-

duse prin munc@: „Atunci când vor-
bim despre m@rfuri, despre valoarea
lor de schimb }i despre legile care re-
glementeaz@ pre]urile lor relative, în]e-
legem întotdeauna numai astfel de
m@rfuri a c@ror cantitate poate fi spo-
rit@ prin cheltuirea de munc@ omeneas-
c@ }i la produc]ia c@rora concuren]a
ac]ioneaz@ f@r@ nici o piedic@”.   
Uneori critic la adresa lui Adam Smith,
Ricardo comenteaz@ cunoscutul exem-
plu în care acesta prezint@ modul de
stabilire al valorilor în stadiile primi-
tive ale societ@]ii. Nu numai munca
depus@ în timpul vân@torii contribuie
la stabilirea valorii diverselor animale
r@puse ci }i cea realizat@ anterior, pen-
tru ob]inerea armelor necesare pen-
tru a ucide vânatul. Aceast@ modalitate
de determinare a valorii bunurilor se
p@streaz@ }i în stadiile avansate ale so-
ciet@]ii, spune David Ricardo. {i, pen-
tru a-}i sus]ine exemplul, el prezint@
modul de stabilire a valorii ciorapilor
de bumbac, care „ depinde de canti-
tatea de munc@ necesar@ pentru con-
fec]ionarea }i aducerea lor pe pia]@.
Mai întâi e munca necesar@ pentru
lucrarea p@mântului pe care se cul-
tiv@ bumbacul brut; al doilea, e munca
de transport a bumbacului brut în ]ara
unde urmeaz@ s@ fie prelucrat, munc@
ce include }i o parte din aceea între-
buin]at@ pentru construirea vasului
care transport@ bumbacul, calculat@ la
valoarea navlului; al treilea, e munca
torc@torului }i ]es@torului; al patrulea,
e o parte din munca inginerului, fiera-
rului, dulgherului care a construit cl@-
dirile }i ma}inile cu ajutorul c@rora
s-au f@cut ciorapii; al cincilea, e munca
comerciantului detailist }i a multor
altora, pe care nu e cazul s@-i mai
amintim în mod special”. 
Observ@m c@ Ricardo urmeaz@ dru-
mul deschis de Smith. El stabile}te
pre]ul relativ al bunurilor în func]ie
de pre]urile altor bunuri, neutilizând
etaloul monetar pentru determinarea
unor valori absolute. Totu}i, spre deo-
sebire de Smith, Ricardo stabile}te,
f@r@ a avea nici un dubiu, c@ munca
este fundamentul valorii de schimb
pentru bunurile reproductibile. Dar,
uneori, de}i nu întotdeauna, îndoielile
sunt utile în cercetare. Criticându-l
pe Smith pentru modul în care aces-
ta define}te pre]urile relative ale bu-

nurilor economice, Ricardo ajunge s@
fie criticat, la rândul s@u, din acela}i
motiv. Luând exemplul simplificat al
unei economii în care nu se ob]in
decât dou@ produse agricole, ov@z }i
grâu, profesorul francez Gilbert Abra-
ham-Frois, încearc@ s@ determine va-
lorile relative ale acestora. Conform
teoriei lui Ricardo, în condi]iile în
care munca este omogen@, costurile
de produc]ie ale unei anumite can-
tit@]i de ov@z }i grâu vor fi wla }i
wlb, unde w este salariul orar }i l
timpul de munc@ necesar ob]inerii
produselor. Pre]ul relativ al ov@zului
exprimat în func]ie de cel al grâului
va fi wla/wlb adic@ la/lb. Deci, canti-
tatea de munc@ depus@ determin@
raportul de schimb al produselor.
Teoria valorii munc@ este respectat@.
Ce se întâmpl@, îns@, se întreab@ Frois,
atunci când economia nu mai este
atât de primitiv@ iar patronul, inexis-
tent anterior, avanseaz@ tuturor munci-
torilor o parte a salariului, precum }i
o serie de unelte necesare muncii lor
doar în cazul cultivatorilor de ov@z (pre-
supunând c@ doar ace}tia au nevoie
de ele)? Pre]ul unui chintal de grâu
va fi format din suma costurilor sala-
riale }i a profiturilor revendicate de
de]in@torii de capital pentru avansu-
rile salariale acordate, adic@:

Pb = wlb + r(wlb) = (1+r)wlb,

unde r este rata de adaos a capita-
listului.
Pre]ul unui chintal de ov@z va cuprin-
de salarii, profituri aferente avansu-
rilor salariale acordate de patron, pre-
]ul uneltelor avansate }i sumele pri-
mite de capitalist ca remunera]ie a ba-
nilor investi]i în acestea. Pre]ul unelte-
lor este ob]inut din urm@toarea ecua]ie:

pc = wlc + r(wlc) = (1+r)wlc

S-a presupus, dup@ cum se observ@,
c@ uneltele au fost ob]inute printr-un
proces de produc]ie care utilizeaz@ doar
munca angaja]ilor, care au primit, la fel
ca }i în cazul produc@torilor de grâu,
avansuri salariale.
Deci, pre]ul unui chintal de ov@z va fi:
pa = wla + r(wla) + pc + rpc

Înlocuind pc cu componentele sale,
avem:

pa = (1 + r)[wla + (1+r)wlc] =
(1+r)w[la + (1+r)lc]

Ca urmare a celor prezentate raportul
dintre pre]urile cele dou@ bunuri se
transform@, devenind [la + (1+r)lc]/lb.
Observ@m deci, c@ în cazul unor so-
ciet@]i evoluate, rata profitului influen-
]eaz@ structura raporturilor de schimb,
acestea nedepinzând exclusiv de can-
tit@]ile de munc@ consumate pentru
ob]inerea produselor. Adam Smith
avea dreptate particularizând acest mod
de determinare a valorii, întrucât ra]io-
namentul se verific@ doar în cazul
celor mai primitive societ@]i. Ricardo
a sesizat singur neajunsul teoriei sale,
dar a considerar c@ rata profitului
poate fi neglijat@ pentru c@, oricum,
ia valori mici }i nu se modific@
foarte mult de la o perioad@ la alta
(cu doar }ase, }apte procente). De
aici }i celebra glum@ a laureatului
premiului Nobel pentru economie,
George J. Stigler, care afirma c@
Ricardo de]ine „93& din teoria va-
lorii for]ei de munc@”. Mai mult decât
ritmul modific@rii ratei profitului con-
teaz@ îns@ faptul c@ valoarea de
schimb nu este influen]at@ doar de
munca încorporat@. Aceast@ consta-

tare love}te chiar fundamentul con-
struc]iei teoretice a lui Ricardo. De
altfel, el nu a sus]inut ceea ce Stigler
a numit ulterior „teoria analitic@ a
for]ei de munc@”, teorie prin care
valoarea de schimb are ca unic fun-
dament intr@rile de for]@ de munc@.
Ricardo a avansat o teorie empiric@
a for]ei de munc@, eviden]iind impor-
tan]a cantitativ@ a intr@rilor de for]@
de munc@, a „muncii încorporate” }i,
mai ales, rolul determinant al aces-
teia asupra pre]urilor relative. Nici
Adam Smith nu a avut o teorie
analitic@ a valorii. El c@uta o unitate
adecvat@ de evaluare a bunurilor, pe
care a g@sit-o în „munca comandat@”
adic@ acea cantitate de munc@ de
care de]in@torul bunului va putea s@
dispun@ în urma înstr@in@rii acestuia.
De}i ambii sunt reprezentan]i ai teo-
riei obiective a valorii, concluziile lor
- }i nu numai acestea - vor deschide
calea unor cercet@ri ulterioare în
domeniu, care vor duce la rezultate
diferite }i, uneori, chiar contradictorii.
Ideile lui Ricardo vor fi îmbr@]i}ate,
în mare m@sur@, de Karl Marx, în
timp ce „munca comandat@” a lui
Smith va reprezenta pentru margina-
li}ti unul dintre punctele de plecare
în elaborarea teoriilor lor.

dr. Adrian [~RAN-MORO{AN

C@derea în desuetudine a naturii – câteva teorii despre
valoare ale reprezentan]ilor }colii economice clasice (II)

David Ricardo
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Dar cine sunt, cum „se legitimeaz@”
în mare, „altermondiali}tii”? Câteva orien-
t@ri specifice, dup@ Wikipedia. Iat@, anti-
liberalii sau antineoliberalii, ridicându-
se împotriva „modelului liberului schimb”
}i dorind s@ reformeze în profunzime
principiile logicii economice, pe baza
unor criterii sociale }i morale în fapt
tradi]ionale. Marxi}tii }i anticapita-
li}tii, apoi, – desigur, nu to]i –, ap@-
rând cu hot@râre o anume form@ de
interna]ionalism, de altfel fideli opo-
zi]iei lor tradi]ionale fa]@ de mondia-
lizarea economic@ capitalist@ – „aceea
a burgheziei”, dup@ cum afirm@ – }i
promovând „mondializarea ac]iunii
popoarelor”, a „ac]iunii proletariatului”,
potrivit unui „model preponderent so-
cial }i solidar”. Pe urm@, „suverani-
tari}tii”, „na]ionali}tii” care „doresc s@
protejeze na]iunea (na]iunile) de neo-
liberalismul pie]elor care desfiin]eaz@
frontierele }i de insecuritatea social@ ce
ar decurge astfel, în spe]@ }omaj, dum-
ping social, delocaliz@ri }.a., ei sus]i-
nând m@suri protec]ioniste de interes
na]ional }i regional în materie de eco-
nomie. Exege]ii, dar }i criticii mi}c@rii
„Altermondialiste”, relev@ dou@ elemen-
te în acest ultim sens: 
a) „Altermondiali}tii” din ultima zon@

men]ionat@, – „suveranitari}ti”, „na]io-
nali}ti” – nu trebuie confunda]i cu
extrema dreapt@, mesajul lor este con-
siderabil diferit; 
b) ei, îns@, se v@desc limpede, mai mult
decât „Altermondiali}tii”, „Antimondiali}ti”.
În sfâr}it, în sfera „Altermondiali}tilor”
cu idei destul de ra]ionale, de judi-
cioase, se eviden]iaz@ pacifi}tii, luptând
pentru punerea în ac]iune imediat@ a
tratatelor de nonproliferare a armelor
nucleare, pentru oprirea cursei înarm@-
rilor în lume. Se mai v@desc nu pu]ini
ecologi}ti care urm@resc conservarea
insisten]@ a mediului }i a resurselor
naturale în raport cu „marile pericole
degajate de «societatea industrial@» }i
«post-industrial@»”. Deloc mai pu]in im-
portan]i se relev@ „libertarienii” care se
„decupleaz@ de la „reguli” – uneori
mult mai mult decât este necesar. Dar
}i mul]i „reformi}ti”, în general de ten-
din]@ moderat@, unii dintre ei chiar par-
tizani ai liberului schimb, dar promo-
vând teza dup@ care pia]a ar trebui
reglat@, în primul rând, potrivit impe-
rativelor sociale }i de mediu – de exem-
plu, „principiul securit@]ii-suveranit@]ii
alimentare” etc.
Desigur, o evident@ lips@ de omoge-
nitate teoretic@ }i practic@. Un fel de
„Turnul Babel” de idei. Cu alte cuvinte,
dificult@]i mari în a construi un pro-
gram politic complex, general, coerent,
unic ca atare, }i în a direc]iona par-

tizanii respectivi pe o singur@ cale, co-
mun@ pentru to]i. Uneori cu discursuri,
cu mesaje, cu demersuri idealiste,
„Altermondialismul” se dore}te }i ca
„un motor al luptei sociale”, desem-
nându-}i ca principal adversar ideologia
neoliberalismului, ac]iunile }i faptele
acesteia desf@}urate în lumina curen-
tului neoliberal. Chestiuni destul de
complicate, desigur, în esen]@ fiecare
parte „exploatând” mai multe din nereu-
}itele respective din realitate. Criticile
„Altermondiali}tilor” vizeaz@, astfel, –
ne-am mai referit, acum detaliem – mai
ales „constatarea unui ecart de s@r@cie
}i domina]ie între statele din Nord, în
principal America de Nord }i Europa, }i
majoritatea statelor din Sud, cu pre-
c@dere Africa Sub-Saharian@, mai multe
]@ri din Asia, din America de Sud,
„defazarea”, aproape total@, a acestora
din urm@ în raport cu primele. Ase-
menea critici sunt, deopotriv@, preocu-
pate de „distan]a imens@ între cei mai
boga]i }i cei mai s@raci”, bine ecra-
nizat@ în toat@ lumea. 
Criticile respective sunt preocupate de
„insecuritatea ecologic@”, cu ample efecte
cumulate în timp, puternic negative în
ce prive}te supravie]uirea omului, con-
secin]e generate de poluarea indus-
trial@, efectul de ser@, armele chimice,
nucleare, „OGM”-uri, etc. Sunt acuzate
nemijlocit mari companii transconti-
nentale }i organe financiare }i co-
merciale interna]ionale c@ „favorizeaz@,
direct sau indirect, interesele private în
raport cu interesul general”, urm@rind
profituri substan]iale, în detrimentul
factorilor sociali }i ecologici, al fiin]ei
umane ca atare, de exemplu externa-
lit@]ile negative, dificult@]ile în a aplica
Protocolul de la Kyoto. Într-un ase-
menea cadru sunt abord@ri critice, în
mod special, în ce prive}te politicile de
delocaliz@ri. Politici – potrivit gândirii
mai multor „Altermondiali}ti” – negative
pentru îns@}i statele dezvoltate ale lumii
– „amenin]ând” aici stabilitatea }i gra-
dul de ocupare, securitatea social@ }i
minimul salarial. }i cu atât mai mult
negative pentru ]@rile din Sud, întrucât
„astfel de delocaliz@ri favorizeaz@ dum-
pingul social }i, mai degrab@, exploa-
tarea Sudului de c@tre Nord decât dez-
voltarea local@ a ]@rilor din Sud”. 
Tocmai având în vedere înl@turarea cau-
zelor amintite, a efectelor consistent
„negre” provocate „cu prec@dere din
perspectiva dogmelor «neoliberale»”, „Alter-
mondiali}tii” î}i propun reformele }i

alternativele lor la lumea atât de „liber-
tin@” economic, cum afirm@, în care tr@im
acum. Ei vor }i altceva decât „mondia-
lizarea doar prin intermediul pie]ei”,
mondializare pe care nu o consider@
deloc sinonim@ cu progresul uman,
aceasta, afirm@ ei, nefiind, în mod echi-
tabil, profitabil@ pentru to]i. Apreciaz@ –
}i o spun de câte ori pot – c@ inega-
litatea }i s@r@cia permanent@ în lume
reprezint@ efecte perverse ale „pie]ei
libere mondializate”. Pia]a „reduce, va
reduce }i mai mult produsele }i activi-
t@]ile – sus]in „Altermondiali}tii” – numai
la valoarea lor comercial@”, ceea ce nu
este corect. Contraponderea ar trebui s-o
constituie – se arat@ – „instan]ele exte-
rioare pie]ei ca atare, precum statele,
institu]iile acestora, mai multe orga-
niza]ii interna]ionale cât }i societatea
civil@, “f@r@ s@ fie f@cute prea multe
preciz@ri asupra reprezent@rii sale. De
altfel, de}i favorabili, cum am v@zut,
dezvolt@rii organiza]iilor interna]ionale,
„Altermondiali}tii” atac@ acele organi-
za]ii mondiale care urm@resc s@ priva-
tizeze totul, s@ reduc@ amploarea servi-
ciilor publice, accesul la ele, care au
drept ]int@ „liberalizarea f@r@ limite a
economiilor”. S-ar constitui astfel „o
condi]ie prealabil@ construc]iei unei
mondializ@ri alternative fondat@ pe pu-
terea popoarelor }i pe o concep]ie nou@
privind dezvoltarea durabil@”… 
…”Altermondialismul” a fost consi-
derabil criticat, la rândul s@u }i pe mai
multe fronturi, de c@tre politicienii, de
c@tre economi}tii favorabili în mod preg-
nant  unui anume exclusivism al pie]ei
libere. Se repro}eaz@ ferm „altermon-
diali}tilor” o slab@, o incomplet@ analiz@
asupra indicatorilor economici, concluzii
„sub]iri”, prevalen]a „unui discurs uma-
nist f@r@ acoperire economic@”, francezul
Zaki Laïdi, în volumul s@u „Marea Per-
turbare”, subliniind expres: „capacitatea
mi}c@rii altermondialiste de a propune
solu]ii alternative r@mâne extrem li-
mitat@”. Mai departe, pentru economistul
indian Jagdish Bhagwati „revendic@rile
altermondialiste împotriva liberului schimb
sunt legate de c@derea comunismului,
singurul rival ideologic al capitalismului.
Acest episod a creat un vid pentru
«ideali}tii a c@ror con}tiin]@ social@ se
hr@nea }i se hr@ne}te din convingerea
potrivit c@reia capitalismul este o surs@
de injusti]ii»”… Critica „Altermondiali}tilor”
se focalizeaz@ prea mult asupra aspec-
telor negative ale mondializ@rii, „ne-
glijându-se rezultatele bune”, „Altermon-
diali}tii” subliniaz@ }i unele efecte po-
zitive ale mondializ@rii dar }i pun sub
semnul îndoielii alte aspecte ce gene-

reaz@ reverbera]ii cât se poate de pozi-
tive. În termenii ocup@rii, de exemplu,
distruc]ia locurilor de munc@ din indus-
trie nu este pus@ în rela]ie cu crearea
de ocup@ri în alte sectoare”. {i, desigur,
c@ referirile de acest tip ar putea
continua …
Ceea ce este interesant, este c@ mai
multe din argumenta]iile „Altermon-
diali}tilor” nu sunt deloc de neglijat. Ele
trebuie, cu siguran]@, luate în seam@ în
eforturile speciali}tilor din cele mai multe
din ]@rile lumii pentru a construi o nou@
paradigm@ a dezvolt@rii, cea actual@,
iat@, confruntându-se cu mari probleme
precum poluarea, supraînc@lzirea Terrei,
vulnerabilizarea fiin]ei umane etc., „mari
probleme” care ridic@ o serie de schim-
b@ri la rangul unor pronun]ate necesi-
t@]i. Oricum, se poate accepta – se
arat@ în nu pu]ine studii }i articole –
c@ „mi}carea Altermondialist@” con-
stituie cel pu]in o important@ reflec]ie
intelectual@ asupra lumii de ast@zi. Re-
forma în curs de realizare dar }i cea
solicitat@ pentru ONU, dezbaterea des-
chis@ în ce prive}te statutul }i func-
]ionarea B@ncii Mondiale }i a FMI-ului,
de c@tre neokeynesi}ti, printre care însu}i
fostul vicepre}edinte al B@ncii Mondiale,
americanul Joseph E.Stiglitz, opinia pu-
blic@ din statele din sud, mai ales din
America Latin@, manifestat@, de multe
ori ferm, împotriva mondializ@rii, pre-
siunea ]@rilor din Sud în cadrul Orga-
niza]iei Mondiale a Comer]ului, înse}i o
serie de fenomene }i procese reale din
lumea noastr@, precum „s@r@cia ca ma-
ladie”, interese punctuale ce prevaleaz@
}i desfid, dispre]uiesc chiar interese
generale, populare etc., sunt argumente
care o demonstreaz@. Este vorba, îns@,
pân@ la urm@, nu doar de o reflec]ie
intelectual@, posibil relativ insuficient@
în raport cu „presiunile” }i „depresiu-
nile” de pe Terra, ci }i de ac]iuni
menite s@-i dea consisten]@ practic@. 
…În anii ’30, celebrul gangster Al
Capone spunea: „Capitalismul este
racketul legitim organizat de c@tre clasa
dominant@”. Avea ceva „experien]@” în
a face astfel de afirma]ii. Dar ce s@
spun@ „bietul” Capone despre o so-
cietate care s-a luptat cu el, care a
urm@rit mereu s@-l desfiin]eze }i a }i
reu}it pân@ la urm@. Greu, dar a
reu}it… Mai erau îns@ doar anii ’930
}i multe lucruri s-au schimbat în bine
de atunci pân@ acum… Oricum, trebuie
s@ nu avem nici un fel de argument
pentru a-l crede cât de cât. S@ sper@m
c@ se poate, având în vedere }i posibila
preluare critic@ a unor teze „alter-
mondialiste”.
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Demersuri pentru o nou@ paradigm@Demersuri pentru o nou@ paradigm@

Dan POPESCU
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FONDURI STRUCTURALE

urmare din pagina 1
Dezvoltarea }i folosirea mai eficient@
a capitalului uman din România - stra-
tegia va urm@ri sprijinirea sistemului
de înv@]@mânt }i formare profesio-
nal@ pentru a furniza educa]ie flexibil@
}i de mai bun@ calitate }i calific@ri
adaptate indivizilor, sprijinirea cre}-
terii accesului }i particip@rii la edu-
ca]ie, precum }i asigurarea faptului
c@ educa]ia }i formarea profesional@
furnizeaz@ cuno}tin]ele }i aptitudinile
necesare pentru o economie mo-
dern@ }i în plin@ dezvoltare. Cre}terea
adaptabilit@]ii, dezvoltarea spiritului antre-
prenorial }i înv@]area pe parcursul în-
tregii vie]i se vor afla în centrul poli-
ticilor în domeniu, iar angajatorii vor
fi încuraja]i s@ investeasc@ în capita-
lul uman. Pentru a beneficia de siste-
me educa]ionale }i de formare pro-
fesional@ de calitate, va fi nevoie de
modernizarea infrastructurii educa]ionale
}i de formare, inclusiv prin dotarea
cu echipamente }colare }i TIC. Se

vor sprijini ac]iunile de combatere a
excluziunii sociale }i de promovare a
incluziunii sociale a grupurilor vul-
nerabile (femeile, minorit@]ile etnice,
persoanele cu dizabilit@]i) care sunt ca-
tegorii dezavantajate pe pia]a for]ei de
munc@, astfel încât acestea s@ poat@
beneficia de noile oportunit@]i de anga-
jare care vor fi create. Îmbun@t@]irea
calit@]ii serviciilor de s@n@tate }i îngri-
jire va contribui la regenerarea eco-
nomic@ prin reducerea costurilor }i a
perioadelor de inactivitate. 
Consolidarea unei capacit@]i adminis-
trative eficiente – strategia va îmbu-
n@t@]i managementul în sectorul pu-
blic. Investi]iile vor contribui la îmbun@-
t@]irea procesului de elaborare a poli-
ticilor }i a proceselor decizionale în
domeniul managementului public, la
dezvoltarea unui sistem al func]iei pu-
blice modern, flexibil }i reactiv, pre-
cum }i la îmbun@t@]irea standardelor
de calitate }i eficien]@ în furnizarea
serviciilor publice. Ac]iunile vor viza,
cu prioritate, acele domenii adminis-
trative unde se poate înregistra cel
mai mare impact din punctul de ve-

dere al stimul@rii dezvolt@rii socio-eco-
nomice }i al mediului de afaceri, pre-
cum }i al combaterii deficien]elor eco-
nomiei române. 
Promovarea dezvolt@rii teritoriale echi-
librate – scopul este stoparea }i, even-
tual, inversarea tendin]ei de accentu-
are a disparit@]ilor de dezvoltare prin
sprijinirea }i promovarea unei dez-
volt@ri economice }i sociale echili-
brate a Regiunilor. Ac]iunile vor spri-
jini dezvoltarea regiunilor prin crearea
condi]iilor necesare stimul@rii cre}-
terii economice a regiunilor mai pu]in
dezvoltate, precum }i restructurarea
zonelor rurale }i urbane. Investi]iile
se vor concentra pe consolidarea
infrastructurii }i stabilirea leg@turilor
locale cu re]elele na]ionale, europene
}i inter-continentale care conecteaz@
România la pie]ele interna]ionale.
Ac]iunile vor viza coridoarele }i polii
de dezvoltare existen]i sau emergen]i
}i vor crea condi]iile necesare dezvol-
t@rii integrate, stabilind conexiunile cu
re]elele regionale, na]ionale }i trans-
europene. Sprijinul acordat va con-
tribui la consolidarea mediului de afa-
ceri local }i regional }i la dezvoltarea
patrimoniului natural }i cultural în
vederea sprijinirii turismului }i dez-
volt@rii mediului urban. Realizarea coe-
ziunii teritoriale se va sprijini pe ca-
drul strategic pe termen lung stabilit
prin Conceptul strategic de dezvoltare
spa]ial@ }i integrare în structurile spa-
]iale europene 2007–2025.

Programele Opera]ionale 

CSNR se implementeaz@ prin Progra-
mele Opera]ionale din cadrul Obiecti-
velor “Convergen]@” }i “Cooperare Teri-
torial@ European@”. În continuare, este
prezentat@ lista Programelor Opera]io-
nale elaborate de România sau la ela-
borarea c@rora colaboreaz@ cu alte state
membre }i nemembre UE, precum }i
institu]iile responsabile de gestiona-
rea acestor programe. CSNR cuprinde
o prezentare general@ a Programelor
Opera]ionale din cadrul Obiectivului
“Convergen]@”. 

Alocarea Fondurilor
Structurale }i de Coeziune

Suma total@ a Fondurilor Structurale
}i de Coeziune alocate României este
de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661
miliarde euro reprezint@ Fonduri Struc-
turale în cadrul Obiectivului „Conver-
gen]@”, 6,552 miliarde euro sunt alo-

cate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455
miliarde Euro sunt alocate Obiectivului
„Cooperare Teritorial@ European@” (in-
clusiv transferurile la Instrumentul
pentru Asisten]@ de Pre-Aderare - IPA
}i Instrumentul European de Vecin@-
tate }i Parteneriat - ENPI).
Tabelul financiar al CSNR prezint@ de-
falcarea pe Programe Opera]ionale a
sumei totale corespunz@toare contri-
bu]iei Fondurilor Structurale din cadrul
Obiectivului Convergen]@ }i Fondului
de Coeziune, care se ridic@ la suma
total@ de 19,213 miliarde euro. 
Aloc@rile anuale din Fondul European
pentru Agricultur@ }i Dezvoltare Ru-
ral@ (FEADR) }i Fondul European pen-
tru Pescuit sunt incluse în scop infor-
mativ, în conformitate cu cerin]ele Regu-
lamentului Consiliului nr. 1083/2006.
Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului
„Convergen]@” }i Fondului de Coe-
ziune necesit@ o cofinan]are na]ional@
estimat@ la 5,53 mld Euro, constitu-
it@ atât din surse publice (77& din
totalul cofinan]@rii), cât }i din surse
private (23&).

Mecanismele de implementare

Atribu]iile institu]iilor implicate în ges-
tionarea Instrumentelor Structurale
din România au fost stabilite prin
Hot@rârea de Guvern nr. 497/2004 cu
modific@rile }i complet@rile ulterioare.
Coordonarea la nivel na]ional a ges-
tion@rii acestor fonduri revine Ministe-
rului Economiei }i Finan]elor, în timp
ce coordonarea strategic@ va fi asigu-
rat@ de Comitetul Na]ional de Coor-
donare pentru Instrumentele Structu-
rale, înfiin]at conform HG nr. 1200/2004.

Managementul Programelor Opera]io-
nale a fost reglementat prin HG nr.
497/2004 cu modific@rile }i comple-
t@rile ulterioare, fiind stabilite Autori-
t@]ile de Management }i Organismele
Intermediare.

În ceea ce prive}te managementul fi-
nanciar }i controlul, Ministerul Econo-
miei }i Finan]elor a fost desemnat s@
îndeplineasc@ rolul de Autoritate de
Certificare pentru toate Programele
Opera]ionale. Organismul competent
responsabil cu primirea pl@]ilor de la
Comisia European@ aferente con-
tribu]iilor din FEDR, FSE }i FC este
Autoritatea de Certificare }i Plat@ din
cadrul Ministerului Economiei }i Finan-
]elor. Organismele responsabile cu efec-
tuarea pl@]ilor c@tre beneficiari sunt: 
a) Autoritatea de Certificare }i Plat@
pentru POS Mediu }i POS Transport
(pl@]i directe); 
b) Unit@]ile de Plat@ înfiin]ate în ca-
drul ministerelor în care func]ioneaz@
Autorit@]ile de Management (pl@]i indi-
recte). Un organism independent de pe
lâng@ Curtea de Conturi din România
a fost desemnat ca Autoritate de Audit. 

Parteneriatul

Ministerul Economiei }i Finan]elor a
elaborat CSNR în cooperare cu un
num@r mare de institu]ii }i organi-
za]ii. În plus, consult@rile dintre par-
teneri cu privire la elaborarea PND }i
a Programelor Opera]ionale au gene-
rat reac]ii substan]iale din partea par-
tenerilor relevan]i, acestea fiind luate
în considerare în procesul de elabo-
rare a CSNR.!

Cadrul na]ional strategic de referin]@ 
pentru fondurile structurale (II)

dr. Eugen IORD~NESCU

Palatul Victoria - Bucure}ti
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Sporul natural negativ mediu a fost
de 0,5 la sut@ pe an, în perioada
1990-2005, astfel c@ popula]ia a sc@-
zut la 21,6 milioane de locuitori, în
2005, potrivit raportului B@ncii Mon-
diale. Cea mai mare parte a popu-

la]iei (69,8 la sut@) era, în 2005, în
vârst@ de 15 pân@ la 64 de ani, iar
categoriile cuprinzând locuitorii cu
vârste de pân@ la 15 ani }i de peste
65 de ani aveau ponderi aproxima-
tiv egale în total, de 15 la sut@. Ten-
din]a de sc@dere a popula]iei în Ro-
mânia este contrar@ celei de la nivel
mondial, precum }i mediei în ]@rile
dezvoltate }i cele în curs de dezvol-
tare, dar se mai reg@se}te în unele
state emergente din regiune, cum

ar fi Bulgaria, Ucraina }i Republica
Moldova. Ceea ce este îngrijor@tor
este perspectiva consemnat@ tot de
un raport al B@ncii Mondiale. Ro-
mânia va avea 20,7 milioane de lo-
cuitori în 2015, cu 2,5 milioane mai
pu]in fa]@ de nivelul de 23,2 mili-
oane înregistrat în 1990, întrucât
declinul se va men]ine în urm@torii
ani, ca urmare a migra]iei }i mor-
talit@]ii, de}i va fi mai pu]in accen-
tuat. Potrivit B@ncii Mondiale, mi-

gra]ia a dus la sc@derea popula]iei
României, cu 529.000 de persoane,
în perioada 1990-1995. Din ce în ce
mai multe persoane cu înalt@ califi-
care migreaz@ în ]@rile cu venituri
mai ridicate. Muncitorii din str@in@-
tate au trimis rudelor r@mase în
România 4,7 miliarde de dolari în
2005, se mai arat@ în raportul insti-
tu]iei financiare. Odat@ cu sc@derea
popula]iei în intervalul 1990-2015,
s-a remarcat }i sc@derea for]ei de
munc@, de la 11 milioane la 10,3 mi-
lioane. Acest trend a fost înso]it de
o u}oar@ cre}tere a ponderii fe-
meilor în totalul for]ei de munc@, la
46,2 la sut@, specific@ statelor în
curs de dezvoltare din regiune. Nu-
m@rul popula]iei ocupate în indus-
trie }i agricultur@ a sc@zut, dar se
men]ine mai ridicat decât în ]@rile
dezvoltate, în special în cazul agri-
culturii, domeniu în care lucrau 31
la sut@ dintre b@rba]ii români }i 33
la sut@ din femei, fa]@ de 4 la sut@
}i, respectiv, 2 la sut@ în zona euro.
Datele arat@ }i o cre}tere a ponderii
lucr@torilor în servicii, care se men-
]ine îns@ la niveluri de dou@ ori mai
reduse decât în statele avansate
economic, cu 34 la sut@ la b@rba]i
}i 42 la sut@ la femei.

Iulia NAGY

Sc@derea continu@ a popula]iei României, din ultimele dou@ decenii, se va resim]i puternic în economie, în urm@toarele decenii.
Natalitatea sc@zut@ }i „c@p}unarii” sunt cauzele principale ale declinului demografic în ]ar@. Statistic vorbind, potrivit unui
studiu realizat de Centrul de Cercet@ri Demografice (CCD), din cadrul Institutului Na]ional de Cercet@ri Economice al Academiei
Române, din 1990 }i pân@ în prezent, popula]ia României a sc@zut cu aproape 1,5 milioane de locuitori, adic@ 6,5 la sut@
din total. Speciali}tii sus]in c@, pe termen foarte scurt, câ]iva ani, sc@derea popula]iei reprezint@ un avantaj pentru economie,
pentru c@ statul va pl@ti mai pu]ini bani pentru asisten]a social@. Efectele negative se vor resim]i în dou@ decenii când
num@rul ppersoanelor în vârst@ va cre}te vizibil }i se va pune problema acoperirii pensiilor.

Hiatusul demografic }i efectele asupra economiei (I)

Dac@, timp de aproape dou@ secole,
Europa a fost t@râmul pe care a avut
loc explozia demografic@, începând cu
mijlocul acestui secol, ceva cu totul
nou intervine în evolu]ia demografic@
a planetei. Cresterea demografic@ ac-
centuat@ are loc în ]@rile slab dez-
voltate, în teritorii în care mijloacele
de subzisten]@ sunt precare. Cum se
desprinde }i din tabel, epicentrul ex-
ploziei demografice actuale este con-
tinentul african. În 1985, Africa }i
Europa aveau o popula]ie aproxima-
tiv egal@. În 2025, popula]ia Africii va
fi de cel putin dou@ ori mai mare
decât cea a Europei, iar în 2050 de
trei ori mai mare. Pân@ în 2025, o
serie de state africane vor atinge
niveluri ale popula]iei absolut drama-
tice, dac@ avem în vedere c@ mijloacele
de subzisten]@ nu vor cre}te în mod
corespunz@tor. 

Evolu]ia popula]iei 
în viitor, 

motiv de îngrijorare 

Amploarea pe care a luat-o comer]ul în
ultimele decenii, am constatat-o cu to]ii
}i nu o supunem unei nuan]@ri parti-
culare în cadrul acestui articol, ci ne
vom referi cu prec@dere la provoc@rile
pe care, inevitabil, le parcurge retailul.
O prim@ implica]ie o constituie schim-
b@rile rapide în cadrul industriei. Schim-
b@rile continue de pozi]ie din retail îi
determin@ pe comercian]i s@ fie într-o
lupt@ peren@ pentru men]inerea celei mai
bune pozi]ii. Cunoa}tem c@ industria este
caracterizat@ de inova]ie }i varietate.
Sunt caracteristicile ce atrag consu-
matorul }i îl fac dornic s@ cumpere.
Tocmai din cauza vitezei cu care se
produc schimb@rile, situa]iile ca un re-
tailer sa abandoneze competi]ia sunt
foarte mari. 
Ulterior, nu va fi deloc u}or s@-}i re-
câ}tige pozi]ia. Cump@r@torii sunt extrem
de capricio}i, iar fidelitatea este redus@.
Ei sunt atra}i de c@tre ultima senza]ie.
Pentru a r@mâne în competi]ie, retailerii
trebuie s@ aib@ în vedere mai multe
elemente: competi]ia, consumatorii, tehno-
logia }i ac]inile proprii. Industria retai-
lului a fost cea mai mare utilizatoare de
tehnologie în ultimii ani. Industria re-
tailului american cheltuie}te pe tehno-
logie mai mult de 2,1& din vânz@rile

anuale, fa]@ de 1,8& în 2001. Activit@]ile
din magazin sunt mult mai orientate
spre client. Îmbun@t@]irea lan]ului de
aprovizionare permite acum reapro-
vizionarea la raft rapid@. Schimburile de
date în timp real dintre furnizor }i co-
merciant ajut@ la informarea ambelor p@r]i
în leg@tur@ cu obiceiurile de cump@rare. 
Dezvoltarea tehnologic@ se va accentua
puternic în urm@torii ani. Mai mult, e-
tailul s-a dezvoltat masiv în ultimii ani.
Website-urile de cump@r@turi s-au ame-
liorat mult. Foarte mul]i retaileri î}i fac
publice, pe site-urile proprii de Internet,
toate m@rimile }i culorile produselor
proprii, pentru c@ ele sunt mult prea
multe, pentru a le putea ]ine blocate
doar în magazine. Site-urile sunt astfel
vizitate de c@tre clien]ii la care altfel ar
putea ajunge direct foarte greu. În
ultimii ani, vânz@rile on-line din SUA au
înregistrat cre}teri trimestriale de 25&,
potrivit unei estim@ri guvernamentale, iar
tendin]a nu este de sc@dere, în urm@-
torii ani.
Comer]ul tradi]ional sufer@, la rândul s@u,
anumite schimb@ri. Distorsionarea cana-
lelor se poate sesiza mai ales în SUA,
unde multe produse pot fi cump@rate
din numeroasele tipuri de magazine.
Trendul acesta se resimte mai ales în
sfera produselor alimentare sau celor
necesare birourilor. 
Pe m@sur@ ce retailul continu@ s@ se
dezvolte, foarte multe magazine întâm-
pin@ dificult@]i. În Europa, hipermaga-
zinele se confrunt@ cu o concuren]@
acerb@ din partea formatelor mici pre-
cum supermgazinele }i respectiv hard
discount-ul. Magazinele de muzic@ înre-
gistreaz@ sc@deri ale vânz@rilor, pe m@-
sur@ ce consumatorii prefer@ s@ des-
carce muzic@ de pe Internet. Comer-
cian]ii se confrunt@ }i cu o nou@ com-
peti]ie din partea produc@torilor ce î}i

deschid propriile magazine. 
Schimb@rile permanente în ceea ce pri-
ve}te obiceiurile de consum, stilurile de
viat@, îi ]in pe comercian]i într-o per-
manent@ alert@. Actualmente, perefe-
rin]a pentru reducerile mari de pre]uri
explic@ dezvoltarea segmentului de ma-
gazine gen „one dollar“ în SUA Foarte
mul]i retaileri se aliniaz@ trendului, ofe-
rind în magazinele lor, departamente cu
reduceri substan]iale. 
Retailerii de succes evolueaz@ }i î}i adap-
teaz@ strategiile, pentru a putea face
fa]@ schimb@rilor rapide din acest do-
meniu. În timp ce conceptele retailului
tradi]ional au intrat într-un u}or declin,
fundamentele acestei industrii r@mân.
A}adar, retailerii trebuie s@ progreseze,
}i în acela}i timp trebuie s@ se concen-

treze asupra m@rcilor }i asupra a ceea
ce este într-adevar important pentru
clien]ii lor. 
Diferen]ierea devanseaz@, în prezent, lo-
ca]ia. Într-o lume cu prea multe maga-
zine, prea mult@ marf@, sensibilitate la
pre]uri }i ultra-comeptitivitate, diferen-
]ierea devine cel mai important factor
de succes în pia]@. În timp ce comer]ul
nu a fost niciodat@ legat doar de pre],
în prezent aceast@ chestiune este chiar
}i mai lipsit@ de importan]@. Nu este
suficient s@ concurezi doar în ceea ce
prive}te pre]ul, c@ci alt comerciant ar
g@si în mod sigur o form@ de a
mic}ora pre]urile }i mai mult. Retailerii
care nu reu}esc s@-}i fidelizeze clien]ii,
vor observa cât de curând migra]ia
c@tre alte magazine mult mai atractive. 

Pentru cump@r@tori, valoarea poate fi
nuan]at@ în mai multe feluri. Include
atribute care pot fi cu greu cuantificate.
Consumatorii î}i doresc ca comer]ul s@
înglobeze: inova]ie, distrac]ie, servicii
de calitate, }i o îmbun@t@]ire a vie]ii.
Pentru tot mai mul]i consumatori, re-
tailul de azi nu înseamn@ neap@rat pro-
dusul ci mai ales experien]a. 
Mul]i consumatori î}i doresc crearea
unei leg@turi emo]ionale cu comer-
ciantul. Sunt studii ce relev@ faptul c@
m@rcile nu doar fac parte din cultur@,
ci chiar sunt cultur@. M@rcile înde-
plinesc un rol foarte important în so-
cietate: au devenit instrumente cu care
consumatorii î}i construiesc propriile
personalit@]i }i identit@]i sociale. 

(va urma)

drd. LUCIAN BELA{CU

Comer]ul mondial, între provoc@ri }i perspective 
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Culeg acum roadele, chiar }i necoapte,
cu riscul s@ fie }i mere otr@vite printre
ele. Dar, anii ace}tia nu au fost ani de
triumf, ci, mai degrab@, victorii la li-
mit@. Nu au fost ani de acumul@ri, ci
mai degrab@ ani în care s-au recu-
perat pierderile din deceniul trecut.
De aceea, primele performan]e reale
- cum sunt cele legate de infla]ie sau
exporturi - sub]iri prin defini]ie, sunt
mult mai fragile decât le-ar vrea
oamenii politici. 
Dar, ner@bdarea este maxim@, cum este
}i dorin]a de a avea o confirmare
public@ a cre}terii economice la nivel
micro. Nimeni nu mai are r@bdare,
pân@ când se va împlini firesc lungul
drum al cre}terii economice, de la da-
tele macro spre buzunarele oame-
nilor, mai ales ale celor care sunt la
marginea de eficien]@ a unui circuit
economic, a}a cum sunt pensionarii.
Ner@bdarea nu este îns@ o scuz@ }i,
atunci când deficitele acumulate nu
îngrijoreaz@, deciziile politice asumate
risc@ s@ perturbe fragilele echilibre

economice.
Decizia de cre}tere a pensiilor, ori-
cât@ solidaritate social@ }i moral@ ar
presupune, poate deveni o lovitur@
grav@. Oricât s-ar str@dui guvernan]ii
s@ fie conving@tori, nu o pot face pe
deplin. Cre}terea pensiilor nu poate
sc@pa înc@ de riscul de a accentua

deficitul de cont curent }i de a rea-
prinde infla]ia. Ar fi dou@ efecte cu
rol inhibator asupra economiei. Pre-
mierul T@riceanu }i ministrul Vosganian
sus]in c@ cre}terea economic@ este
în stare s@ genereze venituri supli-
mentare care s@ sus]in@ cre}terea
pensiilor. E nevoie, spun mini}trii, de

vreo 2 miliarde de euro suplimentar
pentru aceste cre}teri. 
OK, economia cre}te cu 6& raportat
la PIB. Dar, cifrele nu se leag@. Una
din primele surse pare a fi apari]ia
de noi locuri de munc@. Într-un an
de zile, economia a produs 100.000
de locuri noi de munc@. La un
salariu mediu pe economie de 1330
de lei, contribu]iile suplimentare pen-
tru pensie se duc la maxim 300 de
lei pentru fiecare nou angajat. A}adar,
cu aceast@ contribu]ie deja angajat@,
se ob]in maximum 10 milioane de
euro pe lun@, care ajut@ bugetul de
pensii cu cca 120-150 milioane de
euro anual, dac@ nu cumva vom avea
o cre}tere a num@rului de angaja]i pe
care nimeni nu o poate anticipa.
Cum nici impozitarea f@r@ barem a
salariilor mari nu are de unde aduna
bani }i nici cea a veniturilor supli-
mentare nu are cum s@ fie o min@
de aur, totul r@mâne pe seama buge-
tului de stat care s@ împrumute
bugetul de pensii stors de to]i banii
pentru a asigura cre}terea. Umblând
la buget, se umbl@ la deficite. Bani
pe pia]@ atac@ infla]ia oricât s-ar

str@dui ministrul Vosganian s@ sus-
]in@ c@ efectul nu e atât de grav.
De fapt, guvernul mizeaz@ pe un pre-
cedent de succes }i nu pe calcule.
Mizeaz@ pe experien]a reu}it@ a cotei
unice. Atunci când au “pus-o” în fis-
calitate, erau mult voci care anun]au
e}ecul bugetar al acestei politici }i
incapacitatea de a avea acumul@ri la
buget cel pu]in în liniile celor prece-
dente. Inclusiv FMI se ar@ta extrem
de sceptic }i f@cea presiuni pentru
cre}terea TVA. Atunci când a devenit
evident c@ nu sunt probleme la colec-
tare, iar cota unic@ a dus la o desc@-
tu}are a economiei, guvernul, f@r@ s@
aib@ calculele conving@toare la zi, a
exultat. Nici acum calculele nu conving.
{i acum, guvernul mizeaz@ pe aceast@
invizibil@ capacitate a economiei de a
da mai mult decât suntem în stare s@
anticip@m. Dac@, în 2008, va reu}i s@
acopere cre}terea pensiilor, va spune
c@ }i-a f@cut calculele la virgul@. De}i, mai
degrab@ vorbim de noroc. Cum nu cred
în noroc, cre}terea pensiilor va fi mai
degrab@ primul pas care va l@s@ anul
2007 un vârf maxim de cre}tere econo-
mic@, urmat de un podi} de am@gire.

Dan SUCIU
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Dup@ ce, luna trecut@ }i la începutul
celei curente, lichiditatea din pia]a de-
rivatelor a evoluat pe paliere mai în-
guste, s@pt@mâna în curs a dat sem-
nalul unei reveniri. În acest context,
Mirabela Coos, broker la SSIF Broker
Cluj, a declarat: „%n iunie }i la debu-
tului lui iulie, pia]a derivatelor nu a
fost una foarte volatil@, ba chiar a
traversat o perioad@ destul de lung@
de stagnare. De multe ori, cota]iile
de pe cele mai lichide active suport
s-au plasat la niveluri sub spot, situa]ie
care a men]inut arbitrajorii în afara
pie]ei. În ultimele sesiuni, îns@, volu-
mele s-au îmbun@t@]it considerabil,
situa]ie generat@ de cre}terile de pre],
mai ales pe sectorul financiar”. Astfel,
pe lâng@ speculatori, pentru care varia-
]iile de pre] sunt ingredientul cel mai
important al activit@]ii, Coss crede c@
„este posibil ca în pia]@ s@ revin@ }i
arbitrajorii, printre simbolurile care
deja permit ini]ierea unor astfel de
opera]iuni aflându-se DEBRK”. La rân-
dul s@u, Victor Pop crede c@, „volu-
mele sc@zute, care au urmat în cele
dou@ luni de dup@ perioada de ra-
portare, se înscriu în trendul general
al pie]ei }i nu reprezint@ un semnal
de alarm@ pentru o poten]ial@ lips@
de interes a investitorilor. Sunt con-
vins c@ în lunile ce vor urma volu-
mele tranzac]ionate vor intra pe un
trend cresc@tor, odat@ ce pia]a spot
s-a înscris ^ntr-un nou ciclu al evo-
lu]iei pre]urilor”. Afirma]iile sursei ci-
tate sunt înt@rite de evolu]ia recent@
a pie]ei, odat@ cu volatilitatea mai
ridicat@, investitorii m@rind puternic

“strocul” în realizarea plasamentelor
futures. Directorul de opera]iuni de la
Intervam a mai precizat “cred c@ pen-
tru a doua jum@tate a anului, volu-
mele î}i vor relua trendul natural de
cre}tere, iar o eventual@ evolu]ie spec-
taculoas@ a pre]urilor în pia]a la ve-
dere nu va face decât s@ alimenteze
acest trend. 

Lichiditate în cre}tere

Cre}terile consistente ale cota]iilor de-
rivatelor financiare au dinamizat pia]a
la termen, care a înregistrat luni ce
mai bun volum de transfer din luna
în curs. Au fost încheiate 18.327 con-
tracte futures }i options, din 2096
tranzac]ii cu o valoare echivalent@ de
peste 76,3 milioane de lei. „Dup@ o
perioad@ destul de lung@ de a}tep-
tare, cu o volatilitate când redus@,
când medie,  bursa sibian@ a bene-
ficiat, ieri, de o „explozie” a pre]urilor
care au urcat agresiv }i o generat o
lichiditate pe m@sur@. Aceast@ situa]ie
a permis speculatorilor intra-day pe
pozi]ii de cump@rare s@ ob]in@ ran-
damente foarte bune dându-le toto-
dat@ satisfac]ii }i  investitorilor long
care au avut în vedere un orizont
temporal mai îndelungat”, a declarat
un broker sibian. La rândul ei, Mira-
bela Coos, broker la SSIF Broker Cluj,
a observat c@ „s@pt@mâna a debutat cu
un optimism deosebit, atât pe pia]a
la vedere, cât }i pe pia]a derivatelor,
unde revenirea lichidit@]ii - dubl@ fa]@
de volumele din perioada anterioar@
cre}terilor - a coincis }i cu sc@derea
num@rului de pozi]ii. În aceste con-
di]ii, este interesant@ reac]ia viitoare a
vânz@torilor }i rezisten]a acestora la
presiunile cump@r@torilor”. Segmentul
financiar }i-a asigurat din nou supre-
ma]ia în ceea ce prive}te num@rul de
contracte realizate, derivatele ce au
ca active suport ac]iunile SIF 2 }i SIF
5 evoluând la tura]ie maxim@. DESIF
5 s-au remarcat prin 9262 contracte,
89& dintre acestea încheiate pentru
scaden]a septembrie. Pentru acesta
pre]ul de cotare a crescut cu 28,9
bani (6,58&), varia]ia c@reia i-a core-
spuns un randament long de 57,8&.
De un traseu ascendent considerabil

s-au bucurat }i DESIF 2, care au
atras, pe acest fond, aproape 8000
contracte. Pentru scaden]a apropiat@,
DESIF 2 au fost cotate la 3,98 lei/ac-
]iune, în urcare cu 20,18 bani (5,34&)
iar pentru scaden]a decembrie la 4,0599
lei/ac]iune, dup@ o cre}tere de 17,99
bani (4,64&). Randamentele pe cum-
p@rare s-au încadrat astfel între 40 }i
45&. Derivatele pe ac]iunile BRK s-au
eviden]iat }i ele atât prin cre}teri cât
}i prin lichiditate. La final, transferu-
rile pe acestea însumau 516 contracte. 
Volatilitatea ridicat@ s-a men]inut pe
pia]a futures }i în a dou@ zi a s@p-
t@mânii, fiind îndeplinit@ una din con-
di]iile esen]iale pentru asigurarea unei
bune lichidit@]i. Pia]a s-a deschis pe
verde, dar evolu]ia ulterioar@ avea s@
produc@ o schimbare de direc]ie, ast-
fel c@ la închidere pre]urile de cotare
alc@tuiau o imagine mixt@. Pe acest
fond, au fost încheiate aproape 16.100
contracte futures }i options din 2398
tranzac]ii, valoarea echivalent@ a trans-
ferurilor ajungând la 68,75 milioane
de lei, adic@ aproape 22 milioane de

euro. Derivatele financiare }i-au res-
pectat blazonul }i au dominat, de la
început pân@ la final, }edin]a. Dup@
ce de la  debutul acestei luni, DESIF
2 s-au aflat constat în urma DESIF 5
la capitolul num@r de contracte, ziua
de ieri a prilejuit revenirea lor pe pri-
mul loc în top cu un total de 7756
perfect@ri. La aceast@ ascensiune un
rol determinat l-a avut scaden]a sep-
tembrie, cu circa 91& din rulajul de
simbolurile în discu]ie. DESIF 5 au
atins nivelul de 7235 contracte, 5575
pentru septembrie, 1632 pentru decem-
brie }i 25 pentru martie 2008. Deri-
vatele pe ac]iunile Broker Cluj au
continuat s@ se men]in@ în top cu
521 contracte. 
Sesiunea de la mijlocul s@pt@mânii a
oferit o lichiditate medie. Au fost
încheiate 9426 contracte futures }i
options din 1556 tranzac]ii cu o va-
loare de 40,8 milioane de lei. Nu-
m@rul pozi]iilor futures deschise a
crescut u}or, ajungând la 49.252.
Din nou pre]urile au evoluat mixt, în
func]ie de activ suport }i scaden]@.

„Amplitudinea oscila]iilor a fost mai
redus@ ca în primele dou@ }edin]e
ale s@pt@mânii dar faptul c@ pre]urile
se mi}c@ }i au ie}it din letargia din de-
butul de lun@ constituie un catalizator
pentru bursa derivatelor” a declarat un
broker din pia]@. DESIF 5 }i-au recâ}-
tigat titlul de cele mai lichide derivate,
cu un total de 4923 contracte }i o pon-
dere de peste 52& din rulaj. Cu un total
de 3750 contracte DESIF 2 au secon-
dat colegele de sector amintite ante-
rior. Pe locul trei s-au plasat din nou de-
rivatele pe ac]iunile SSIF Broker Cluj
care au atins ieri totalul de 570 con-
tracte. „DEBRK au devenit încet, dar si-
gur, un punct de reper pe harta inves-
ti]ional@ a participan]ilor în pia]a fu-
tures, unul din argumentele de baz@
ale acestei cre}teri de interes fiind
volatilitatea ridicat@ consemnat@ în
ultima vreme pe aceste active suport.
Aceasta a permis speculatorilor s@
ac]ioneze cu regularitate, iar nivelul
de pre] atins s-a constituit, totodat@,
}i ca oportunitate pentru arbitrajori sau
hedgeri” a mai declarat brokerul citat. 

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

Bursa din Tokyo

Va mai fi 2007 cel mai bun an al economiei române}ti?

Mi}c@rile de pre] au readus interesul investitorilor
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Shopping prin catalog (II)

Ora}ul “Palmier” din Dubai

De c$nd a intrat pe pia]@, reprezentan-
tul Otto a primit peste 20.000 de comenzi
din catalog. Pentru c@ mai bine de ju-
m@tate din ele au fost f@cute pe Internet,
compania a lansat s@pt$m$na trecut@
}i un magazin virtual. “Dup@ lansarea
site-ului, num@rul comenzilor online va
cre}te cu 10-15&”, estimeaz@ Pamfil.
La r$ndul s@u, grupul german Kars-
tadtQuelle, competitorul direct al celor
de la Otto, are ̂n plan crearea unui lan]
de magazine, dar ^n franciz@. Primul
Quelle Shop a fost deschis ̂n Satu-Mare,
^n septembrie 2006, pe o suprafa]@ de
100 de metri p@tra]i, urm$nd ca din
acest an s@ mai fie deschise alte c$teva.
“Vrem s@ ne extindem re]eaua de ma-
gazine ̂n Bucure}ti, Timi}oara }i Cluj. Nu
este ^nc@ b@tut ^n cuie dac@ vor fi trei
sau mai multe”, spune Ioana Lung. Un
avantaj al magazinelor Quelle este posi-

bilitatea clien]ilor de a face comanda la
magazin }i de a-}i ridica produsele tot
de la magazin, f@r@ taxe po}tale.
%n momentul de fa]@, compania are
100.000 de clien]i activi, plus ^nc@
300.000 de persoane care au solicitat
catalogul, ^nregistrate ^n baza de date.
Din noiembrie anul trecut, oferta Quelle
este disponibil@ }i pe Internet - "o
mi}care absolut necesar@", precizeaz@
Lung, din moment ce peste 30& din
comenzi sunt online. 
Grupul german KarstadtQuelle a intrat ̂n
Rom$nia cu Quelle ̂n septembrie 2005.
Activitatea de aici este coordonat@ prin
filiala de la Satu-Mare, unde exist@ }i
depozitul principal pentru m@rfuri. De ce
tocmai Satu-Mare? “Acest concept nu
presupune s@ faci v$nzare direct@, caz
^n care Bucure}tiul d@ ora exact@. S@ fii
v$nz@tor prin po}t@ ̂nseamn@ c@ trebuie
s@ ai un centru logistic c$t mai aproape
de vam@", explic@ Ioana Lung. Cum

marfa vine din Germania, "Satu-Mare }i
nu Bucure}tiul ne ofer@ un avantaj strate-
gic, ^ntruc$t c$}tig@m practic dou@ zile
de transport, adic@ dou@ zile din timpul
necesar livr@rii m@rfii c@tre clien]i".
P$n@ acum singur pe pia]@, Quelle a avut
o misiune deloc u}oar@, ^n condi]iile ^n
care sistemul de v$nz@ri pe care ̂ l pro-
moveaz@ nu era cunoscut aproape deloc
pe plan local. Pe 2006, au fost consi-
derate optimiste planurile de v$nz@ri de
2,7 de milioane de euro, ^ns@ cifra de
afaceri a trecut de 7 milioane de euro.
Pentru 2007 estimarea este de 10 mi-
lioane de euro net.
Catalogul Quelle – cu dou@ edi]ii prin-
cipale pe an, la fel ca acela al Otto - are
p$n@ la 30.000 de articole de ^mbr@-
c@minte pentru femei, b@rba]i }i copii,
plus accesorii pentru locuin]@, electro-
casnice, aparatur@ tehnic@ }i juc@rii.
Oferta este completat@ de c$teva cata-
loage speciale, ̂ n 80 de pagini, cu apa-
ri]ie sezonier@. Cel mai c@utat dintre cata-
loagele-bonus, sus]ine Lung, este cel cu
haine pentru clientele supraponderale.
"Acest segment este pu]in acoperit ̂n Ro-
m$nia. Am editat primul catalog <M@ri-
mea mea> anul trecut, ca un test, }i de
atunci, firma scoate c$te dou@ edi]ii pe an".
O expunere mai mare este argumentul
pentru care compania }i-a f@cut o
obi}nuin]@ ca fiecare catalog lansat s@
fie corelat }i cu o prezentare de mod@.
|n plus, din acest an, Quelle este nelip-
sit@ de la prezent@rile de mod@ ale lui
C@t@lin Botezatu. Ioana Lung nu exclude
posibilitatea ca ^n catalog s@ apar@ }i
crea]ii semnate de Botezatu. "Nu se }tie

niciodat@. Este un brand cu care po]i
asocia Quelle", consider@ Lung. 
Previziunile pentru dezvoltarea pie]ei nu
sunt de neglijat, vorbindu-se despre
dublarea pie]ei, p$n@ la aproximativ 20
de milioane de euro ̂n urm@torii doi ani
}i despre un ritm de dezvoltare care ar
justifica }i intrarea pe pia]@ a celui mai
cunoscut catalog de shopping - Necker-

mann. C$nd? Poate chiar anul viitor.
“Evolu]ia pe care am ^nregistrat-o anul
trecut ne-a luat prin surprindere. De}i
era planificat@ o intrare pe pia]@ a Ne-
ckermann ceva mai t$rziu, ̂n doi sau trei
ani, acum trebuie s@ ne reconsider@m
pozi]ia }i s@ recalcul@m termenul”, spune
Ioana Lung.

Dou@ companii germane – Quelle }i Otto – au intrat ^n Rom$nia cu o afacere larg r@sp$ndit@ ^n
Occident, dar nou@ pentru pia]a autohton@: comer]ul de fashion prin catalog. Cump@r@turile prin
coresponden]@ ^ncep s@ vizeze clientela retailerilor clasici de ^mbr@c@minte }i ^nc@l]@minte. Mai mult,
nici unul dintre juc@torii din pia]a de v$nz@ri la distan]@ nu ia ^n calcul o cre}tere mai mic@ de 50%,
^n urm@torii trei p$n@ la cinci ani. Nu-i prea optimist?

OFERTA de produse ajunge la client
fie prin cataloagele tip@rite, fie prin
intermediul unui post de televiziune
specializat ̂n teleshopping. Catalogul
poate fi comandat }i pe Internet
COMANDA se face telefonic, prin fax,
e-mail, talon de comand@ sau online
TERMENUL de livrare este de apro-

ximativ trei s@pt@mâni de la data
prelu@rii comenzii
PLATA se face la ridicarea coletului.
Taxa de transport este de 9,9 lei,
indiferent de greutatea comenzii sau
de num@rul de produse
RETURURILE se fac ̂n termen de 14
zile de la primirea coletelor.

Clien]ii acestor produse sunt cei ce prefer@ s@ nu-}i bat@ capul s@ cumpere
din magazine. Cum func]ioneaz@ acest tip de comer]?

F@r@ magazine

Ileana ILIE


