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În ultimele s@pt@mâni, seceta }i urm@rile ei
asupra economiei române}ti au ocupat o
bun@ parte din timpul de discu]ii publice,
discu]ii în care au fost }i sunt implica]i fel
de fel de „exper]i” }i „anali}ti”. Cei mai
mul]i dintre ei exemplific@, din p@cate, o
realitate destul de nepl@cut@ în România: cu
cât o problem@ este mai complicat@, cu atât
num@rul românilor care „se pricep” este
mai mare, iar solu]iile sunt mai simple }i
u}or de aplicat!
Evident, seceta va avea implica]ii serioase
asupra economiei române}ti. În primul rând
sunt afectate culturile agricole }i – evident
– cele mai serioase pierderi din punct de
vedere economic le vor avea fermele }i
exploata]iile agricole. Îns@ nu situa]ia aces-
tora pare s@ preocupe în cel mai înalt grad
mas-media, ci situa]ia agriculturii de subzis-
ten]@. Reportajele tv sau din ziare prezint@
]@rani care nu mai au cu ce-}i hr@ni vaca
sau cele 10 oi, precum }i oameni foarte în
vârst@ care sunt îngrijora]i de ziua de
mâine, cre}terea câtorva animale }i micile re-
colte agricole fiind sursa lor de supravie]uire.
Semnale… alarmiste sunt trase pentru a
sensibiliza Guvernul s@ pl@teasc@ desp@gubiri
}i s@ subven]ioneze viitoarele noi recolte sau
achizi]ii de animale, indiferent dac@ culturile
au fost asigurate sau nu.
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Cunoa}terea – starea de a fi con}tient sau informat – re-
prezint@ o dimensiune din ce în ce mai important@ în
determinarea }i cuantificarea performantelor organiza]iilor
(Sab@u, G., Societatea cunoa}terii – o perspectiv@ româ-
neasc@, Ed. Economic@, Bucure}ti, 2001). 
Romano Prodi afirma, în cuvântul rostit cu prilejul con-
feririi titlului }tiin]ific de Doctor Honoris Causa al ASE
Bucure}ti (Economistul, nr. 517/17.01.2000), c@ un aspect
esen]ial al globaliz@rii este, bineîn]eles, trecerea la o socie-
tate bazat@ pe cunoa}tere. Acest lucru presupune educarea
tinerei genera]ii, astfel încât s@ poat@ utiliza, în condi]ii
optime, noile tehnologii informa]ionale. 
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În general, definim „revolu]ia indus-
trial@”, mai bine spus debutul aces-
teia, drept acel proces care a generat,
a permis trecerea de la produc]ia
manufacturat@ la produc]ia de fabric@,
de serie de o anumit@ m@rime, la
produc]ia de mas@. F@r@ s@ exclud@
„mâinile”, în spe]@ „capul”, dimpotri-
v@, rafinând comenzile pentru „mâini”,
ma}inile li s-au al@turat acestora, ener-
gia mecanic@ substituind, în m@sur@
esen]ial@, „lucrul manual”. S-a asi-
gurat o alt@ organizare a produc]iei,
s-a realizat „pasul la management”, 

s-au ob]inut o produc]ie }i o pro-
ductivitate a muncii cu mult mai mari.
Dintr-un asemenea motiv, aprecierile
au înclinat de la „mic” spre „mare”, de-
ta}ându-se propensiunea pentru echipe
}i echipe mari de muncitori, bine arti-
culate între ele, mai târziu, spre lucrul
la band@, etc. Erau acum imaginile
metalurgiei, siderurgiei, ale chimiei,
care dominau peisajul industrial al
timpului. Mai mult de 120 de ani am
fost tributari unei asemenea imagis-
tici, unor astfel de secven]e desprinse
din sfera imagologiei…
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Probabil c@ nimic pe lume nu ne furnizeaz@, azi, simultan, mai
multe motive de triste]e, veselie }i perplexitate, decât suita de
sondaje }i anchete prin care diferite institu]ii specializate din
Europa se ostenesc s@ testeze românii no}tri cu statut european
asupra celor mai diverse aspecte ale vie]ii lor cotidiene.
Surprinz@tor prin ineditul }i paradoxurile pe care le etaleaz@ sau
prin concluziile uneori }ocante pe care le contureaz@, aceste
eurobarometre au totu}i un merit incontestabil: m@soar@ starea
de spirit colectiv@ la pu]ine luni de la momentul istoric al
ader@rii, ne oblig@ s@ reflect@m asupra incertitudinilor }i neli-
ni}tilor ce ne tulbur@ existen]a, ca }i asupra }anselor noastre de
reu}it@ în viitor. Prin ele ne privim noi în}ine, cu bune }i rele,
în oglinzile pe care al]ii ni le a}eaz@ în fa]@. Câ}tigul real se va
contabiliza atunci când, profitând de ocazie, vom }ti s@ ne re-
tu}@m hot@rât propria imagine.
Primul sondaj la care vom face referire a fost ini]iat de c@tre
New Economics Foundation (NEF) pe un e}antion de 30 de ]@ri
europene }i ne conduce f@r@ înconjur la o concluzie dezolant@:
România se num@r@ printre cele mai nefericite state de pe con-
tinentul nostru! De unde atâta nefericire? Ne spun autorii son-
dajului: din raportul dintre bun@starea popula]iei }i cantitatea de
resurse ecologice consumate. Acesta este de fapt un indiciu pen-
tru ]ara în care merit@ }i este bine s@ tr@ie}ti. Într-un clasament
în care (surpriz@!) pe primul loc se plaseaz@ Islanda, România,
al@turi de colegele ei de tranzi]ie (Bulgaria, Lituania }i Letonia)
se înscrie în plutonul ]@rilor cu cel mai sc@zut nivel de
bun@stare, cu cel mai coborât nivel de satisfac]ie }i cu cea
mai mic@ speran]@ de via]@ din Europa.
Neferici]i, dar, se pare, înc@ optimi}ti! Dovad@ c@ un studiu
al Funda]iei Soros prezint@ tabloul aproape idilic al unor
români în general mul]umi]i de traiul lor }i încrez@tori în
}ansa lor, chiar dac@ doar 28 la sut@ dintre ei au r@spuns
c@ via]a lor s-a îmbun@t@]it fa]@ de anul trecut. 
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În ciuda caracterului s@u larg, reforma
agrar@ din 1921, precum }i comple-
t@rile sale ulterioare, nu au reu}it s@
aduc@ o total@ rezolvare a atât de con-
troversatei probleme a p@mântului, in-
suficien]a împropriet@ririlor efectuate rea-
ducând în discu]ie chestiunea unei po-
sibile noi reform@ri agrare. De}i tot mai
des vehiculat, acest fapt a fost totu}i
împiedicat de schimb@rile politice sur-
venite dup@ 1944. Mai mult, problema
p@mântului s-a agravat profund odat@
cu procesul colectiviz@rii for]ate a agri-
culturii române}ti, socializarea acestui
sector conducând practic la dispari]ia pro-
priet@]ii funciare private, respectiv la o
imens@ bulversare a satului românesc.
Revenirea la o relativ@ normalitate a im-
pus, dup@ revolu]ia decembrist@, elabo-
rarea unei noi legi agrare, Legea Fon-
dului Funciar nr. 18/1991 încercând
repunerea lucrurilor pe un f@ga} normal,
prin refacerea propriet@]ii ]@r@ne}ti. În acest
sens, legea a vizat repunerea în drep-
turi a circa 5.000.000 de proprietari, aces-
tora fiindu-le transferate 10.989.200 ha
din cele 14.856.800 ha de teren agricol

ale ]@rii. Restituirea p@mântului a fost
în mare parte finalizat@ pân@ la sfâr}itul
anului 2003, când se apreciaz@ c@ au
fost remise aproximativ 96& din titlu-
rile de proprietate (Dumitru M., Di-
minescu D., Lazea V.).
Cu toate acestea, ini]iativa nu a avut
efectele scontate, legea în cauz@, prin
multiplele sale neajunsuri, generând apa-
ri]ia unei noi chestiuni ]@r@ne}ti. 
{i de aceast@ dat@, dificultatea refor-
m@rii agrare a fost cauzat@ nu de o
lips@ real@ a p@mântului. De altfel, ar fi
complet eronat s@ invoc@m o asemenea
problem@ în condi]iile în care, din to-
talul de 23.800.000 ha al suprafe]ei Ro-
mâniei, terenurile agricole ocup@ peste
62&. Din cele 14.800.000 ha de teren

agricol, cea mai mare parte o repre-
zint@ suprafa]a arabil@: 9.380.000 ha
(63,4&), restul de p@mânt revenind cul-
turilor permanente: 460.000 ha (3,1&)
}i p@}unilor }i paji}tilor: 4.960.000 ha
(33,5&) (I. Râmniceanu). R@mâne de
v@zut îns@ care vor fi urm@rile integr@rii
din 2007, planul de aderare negociat de
]ara noastr@ prev@zând o mic}orare a
suprafe]ei arabile la 7.032.000 ha ("su-
prafa]@ arabil@ eligibil@ pentru aderare").
Aceast@ scoatere a aproape a 3.000.000
ha teren arabil din circuitul agricol }i trans-
formarea lor în pârloag@ ar putea avea
consecin]e social-economice majore. 
Referitor la factorii insucceselor înre-
gistrate în domeniul reform@rii agrare,
ace}tia pot fi identifica]i la nivelul unei

deficitare proiec]ii }i aplic@ri a legii, carac-
teristicile definitorii ale noului regim agrar
creat }i totodat@ principalele sale tare
constând, din nou, în caracterul sub-
dimensionat al exploa]iilor agricole pre-
cum }i în excesiva f@râmi]are a pro-
priet@]ii rurale. Pulverizarea propriet@]ii
funciare a fost favorizat@ de prevederile
Legii 18/1991, care calificau la ob]inerea
de p@mânt: "membrii cooperatori care
au adus p@mânt în cooperativa agricol@
de produc]ie sau c@rora li s-a preluat
în orice mod teren de c@tre aceasta,
precum }i, în condi]iile legii civile, mo}-
tenitorii acestora, membrii cooperatori
care un au adus p@mânt în cooperativ@ }i
alte persoane anume stabilite". Nelimi-
tarea redistribuirii p@mântului la nivelul
doar al fo}tilor proprietari a condus în
mod cert la f@râmi]are, tot acest proces
al pulveriz@rii loturilor fiind accentuat
de lipsa unei strategii a asocierii.
Astfel, conform datelor statistice, în struc-
tura propriet@]ii rurale de dup@ 1989 s-a
men]inut ca predominant@ mica pro-
prietate ]@r@neasc@, 67,4& din exploa-
ta]ii agricole private din România situân-
du-se sub 3 ha, în vreme ce, exploa-
ta]iile mijlocii, având cuprinderea între
3-15 ha, constituie doar 25,2& din to-
talul exploata]iilor (Ilie B@descu). La rân-
dul s@u, dimensiunea medie a unei
exploata]ii agricole a r@mas una extrem
de redus@: 2,67 ha (European Com-
mission, Directorate-General for Agri-
culture – Agricultural Situation in the
Candidate Countries. Country Report on

Romania, Brussels, July 2002).
La toate acestea s-a adaugat }i teribila
f@râmi]are a suprafa]ei arabile, o exploa-
ta]ie agricol@ însumând, la nivelul anului
2000 circa 4,14 parcele. Avându-se în
vedere }i faptul c@ majoritatea fermelor
]@r@ne}ti de]in o cuprindere de sub 3
ha, rezult@ c@ unei parcele îi revin circa
0,75 ha (I. Râmniceanu).
Un alt element negativ îl reprezint@ }i
dispersarea loturilor, parcurgerea dru-
mului de la o parcel@ la alta presu-
punând înregistrarea unor pierderi sub-
stan]iale atât la nivelul timpului necesar
deplas@rii, cât }i a consumului de com-
bustibil. Complicarea situa]iei se va pro-
duce mai ales odat@ cu integrarea din
2007, planul de aderare negociat de
]ara noastr@, am mai ar@tat, prev@zând
o mic}orare a suprafe]ei arabile la
7.032.000 ha ("suprafa]@ arabil@ eligibil@
pentru aderare").  
În baza interpret@rii cifrice a datelor de
mai sus, se poate constata c@ satul ro-
mânesc actual, aidoma celui interbelic
se confrunt@ cu o real@ problem@ agrar@,
cauzat@ nu atât de lipsa propriu-zis@ a
p@mântului, cât mai ales de o reparti-
zare deficitar@ a acestuia, Legea Fondu-
lui Funciar din 1991 perpetuând f@râ-
mi]area excesiv@ a propriet@]ii ]@r@ne}ti
}i f@când posibil@ predominarea exploa-
ta]iilor de subzisten]@, de mici dimen-
siuni. Ori, aceast@ structurare viciat@ a
exploata]iilor agricole se reg@se}te prin-
tre principalii factori-frân@ ai unei agri-
culturi române}ti performante. 
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Principala nemul]umire a românilor r@-
mâne, totu}i, situa]ia material@, doar 1
la sut@ recunoscând c@ î}i permit tot
ce î}i doresc. Cât despre viitor, 35
la sut@ dintre români cred c@ vor tr@i
mai bine }i mult mai bine, peste un
an. Num@rul pesimi}tilor e aproape
la jum@tate: 19 la sut@ dintre repon-
den]i cred c@ o vor duce mai prost,
sau mult mai prost, în 2008.

v

Nefericirea pare a fi, a}adar, estom-
pat@ întrucâtva de atitudinea optimist@,
dar nu poate }terge frustrarea pe care
o tr@iesc românii în prima jum@tate
de an dup@ aderarea la UE. Suntem
parte din marea familie european@ }i
e normal, pân@ la urm@, s@ ne com-
par@m cu cei de-o seam@. Dar com-
para]iile sunt, din p@cate, temei de
decep]ie }i frustrare. Ne-o spune
Comisia European@ îns@}i, dup@ ce a
prelucrat datele propriului eurobaro-
metru. Majoritatea românilor conside-
r@ c@ situa]ia mediului, transportul pu-
blic, economia ]@rii, }omajul, calitatea
asisten]ei sociale, costurile energiei,
costurile de trai, asigurarea pensiilor,
calitatea vie]ii, sistemul de s@n@tate
din România sunt sub media UE. De
aici sentimentul de frustrare genera-
lizat@ }i lipsa crescând@ de încredere
a românilor, sau cel pu]in a unor cate-
gorii dintre ace}tia, în „leacul minune”
numit integrare. {i iat@ cum, prin son-
dajul s@u, Comisia European@ ia cuno}-
tin]@ de o realitate româneasc@ îngri-
jor@toare: procentajul muncitorilor ne-
califica]i, persoanelor cu resurse re-
duse }i cu educa]ie elementar@ care
cred în efectul benefic al integr@rii
europene a sc@zut dramatic, de la 70
la sut@ în toamna anului trecut, la 57

la sut@ în prezent. Dar, românii sunt
în general sup@ra]i }i pe marea majo-
ritate a institu]iilor statului: doar 18
la sut@ dintre reponden]i mai au în-
credere în Guvern, iar 34 la sut@ din-
tre cet@]eni dezaprob@ activitatea Parla-
mentului }i a Justi]iei. Sondajul mai
scoate în eviden]@ o realitate parado-
xal@: considerându-se frustra]i în ]ara
lor, românii sfâr}esc prin a se socoti
}i… eurofrustra]i, de}i asta nu-i îm-
piedic@ s@ accepte slujbe în str@in@-
tate, pe care ceilal]i cet@]eni ai Comuni-
t@]ii Europene le refuz@. A}a s-au „n@s-
cut” c@p}unarii români, dar nu numai ei…

v

Ne afl@m aici în vecin@tatea unui alt
studiu de caz, care s-a transformat
în teme de sondaje de opinie: de ce
imigreaz@ românii }i care sunt desti-
na]iile lor favorite? Conform studiului
realizat de Asocia]ia Na]ional@ a Bi-
rourilor de Consiliere pentru Cet@]eni,
]@rile preferate de cei care se decid
s@ plece din România sunt Italia – 23
la sut@, Spania – 20 la sut@ }i Marea
Britanie – 18 la sut@. Prototipul ro-
mânului care î}i îndreapt@ pa}ii c@tre
Marea Britanie arat@ cam a}a: tân@r,
nec@s@torit, cu educa]ie }i venituri ri-
dicate, cu prec@dere, femei. Cei care
aleg Italia sau Spania au venituri mici,
un nivel de educa]ie mai sc@zut, cali-
fic@ri inferioare. Dintre provinciile Ro-
mâniei, Moldova este de departe cel
mai mare exportator de for]@ de munc@,
cu predilec]ie în Italia, în timp ce lo-
cuitorii Munteniei prefer@ Spania. {i
un alt am@nunt interesant: chestiona]i
asupra surselor de informa]ii legate
de viitoarele ]@ri de destina]ie, trei sfer-
turi din românii cu dor de duc@ }i
de munc@ au indicat re]elele informale
neoficiale }i subiective (rude, prie-
teni etc.), ceea ce echivaleaz@ cu un
semnal de alarm@ pentru un }ir de
institu]ii ale statului român, pl@tite s@

informeze }i s@ consilieze exact pe
fiecare lucr@tor migrant. 
Alte sondaje – inedite, ca s@ nu le nu-
mim de-a dreptul ciudate – încearc@
s@ schi]eze portretul-robot al românului
descurc@re] pân@ la limita infrac]iona-
lului, fie c@ e la el acas@, fie pe me-
leaguri str@ine. Revista american@ „Rea-
der’s Digest” a pus în practic@ ideea
}ugubea]@ de a face s@ se „piard@”
câte 30 de telefoane mobile Nokia, în
locuri publice aglomerate din 14 capi-
tale europene. Rezultatele – care pre-
supuneau recuperarea telefoanelor cu
pricina din propria ini]iativ@ a cet@-
]enilor g@sitori, ca semn al corectitu-
dinii }i cinstei – sunt dezastruoase
pentru imaginea bucure}tenilor: doar
14 telefoane au fost înapoiate, ceea
ce ne plaseaz@ pe locul 13 din 14 ca-
pitale europene. Prin compara]ie, în
Ljubljana (Slovenia) s-au recuperat
29 de telefoane din 30, ceea ce
demonstreaz@ c@, pân@ }i între veci-
ni balcanici, deosebirile în materie de
cinste }i corectitudine pot fi astro-
nomice. Cirea}a pe coliv@ ne-o pune
îns@ reprezentantul FBI la Bucure}ti,
care consider@, pe baza unor statis-
tici certe, c@ România are cei mai
pricepu]i pira]i ai Internetului }i c@
fraudele comise în acest mod ar
sc@dea considerabil, dac@ românii ar
putea fi opri]i. Se estimeaz@ c@, în
prezent, 70 la sut@ din programele
instalate pe computerele din România
sunt piratate, în condi]iile în care –
se recunoa}te – ]ara noastr@ de]ine
cel mai mare poten]ial de dezvoltare
a sectorului IT din Europa de Est.

v

Am p@strat, pentru final, concluziile
unui studiu finalizat la mijlocul aces-
tui an }i care ne ofer@ motive reale
de satisfac]ie. Cercetarea ne prezint@
ca o ]ar@ cu un grad de inteligen]@
emo]ional@ (EQ) foarte ridicat }i cu o

inteligen]@ ra]ional@ (IQ) de invidiat.
Surprinz@tor, dar într-un top mondial
al inteligen]ei suntem întrecu]i doar
de Israel, India }i Italia, devansând
nume sonore precum SUA, Germania,
Marea Britanie, Canada }i Australia.
Studiul mai relev@ c@, pe categorii
sociale }i ocupa]ii, cel mai înalt nivel
de inteligen]@ emo]ional@ se înregis-
treaz@ la top-managerii români. A}a-
dar, dând Cezarului ce-i al Cezarului,
ne putem explica }i concluziile unui
alt studiu realizat de firma de con-
sultan]@ managerial@ Hay Group, po-
trivit c@ruia, într-un clasament care ia
în calcul puterea de cump@rare real@

a veniturilor realizate într-un an, pla-
seaz@ managerii români pe locul 22
din 47. Cu alte cuvinte, managerii
no}tri câ}tig@ mai bine decât cei din
SUA, Olanda, Italia, Fran]a, Belgia
sau Marea Britanie!
Avem un IQ }i EQ cople}itoare, avem
manageri de}tep]i }i bine pl@ti]i – ce
ne-ar mai trebui ca s@ r@zbim mai în
fa]@, pe Mapamond? Poate doar do-
rin]a }i priceperea }i perseveren]a de
a ne pune IQ-ul individual }i na]ional
în slujba unor idealuri luminoase }i nu
la remorca unor interese meschine.
{i, în plus, grija de a nu le risipi }i
exporta aiurea…

România – în oglinda eurobarometrelor
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Agricultura româneasc@ actual@: o nou@ problem@ agrar@?
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Anali}ti, mai mult sau mai pu]in po-
litici, vorbesc de foamete, s@r@cie lucie,
exterminare etc. Toate aceste cuvinte
grave }i imaginile deplorabile din sa-
tele Moldovei – de exemplu - dau bine
pe sticl@ sau în ziar }i, probabil, îi fac
s@ se simt@ bine }i importan]i pe cei
ce particip@ la crearea }i difuzarea
lor. De fiecare dat@, pentru calamit@]i
sau catastrofe naturale, solu]ia e sim-
pl@: GUVERNUL PL~TE{TE, CA S~
ARATE C~-I PAS~. „Rezolvarea” e o
lege sau ordonan]@ care s@ stabi-
leasc@ ce }i cum prime}te fiecare,
lege sau ordonan]@ pe care Guvernul
sau Parlamentul NU au cum }i NU
au voie s@ nu o dea, c@ doar e vorba
de via]a românilor… De câte ori sece-
ta sau inunda]iile ne lovesc, partidele
din Opozi]ie cer cu seriozitate m@suri
precum cele de mai sus, iar partidele
de la guvernare explic@ c@ nu prea e de
unde }i c@ nu asta e solu]ia. Desi-

gur, în timp rolurile putere – opozi]ie
se schimb@, dar nimeni nu bag@ în
seama am@nunte de acest gen…
De fapt, problema de fond NU e sece-
ta, a}a cum în anii cu inunda]ii proble-
ma de fond NU o reprezint@ inunda]iile.
Altele sunt „necazurile” structurale
ale României }i prea rar Puterea sau
Opozi]ia fac altceva decât s@ vor-
beasc@ de la tribune, sau la televizor,
despre ele…

Stat membru în Uniunea European@,
România continu@ s@ aib@ aproape
jum@tate din popula]ie în mediul rural.
Situa]ia adev@rat@ e chiar mai rea,
pentru c@ atât în epoca socialist@, cât
}i acum, satele devin cu repezici-
une…ora}e, prin decizii administra-
tive, care nu schimb@ nimic în via]a
oamenilor. Str@zile sunt de p@mânt,
casele nu au ap@ curent@ sau cana-
lizare }i sursa de baz@ pentru exis-
ten]@ e agricultura de subzisten]@.
În 2007, aproape jum@tate din popu-
la]ia activ@ lucreaz@ în agricultur@,
„lucreaz@” însemnând c@ oamenii cul-

tiv@ mici suprafe]e de teren }i mai
vând din recolta pe care o ob]in. Ei se
încadreaz@, astfel, în categoria munci-
tor agricol, chiar dac@ nu au salariu,
nu pl@tesc asigur@ri sociale sau de }o-
maj, nu vor avea pensie etc. Aceast@
situa]ie „ajut@” foarte mult politic,
pentru c@ num@r@m }omeri pu]ini, în
unele zone ale ]@rii atât de pu]ini,
încât arunc@m în aer teoria economi-
c@ referitoare la „}omajul de echili-
bru”… Desigur, ne arunc@m în aer }i
}ansa de a avea acces la fonduri euro-
pene consistente, în cadrul Fondului
Social, European, de exemplu, pentru
c@ investi]iile europene publice se fac
în zonele cu probleme sociale grave,
ori 6-7& }omaj indic@ cu totul altce-
va decât probleme grave!
Astfel, peste jum@tate dintre români de-
pind de veniturile din agricultura de sub-
zisten]@ }i de natur@ }i bunul Dumne-
zeu. Desigur, ei nu folosesc în marea
lor majoritate soiuri selec]ionate, nu prea
au utilaje, nu au bani pentru iriga]ii
sau pentru asigur@ri agricole. Chiar
într-un an bun, nu scot mare lucru,
DAR se între]in pe ei }i-i mai ajut@
„în natur@” (legume, porcul de Cr@ciun,
mielul de Pa}ti) }i pe copiii de la
ora}, cu toate c@ media lor de vârst@
trece bine de 50 de ani (în unele
zone, de 70 de ani..).
Când, îns@, plou@ prea mult, recoltele
}i casele lor sunt în mare pericol.
Când e secet@, animalele }i culturile
lor sunt pârjolite.
De fiecare dat@, exper]ii le plâng de
mil@ }i Guvernul pl@te}te sau nu ceva
desp@gubire, îns@ PROBLEMA r@mâne
neschimbat@: satul românesc e înc@
încremenit în timp, agricultura f@cut@

de micul produc@tor e dup@ regulile
mo}tenite din mo}i-str@mo}i!
În urm@ cu aproape 10 ani, Theodor
STOLOJAN prevedea un val masiv de
}omaj ce va lovi România, datorit@
restructur@rilor din sectorul agricol, val
estimat a fi similar cu cel produs de
c@derea industriei socialiste. Estimarea
se baza pe ideea c@ interven]ia struc-
tural@ în sate, finan]at@ din surse semni-
ficative precum Programul SAPARD
va scoate satul românesc din amor-
]ire }i va transforma lucratul p@mân-
tului la români în agricultur@ perfor-
mant@ }i competitiv@.
SAPARD a trecut peste sate ca o
boare, }i nu mare lucru a r@mas, STRUC-
TURAL vorbind, în urm@! Câteva sute
de sate au acum ap@, sau canalizare,
sau drumuri asfaltate }i asta este foarte
bine! Cel mai bine au rulat liniile de
finan]are destinate prim@riilor, pentru
dezvoltarea de infrastructur@, CHIAR
{I NUMAI PENTRU MOTIVUL C~ SE
FINAN[A INTEGRALA PROIECTUL. Au
mers, dup@ aproape 2 ani în care totul
a fost înghe]at, pentru c@ prim@ria be-
neficiar@ trebuia s@ fac@ mai întâi
pl@]i }i apoi PRIMEA BANII ÎNAPOI.
Aproape NICI o comun@ nu a fost în
stare s@ fac@ asta sau s@ ia bani de
la banc@ pentru pl@]i, pentru c@ nu
aveau cu ce garanta. Pe ultima sut@,
proiectele au fost salvate de garan]iile
de stat acordate de Guvern, DUP~ 2
ANI DE STAT PE LOC, dar mai bine
cândva, decât NICIODAT~!
Pe liniile de finan]are pentru produc]ia
agricol@ sau procesare au curs bani
pu]ini, de}i se puteau primii 1.000.000
Euro nerambursabili, îns@ trebuia s@
ai cel pu]in alt milion… }i nu prea

l-au avut românii…
Despre liniile de finan]are pentru ASO-
CIA[II DE PRODUC~TORI, mai bine s@
nu vorbim! Dup@ epoca CAP }i resti-
tuirea de petece disparate de p@mânt,
realizarea de cooperative competitive
ca în Fran]a sau ]@rile Nordice r@mâne
o poveste de spus la gura sobei…
Acum, toate PROBLEMELE se vor re-
zolva cu fonduri structurale, }i – iat@
– eu sunt unul dintre pesimi}ti (pes-
imist = un optimist bine }i corect
informat?), care CRED C~ NU E DE
LOC A{A.
Satul românesc se va schimba DE
LA SINE, dar va dura….va dura….
NIMENI NU {TIE CÂT VA DURA!
Unele sate, precum {elimb@r, sau Vo-
luntari se schimb@ cu viteza gându-
lui }i, de}i pe h@r]i se numesc sate
sau comune, sunt mai ceva decât
multe ora}e… Dar, dac@ satul e în
Oltenia Profund@? Dar dac@ e în partea
b@tut@ de Soart@ a Moldovei?.... Mai
nou, pân@ }i electrificarea a trecut în
r@spunderea prim@riei de comun@ }i
Consiliului Jude]ean.. Desigur, la Sibiu,
Prim@ria }i Consiliul Jude]ean Sibiu con-
struiesc un nou Aeroport Interna]ional.
Dar la Vâlcea? La Vaslui, sau la Mehedin]i?

PROBLEMA e c@ ziua de Mâine tre-
buie PLANIFICAT~ – FINAN[AT~ –
CONSTRUIT~!
Iar cei ce ar trebui s@ se ocupe de
asta, par CHIAR S~ NU {TIE CARE
E PROBLEMA!

Alalt@ieri, au fost inunda]ii  …….
Ieri, a fost  secet@ …….
Azi, se anun]@ ploaie? …….
Mâine ????

Aceast@ formul@ nespecializat@ de mari
suprafe]e a traversat pân@ acum toate
fazele ciclului s@u de via]@ }i a ajuns
la maturitate. În Europa, manifestarea sa
variaz@ de la o ]ar@ la alta, firmele pu-
nându-}i în practic@ diferitele strategii.
Defini]ia de “mare magazin” difer@ ade-
sea de la o ]ar@ european@ la alta. Pen-
tru Asocia]ia Interna]ional@ a Marilor
Magazine (AIGM), este vorba de un
punct de vânzare dispunând de cel pu-
]in 2500 m2 }i de un asortiment larg }i
profund din diferite categorii de pro-
duse nealimentare. Este, în general, situat
în centrul ora}elor mari, ocup@ unul sau
mai multe cl@diri }i se întinde pe mai
multe etaje. Totu}i, se întâmpl@ ca mari
magazine s@ fie deschise în centre
comerciale cu dimensiuni importante.
Criteriul de m@rime minim@ este util
pentru a distinge marele magazin de
magazinul popular, dar, începând cu 2500
m2, se observ@ numeroase diferen]e între
punctele de vânzare, dup@ localizarea lor
}i firmele care le exploateaz@. Cele mai

mari se g@sesc, în mod evident, în me-
tropolele europene (Londra, Paris, Berlin,
Madrid - a se vedea tabelul), în vreme
ce ora}ele mai pu]in importante se
mul]umesc cu suprafe]e mai modeste.
Diversitatea asortimentului este o carac-
teristic@ esen]ial@ a principalelor mari ma-
gazine dar, în toate cazurile, confec]iile
}i textilele ocup@ locul principal. Cu toate
acestea, se constat@ mari diferen]e între
firmele din diverse ]@ri: de exemplu, ra-
ionul alimentar poate varia considerabil.
Punctele de vânzare mai mici, mai ales
dac@ sunt situate în centre comerciale,
au tendin]a s@ se specializeze în parti-
cular în confec]ii.
Marele magazin a ap@rut în secolul al
XIX-lea, apoi s-a dezvoltat în cursul
sec. al XX-lea, pân@ în anii `70, mo-
ment în care }i-a atins maturitatea; în
continuare, a început s@ cunoasc@ difi-
cult@]i de cre}tere. Începând cu anii `90,
se contureaz@ o revitalizare a acestor
forme, ca urmare a restructur@rilor cen-
trelor ora}elor în Europa.
Derivat@ a mai multor factori, aceast@
formul@ de vânzare cuprinde urm@-
toarele etape de dezvoltare:
a) Cre}terea demografic@, concentrarea
popula]iei în marile centre urbane }i
dezvoltarea unei burghezii înst@rite au
favorizat o cerere din ce în ce mai pu-
ternic@. Mai mult, produc]ia în serie a
bunurilor nealimentare impunea o întrea-
g@ re]ea de puncte de vânzare de dimen-
siuni mari, pentru a desface rapid aceste
m@rfuri. La vremea respectiv@, comer]ul
era asigurat de mici buticuri specia-
lizate, al c@ror asortiment era limitat,
dar care ofereau un serviciu de nivel
înalt, cu personal calificat care s@ asiste
clien]ii. Pre]urile }i marjele aplicate erau

ridicate }i cump@r@torul nu putea s@-}i
fac@ toate cump@r@turile nealimentare
într-un singur magazin.
b) Primii comercian]i care au în]eles c@
o schimbare era posibil@ au decis s@
creeze puncte de vânzare mai vaste, cu
un asortiment mare }i interesant }i
promovând practica autoservirii (liber-
serviciul). Au optat pentru pre]uri con-
stante }i inferioare celor din comer]ul
tradi]ional. Într-adev@r, caracteristicile
acestei formule permiteau m@rirea vân-
z@rilor }i, în acela}i timp, reducerea
costurilor de gestiune. Introducerea auto-
servirii permitea reducerea efectivelor
}i, în consecin]@, a costurilor cu per-
sonalul. Ca }i buticurile specializate,
marile magazine s-au instalat în cen-
trele ora}elor, îns@ în imobile cu mai
multe etaje. Odat@ cu rota]ia mai rapid@
a m@rfurilor, magazinele au putut s@
amelioreze raportul între chiria loca]iilor
}i vânz@ri. Astfel, economii importante
deveneau posibile la nivelul persona-
lului }i a utiliz@rii spa]iului. Costurile de

func]ionare erau a}adar mai modeste,
iar cele ale achizi]iilor sc@deau }i ele,
datorit@ volumului mare de vânz@ri }i,
în consecin]@, a puterii de negociere a
comercian]ilor cu fabrican]ii. Mai mult,
aceste noi firme se bucurau de anumite
avantaje financiare care decurgeau din
m@rimea lor mare: cheltuielile cu îm-
prumuturile bancare erau inferioare celor
pe care institu]iile de credit le aplicau
concuren]ilor }i, dac@ î}i pl@teau rapid
furnizorii, ob]ineau chiar remize su-
plimentare. Toate acestea se traduceau
prin marje brute }i pre]uri net inferioare
celor ale concuren]ei, antrenând astfel
o mai puternic@ rota]ie a stocurilor }i,
deci, o reducere }i mai important@ a cos-
turilor de gestiune, a marjelor }i a pre-
]urilor. În cursul primei faze a dez-
volt@rii sale, pân@ la începutul sec. al
XX-lea, acest format înregistra rate ale
adaosului de aproximativ 20&, cu totul
inferioare celor ale concuren]ei din vre-
mea respectiv@ – micul comer] specializat.
c) Primele mari magazine au v@zut

lumina zilei în Fran]a – Au Bon Marché
(1852), Les Magasins du Louvre (1855),
Le Primtemps (1865), La Samaritaine
(1869) -, apoi în S.U.A. }i în alte p@r]i
ale Europei. În S.U.A., pionierii au fost,
între anii 1870 }i 1880, Stewart la New
York, Wanamaker în Filadelfia }i
Marshall Field în Chicago. În Marea
Britanie, primele magazine de acest tip
au fost create spre 1870 sub forma
cooperativelor: The Amry and Navy
Store }i Civil Service Supply Coo-
perative Distribution. Altele au fost fon-
date de comercian]ii de ]es@turi, ca
Marshall }i Snelgrove la Londra }i
Anderson`s la Glasgow.
Totu}i, doar la sfâr}itul secolului, la
Londra au ap@rut marile magazine
comparabile cu cele dou@ care erau
deja cunoscute în Fran]a }i Statele
Unite. În 1880, formula de vânzare a
ap@rut }i în Germania, în Belgia, Olanda,
Elve]ia; în ]@rile scandinave nu apare
decât dup@ 1890.

(va urma)

drd. LUCIAN BELA{CU

ROMÂNIA }i JOCUL DE-A SECETA

Formele }i coordonatele evolutive ale
comer]ului nealimentar european

Eugen IORD~NESCU



Lyon - un model industrial care nu a murit…
urmare din pagina 1

Perioada, îns@, „pre” a „revolu]iei indus-
triale”, ca }i perioada „revolu]iei indus-
triale” ca atare nu au avut, îns@, }i alte
contururi? Din care s@ prevaleze nu
„marele”, ci „micul”, „micul atelier cas-
nic lucrând pe baz@ de comenzi”,
func]ionabil printr-un sistem articulat }i
eficient foarte bine pus la punct? Au
avut, }i înc@ cum. Mi-am dat seama de
acest lucru studiind mai multe din
secven]ele cooperatismului, în Vest }i la
noi. Apoi, v@zând la Hamburg, în 1980,
o mare parte, cea mai mare parte din
produc]ia uzinelor de avioane „Air Bus-
MBB” realizat@ de întreprinderi „cas-
nice”, ale c@ror activit@]i aveau para-
metrii perfect valida]i interna]ional. Pe
urm@, studiind, în Fran]a, produc]ia de
m@tase, de ]es@turi de la Lyon – ora}
considerat de mul]i }i mult@ vreme, „un
veritabil Manchester francez”. Dar
breslele din Evul Mediu târziu }i timpul
de început al capitalismului, cu „urme”,
mai mult sau mai pu]in pronun]ate
pân@ în zilele noastre? S-a conturat }i
se contureaz@ astfel o alternativ@ inte-
resant@ de organizare a produc]iei, ofe-
rind, mai ales pentru prezent, dar }i
pentru viitor, un alt model de revolu]ie
industrial@, de desf@}urare a unora din
etapele sale, un alt model de activitate,
dup@ p@rerea noastr@ bine adecvat
înse}i cerin]elor care s-au ivit }i se
ivesc. Referindu-ne la exemplul Lyon-
ului, despre ce a fost }i este vorba?
…{i la Lyon, ca peste tot în marile
state europene, în secolul XIX, mai ales
în a doua jum@tate a sa, am avut de-
a-face cu un puseu irezistibil al
sectoarelor noi, de la chimie la auto-
mobil, m@rturie cert@ a derul@rii revo-
lu]iei industriale în Fran]a, în mod deo-
sebit în regiunea Rhône-ului. S-au
construit numeroase fabrici, cu sec]ii de
produc]ie, cu compartimente func]io-
nale etc. Dar, în ce prive}te m@tasea }i
textilele, s-a conservat, chiar s-a impus
cu o for]@ mai mare, „vechiul stil”.
Dac@, în Anglia, „revolu]ia industrial@”

în domeniul bumbacului a stimulat }i
favorizat afirmarea „marilor ateliere”, în
care muncitorii produceau în mas@
produse standardizate, în Fran]a, la
Lyon, unde m@tasea se prelucra înc@
din secolul al XVI-lea, este p@strat
vechiul model al „manufacturii disper-
sate în familii”, practic „în sistemul
domestic”, chiar dac@ de multe ori cu
alte utilaje, noi, mecanice, perfec]ionate.
Iat@ ce scriau, în acest sens, în 1831,
câ]iva „actori” lyonezi din domeniu,
noului prefect Antoine Gasparin, re-
feritor la modelul lor alternativ (vezi }i
Ludovic Frobert, „Lyon, le Manchester
francais”, L’Histoire, nr.320, mai,
2007): „Produc]ia de ]es@turi de m@tase
nu este, precum cea de alte ]es@turi,
concentrat@ în câteva ansambluri reu-
nind mase de muncitori… Din contr@,
ea a fost «repartizat@» între atelierele
din mai multe sute de «case» de
produc]ie ce primesc, în primul rând,
comenzile din mâinile comisionarilor,
intermediarii lor în raport cu locurile }i
]@rile de consuma]ie. Ea este distribuit@,
apoi, de c@tre fiecare «cas@», }efilor de
ateliere care, având fiecare unul sau
mai multe instala]ii exploatate de ei în-
se}i sau de c@tre muncitori locuind în
aceste «case», se afl@, de fapt, în frun-
tea micilor manufacturi din a c@ror însu-
mare rezult@ «la Fabrique de Lyon»”.
Departe de a fi arhaic, „modelul lyonez”
se v@dea perfect adaptat debutului de
secol XIX caracterizat de o mare eman-
cipare a comer]ului mondial, în spe]@
cu m@tase. Iat@ o astfel de secven]@,
dup@ acela}i Ludovic Frobert: „Cre}-
terea în industria de m@tase pân@ la
mijlocul secolului XIX }i chiar mult
dup@ aceea a dep@}it 4&. «La Fa-
brique» (acel ansamblu de ateliere
casnice amintit, n.n.) unde se prac-
ticau, efectiv, toate meseriile ]es@torilor
de m@tase, a absorbit, mult@ vreme,
peste jum@tate din mâna de lucru lo-
cal@. Pe baza acestei produc]ie de foarte
bun@ calitate, negustorii lyonezi cuce-
reau pia]a american@ }i englez@, des-
chizând chiar filiale de produc]ie la Me-
xico, Rio de Janiero sau Buenos Aires”.

…Aceast@ frumoas@ reu}it@ a modelului
„La Fabrique” se baz@ }i pe organizare,
dar, în principal, pe dinamismul }i
priceperea „actorilor” s@i. În plan teh-
nologic, „adev@rate minuni” a f@cut pro-
cedeu Jacquard, care s-a impus în
ateliere dup@ 1815 }i a contribuit la
dinamizarea produc]iei de confec]ii. Era
o combinare de tehnologii deja exis-
tente (tehnologia Vaucanson) cu altele
noi, asigurându-se manipularea mai
u}oar@ a ma}inii de c@tre un singur
muncitor, care putea, în plus, produce
]es@turi mai complexe. Inventivitate }i
inova]ie. Dar nu doar în plan tehnologic
s-au v@dit succesele, ci }i institu]ional:
instituirea negocierilor între }efii de
ateliere }i comercian]ii care le vindeau
marfa, deci „cât mai aproape de pia]@”,
concilieri, supravegherea „abuzurilor
industriale”, asisten]@ }i ajutor mutual
pentru muncitori, pe urm@ includerea
„}efilor” în întreg acest cadru etc. În
fapt, muncitorii „m@t@sari” din Lyon }i
„managerii” lor reprezentau elita arti-
zanatului francez: condi]iile lor de via]@,
erau, prin compara]ie, relativ bune, rata
de alfabetizare era ridicat@, se dezvolta,
la ei, chiar o anume con}tiin]@ politic@…
…Sistemul „La Fabrique” î}i va con-
tinua cre}terea pân@ dup@ 1880, prin
implantarea mai mult a atelierelor me-

canice în diferite „case”, substituind preg-
nant munca manual@. Vor r@mâne „de
renume” chiar atunci când, dup@ 1900,
cu prec@dere dup@ 1920, noile industrii
grele legate de electricitate, de auto-
mobile }i de chimie vor domina
definitiv industria lyonez@. Modelul „La
Fabrique” nu va muri }i nu a murit.

Ast@zi, tipul respectiv de organizare a
dobândit }i dobânde}te tot mai mult
teren, ]inând seama de revigorarea pro-
duc]iei de unicate }i de serie mic@, de
pre]ul ridicat ob]inut pe pia]@ pentru pro-
dusele artizanale. Se relev@ c@ viitorul
se afl@, de obicei, nu în afara bunelor
tradi]ii, ci tocmai în@untrul lor…
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Dan POPESCU

Produc]ie dispersat@

Manchester, un alt model de dezvoltare industrial@

Sibiul, locul mai multor bresle tradi]ionale

Vedere din Hamburg, un mare port, un mare ora} industrial
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COMPETITIVITATE

Competitivitatea }i for]a economic@ a
firmelor române}ti ]ine }i de forma-
rea }i dezvoltarea „inteligen]ei eco-
nomice" a liderilor }i a factorilor de
decizie economic@. Realizarea sa ar
presupune chiar ini]ierea unui pro-
gram na]ional de „Inteligen]@ compe-
titiv@” pentru firmele române}ti. Acest
concept care are o dezvoltare matur@
în mediul de afaceri european }i ame-
rican, presupune existen]a distinct@,
la nivelul unei firme, a exper]ilor,
proceselor }i instrumentelor speciali-
zate, având o dubl@ determinare: cule-
gerea }i procesarea etic@ }i legal@ a
informa]iilor despre pia]@ }i competi-
tori, concomitent cu protejarea patri-
moniului informa]ional al firmelor
na]ionale. 
Inteligen]a competitiv@ trebuie s@ se
constituie într-un proces sistematic }i
continuu de culegere }i analiz@ a
datelor }i informa]iilor despre com-
petitori, provenind din surse publice,
în scopul ob]inerii unui avantaj com-
petitiv durabil pe o anumit@ pia]@.
Dezvoltarea continu@ a societ@]ii infor-
ma]ionale trebuie s@ se bazeze pe
crearea }i folosirea unui cadru insti-
tu]ional îmbog@]it pentru utilizarea efi-
cient@ a resurselor disponibile. În acest
sens, trebuiesc construite }i opera]io-
nalizate mai multe sisteme precum:
(a) comunitatea virtual@ de exper]i –
care s@ valorifice cuno}tin]ele diferi-
telor comunit@]i de elit@ ale societ@]ii
române}ti (academic@, de afaceri, cul-
tural@, de informa]ii etc.) pentru con-
siliere }i elaborarea de proiecte pen-
tru o dezvoltare durabil@; 
(b) infrastructura informa]ional@ de-
cizional@, bazat@ pe urm@toarele trei
elemente conceptuale:
- dezvoltarea platformelor informatice
}i de comunica]ii accentueaz@, în pre-

zent, latura hard (echipamente), nece-
sitând mutarea accentului pe con]inut
(software }i baze de date) }i pe gra-
dul de interconectare a acestora. Re-
]elele informatice, cu con]inut }i f@r@ re-
dundan]e, reprezint@ fundamentul dezi-
deratului de „dezvoltare a infrastructurilor";
- baze de date comune, rela]ionate la
nivelul privat - public }i al infrastruc-
turii administrative centrale }i locale; 
- implementarea arhitecturilor infor-
matice decizionale care s@ ofere facto-
rilor de decizie }i o imagine compre-
hensiv@ asupra triadei: Resurse –
Obiective – Strategii;
(c) comunitatea virtual@ de informa]ii -
bazat@ pe efortul general de imple-
mentare  a strategiei societ@]ii informa-
]ionale prin focalizarea pe disemina-
rea informa]iilor }i pe furnizarea de cu-
no}tin]e }i servicii c@tre comunitate.
Finalitatea ac]iunii conjugate a aces-
tui cadru institu]ional îmbog@]it tre-
buie s@ se reg@seasc@ în evaluarea
capabilit@]ilor în domeniul economic
prin conceperea }i utilizarea unui an-
samblu de indicatori }i subindicatori
(de genul resurse alocate, preg@tirea
resursei umane în domeniu, nivelul in-
frastructurii, arhitecturile utilizate etc.),
utilizând medii ponderate (validate de
exper]i prin brainstorming, tehnica
Delphi, scenarii etc.). De aceea, este
necesar@ o monitorizare constant@ a
seturilor de indicatori specifici fie-
c@rui tip de risc sau oportunitate }i
semnalarea lor la momentul potrivit.
Aceast@ monitorizare trebuie s@ fie
finalizat@ prin elemente care s@ aduc@
superioritate informa]ional@.
Superioritatea informa]ional@ este o
stare de avantaj relativ între canti-
t@]ile de informa]ie necesare, de]inute
de dou@ entit@]i cu interese divergente,
avantaj relativ care se poate atinge da-
torit@ abilit@]ii de a ob]ine informa]ia
cea mai bun@, de la cine trebuie, la tim-
pul potrivit }i în forma optim@, împie-
dicând competitorul s@ fac@ acela}i lucru.
Câ}tigarea superiorit@]ii informa]ionale
m@re}te viteza de decizie, creeaz@ noi
oportunit@]i }i îmbun@t@]e}te eficien]a
ac]iunilor deja ini]iate, conducând la
succesul unei opera]iuni, mai rapid }i
cu costuri sc@zute. Acest mod de a
gândi combin@ un rezultat specific
superiorit@]ii informa]ionale }i meto-
da folosit@ pentru ob]inerea lui.
Superioritatea informa]ional@ deriv@ din

abilitatea de a crea un avantaj infor-
ma]ional relativ în compara]ie cu com-
petitorul. Acest concept nu este unul
nou, deciden]ii militari au urm@rit întot-
deauna }i, uneori, au ob]inut un
avantaj informa]ional decisiv în fa]a
adversarilor. Surprinderea, unul din
principiile de baz@, poate fi v@zut@ ca
o modalitate de a ob]ine avantaj in-
forma]ional.
Avantajul informa]ional poate fi expri-
mat în termeni de informa]ii }i de po-
sibilit@]i de comunicare. Aceast@ idee
conduce spre accentuarea procesului
informa]ional (colectarea, analiza, distri-
buirea), dar acesta nu reprezint@ totul
în materie de avantaj informa]ional.
Este mai relevant@ „evaluarea capa-
cit@]ii informa]ionale a unei for]e, în
leg@tur@ cu nevoile sale”. Astfel, con-
cep]ia opera]iilor, abord@rile decizio-
nale, formele organiza]ionale, doctrina,
tacticile, tehnicile, procedurile, regu-
lile de angajare, nivelul educa]iei }i
instruirii }i caracteristicile sistemelor
economice, toate în ansamblu deter-
min@ necesarul de informare.
Abilitatea unei firme de a îndeplini cu
succes o opera]ie depinde, în mare
parte, de gradul în care nevoile sale de
informa]ii sunt satisf@cute, iar acestea
pot varia considerabil pe durata opera]iei.
Avantajul informa]ional este determi-

nat prin compararea capabilit@]ii infor-
ma]ionale în raport cu nevoile. Sinte-
tizând, o informa]ie, în raport cu ne-
voile, nu reprezint@ o strategie câ}ti-
g@toare; armonizarea concep]iei opera-
]iilor informa]ionale cu capabilit@]ile re-
prezint@ o condi]ie esen]ial@ pentru
ob]inerea succesului firmei. Un avan-
taj informa]ional poate fi: persistent
sau trec@tor; prezent în anumite zone
ale spa]iului misiunii firmei; creat prin
luarea unor m@suri care s@ reduc@ ne-
voile de informa]ii }i/sau s@ le sporeasc@
pe cele ale competitorului; ob]inut prin
conducerea sinergic@ a opera]iilor infor-
ma]ionale, prin asigurarea, ob]inerea
}i exploatarea informa]iilor.
În multe din firmele române}ti se re-
simte lipsa competen]elor informa]io-
nale, a abilit@]ilor }i a resurselor ne-
cesare pentru culegerea }i prelucra-
rea informa]iilor de afaceri }i elabo-
rarea strategiilor }i ac]iunilor competi-
tive. Trebuie ac]ionat în dou@ direc]ii
printr-un proces continuu, sistematic
}i legal de colectare }i analiz@ de date
}i informa]ii, de diseminare de ser-
vicii de sprijin decizional }i produse
analitice privind abilit@]ile, motivele, in-
ten]iile }i practicile actorilor din pia]@,
în scopul men]inerii avantajului com-
petitiv, evit@rii surprizelor }i fructifi-
c@rii oportunit@]ilor prin utilizarea inte-
ligen]ei competitive active, }i printr-
un proces de protec]ie a patrimoniului
informa]ional al organiza]iei cu scop
de asigurare a securit@]ii interne }i de
identificare }i diminuare a efectelor ac-
tivit@]ilor de inteligenta competitiv@ dez-
voltate de al]i actori, prin m@suri gene-
rate de inteligen]a competitiv@ defensiv@.
Grupuri, organiza]ii, state }i chiar
persoane î}i pot exercita influen]a în

plan politic prin utilizarea informa]iei.
Explozia tehnologic@, mai cu seam@
în domeniul tehnologiei informa]iei a
schimbat radical paradigma puterii.
Acest fapt genereaz@, la rându-i, schim-
b@ri la nivel strategic, opera]ional }i
tactic, astfel c@ noile capacit@]i ap@-
rute din conjugarea tehnologiei cu
informa]ia reprezint@ o provocare la
adresa elementelor tradi]ionale ale pu-
terii, nu numai în plan politic, ci }i
diplomatic, militar }i economic, cu
implica]ii în planul rela]iilor inter-
na]ionale.
l Evolu]iile din domeniul tehnologiei in-
forma]iei permit transmiterea foarte
rapid@ a informa]iilor, partajarea aces-
tora, scurtarea perioadei de desf@}u-
rare a ciclului decizional, dar }i extin-
derea spa]iului de competi]ie sau con-
fruntare prin diversificarea metodelor
de lucru. Acest lucru este necesar
datorit@ faptului c@ opera]iunile infor-
ma]ionale sunt esen]iale pentru a
ob]ine }i men]ine superioritatea infor-
ma]ional@ - în]eleas@ nu atât ca un
plus de informa]ie fa]@ de un compe-
titor, ci mai mult ca o preocupare con-
tinu@ de a spori cantitatea de „inteli-
gen]@ competitiv@” }i cuno}tin]e nece-
sare realiz@rii }i protej@rii intereselor
na]ionale }i ale firmelor. Este esen-
]ial@ distinc]ia între conceptele de
informa]ii, inteligen]@ }i cuno}tin]e.
Aceast@ distinc]ie face vizibil@ o impor-
tant@ schimbare de paradigm@: de la
conceptul de „superioritate informa-
]ional@" la conceptul de „superioritate
decizional@" se ajunge prin trecerea
de la furnizarea deciden]ilor de infor-
ma]ii }i intelligence la furnizarea de
cuno}tin]e pentru a crea un avantaj
competitiv.

Competitivitatea prin informa]ie
- schimb@ri în paradigma puterii -

Universitatea din Oxford

Universitatea din Princeton

Universitatea din Sorbona 
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P@mântul – un posibil paradis pierdut

Via]a noastr@ de zi cu zi se desf@-
}oar@ într-un ritm din ce în ce mai
alert. Nu mai avem timp decât de în-
deplinirea sarcinilor prev@zute în fi}a
postului. Astfel, hobby-urile, prietenii,
câteodat@ chiar familia sunt pu}i în
a}teptare, pentru „mai încolo, când
voi avea mai mult timp”. Gânduri
legate de mediul natural, de respon-
sabilitatea pe care o purt@m noi în
raport cu acesta }i cu genera]iile ce
vor urma sunt, probabil, pentru mul]i
dintre noi, preocup@ri rare, o raritate
care, în acest caz, nu confer@, în

mod automat, un plus de valoare. 
În ultima vreme, speciali}tii în dome-
niul ecologic î}i concentreaz@ aten]ia
asupra studierii înc@lzirii climatice,
proces ce poate modifica fundamen-
tal condi]iile de via]@ pe Terra }i care
are ca principal@ cauz@ activitatea
uman@. Mass-media este, de aseme-
nea, implicat@ în semnalarea acestui
fenomen }i în promovarea unor m@-
suri punctuale de reducere a polu@rii,
menite nu doar pentru a „r@cori”
planeta.
Poluarea are un impact negativ major
asupra resurselor de ap@. Odat@ cu
procesul de urbanizare }i industria-
lizare, calitatea apei din râuri, lacuri
}i a pânzei freatice a fost serios
afectat@. Unele ecosistemele, cum ar
fi mla}tinile sau p@durile au o mare
capacitate de reten]ie. Astfel, apa
este depozitat@ în perioadele umede,
contribuind la ameliorarea situa]iilor
de ploi abundente }i, în periodele
uscate, apa este eliberat@ progresiv,
garantând un flux minim de ap@. În
plus, natura are capacitatea de a fil-

tra apa poluat@ care intr@ în sol, ast-
fel încât anumi]i poluan]i s@ nu
afecteze straturile acvifere }i, prin
urmare, calitatea apei r@mâne ridi-
cat@. Unii exper]i ai Uniunii Europene
au estimat c@ valoarea financiar@ a
bunurilor }i serviciilor realizate de
ecosisteme se ridic@ la peste 26.000
de miliarde de euro anual, aproape
dublu fa]@ de valoarea realizat@ de
oameni. {i totu}i, datorit@ necunoa}-
terii sau a ignoran]ei, oamenii prefer@
s@ renun]e la aceste „servicii prestate
de natur@”, destabilizând ecosiste-
mele prin anumite proiecte de infra-
structur@, pomp@ri excesive din stra-
turile acvifere sau prin utilizarea unor
poluan]i pe care acestea nu le pot
asimila, în vederea func]iilor de
purificare }i regularizare.  
De}i crizele de ap@ sunt fenomene

locale, ele devin, într-o lume global-
izat@, probleme mondiale. No]iunea
de ap@ virtual@, „virtual water”, se
refer@ la cantitatea de ap@ utilizat@ în
producerea anumitor produse. Se
estimeaz@ c@ un kilogram de grâu
necesit@ 1000 de litri de ap@, iar un
kilogram de carne, de 5-10 ori mai
mult. Consumul de ap@ virtual@ este
în func]ie de diet@, astfel c@ o diet@
de subzisten]@ necesit@ 1 metru cub
de ap@ pe zi, în timp ce dieta unui
american este estimat@ la 5 metri
cubi de ap@/zi. Astfel, crizele de ap@
traverseaz@ grani]ele na]ionale prin
intermediul comer]ului cu cereale }i
alte bunuri alimentare. Statele cu
resurse limitate de ap@ sunt obligate
s@ recurg@ la importul anumitor pro-
duse alimentare, fapt ce duce la
cre}terea dependen]elor între anumite
]@ri. Urm@rile acestor dependen]e pot
consta în stimularea cooper@rii sau,
în anumite condi]ii, pot fi v@zute ca
poten]iale surse de conflict.
Poluarea joac@, de asemenea, }i, din
p@cate, un rol important în reducerea
num@rului de specii de pe planeta

noastr@.  Majoritatea oamenilor }tiu
c@ dezvoltarea economic@ implic@ }i
efecte negative asupra naturii. Dar,
de regul@, este greu s@ ne imagin@m
amploarea lor. Pân@ în prezent, ome-
nirea a descoperit 1,75 milioane de
specii, din totalul estimat între 5 mi-
lioane }i 100.000 milioane de specii.
Se }tie c@ ecosistemul reprezint@ de
fapt o serie de leg@turi }i interdepen-
den]e, un lan] care, dac@ pierde o
verig@, risc@ s@-}i piard@ echilibrul,
s@ se rup@... Totu}i, gândindu-ne la
efectele pe care poluarea le are
asupra s@n@t@]ii umane, nu putem s@
nu lu@m în seam@ gravele perturb@ri
pe care activit@]ile umane le induc
sistemelor naturale. Degradarea, dis-
trugerea }i fragmentarea habitatelor
au determinat ca 96& din variet@]ile
vegetale comerciale existente în 1903
s@ nu mai existe ast@zi. Distrugerea
habitatelor reprezint@ cea mai impor-
tant@ cauz@ ce a condus la extinc]ia
anumitor specii. Restrângerea spa-
]iului în care diferitele specii tr@iesc

se datoreaz@ mai multor factori,
strâns lega]i de nivelul de dezvoltare
a regiunilor în cauz@. Astfel, pentru
zonele dezvoltate, distrugerea habi-
tatelor poate fi o consecin]@ a urban-
iz@rii accentuate, a avântului industri-
al, reprezentând, practic, pre]ul bun@-
st@rii acestor oameni, pe care, îns@,
îl suport@ natura. Zonele subdezvol-
tate sunt, de regul@, acele zone în
care se înregistreaz@ cele mai ridicate
ritmuri de cre}tere a popula]iei.
Sus]inerea acestor popula]ii, în con-
tinu@ cre}tere, la care se adaug@ }i
utilizarea unor tehnologii ineficiente
}i poluatoare, mai degrab@ de prim@
genera]ie, decât de ultim@, înso]ite de
o lips@ de educa]ie }i chiar de o
ignoran]@ fa]@ de natur@, precum }i
lipsa mijloacelor financiare }i de
know-how la nivel guvernamental
pentru conservarea ecosistemului
sunt cauzele care conduc, în aceste
zone „s@race”, la distrugerea mediu-
lui în care tr@iesc numeroase specii. 

(va urma)

Companiile î}i pot construi un avan-
taj concuren]ial redutabil prin faptul c@
personalul lor este mai bine instruit,
mai amabil }i mai operativ decât cel
al concuren]ilor. Acesta reprezint@ sursa
ob]inerii unui avantaj competitiv }i în
cazul firmelor care ofer@ pie]ei bunuri,
dar mai ales al celor prestatoare de servicii.
Imaginea este o alt@ variabil@ deo-
sebit de important@ a strategiei de
pozi]ionare. Cump@r@torii reac]ioneaz@
diferit la imaginea companiei }i la
cea a m@rcii. Imaginea este modul în
care publicul percepe compania sau
produsele acesteia. Un puternic ele-
ment utilizat pentru construirea }i
diferen]ierea imaginii este marca.
M@rcile de prestigiu, a c@ror imagine
este construit@ cu eforturi mari, aduc
siguran]a livr@rii unor produse cu
atribute distincte. Asemenea caracte-
ristici pot fi: calitatea, mentenabili-

tatea, siguran]a în exploatare, dar }i
confort, ultima mod@, prestigiu, sta-
tus social. 
Principalele tipuri de strategii de pozi-
]ionare se refer@ la:
1. Pozi]ionarea global@: - Pozi]ionare
global@ bazat@ pe imagine/prestigiu
Pozi]ionare global@ ca produs inova-
tiv la nivel mondial
Pozi]ionare global@ bazat@ pe valoare
ad@ugat@
Aceast@ op]iune strategic@ este carac-
teristic@ firmelor care au adoptat stra-
tegia global@ mergând pe standardi-
zarea elementelor mix-ului de marke-
ting. Aceasta se caracterizeaz@ prin:
l se adreseaz@ pie]ei globale, respec-
tiv clien]ilor care au aceea}i percep]ie
fa]@ de oferta firmei }i de imaginea ei,
l urm@re}te diferen]ierea fa]@ de
concuren]ii globali,
l promoveaz@ avantajul competitiv
transferabil global.
2. Pozi]ionare diferen]iat@: - Pozi]io-
nare diferen]iat@ moderat@
Pozi]ionare diferen]iat@ accentuat@
Aceast@ op]iune este adoptat@ în prin-
cipal de firmele care î}i adapteaz@
mix-ul de marketing în func]ie de carac-
teristicile pie]ei vizate. Aceast@ op]iune
strategic@ se caracterizeaz@ prin:
l ia în considerare percep]iile diferite
ale clien]ilor de pe diferite pie]e externe;
l urm@re}te diferen]ierea fa]@ de con-

curen]ii de pe fiecare pia]@ iar avan-
tajul competitiv este construit pentru
fiecare pia]@ extern@ în parte.
Aceast@ strategie poate fi adoptat@ cu
succes de c@tre firmele care reu}esc
s@-}i diferen]ieze în mod clar produ-
sele, m@rcile }i mix-urile, astfel încât
acestea s@ determine sau s@ influen-
]eze schimb@ri reale în obiceiurile }i
gusturile consumatorilor
3. Pozi]ionare pe ni}@: - Ni}@ na]ional@
- Ni}@ global@

Aceast@ strategie mai poart@ }i den-
umirea de concentrat@ sau focalizat@.
Firma care a selectat aceast@ op]iune
strategic@ urm@re}te s@ ofere ceva
potrivit percep]iilor unui grup/seg-
ment îngust de clien]i (ni}@ de pia]@).
Ea are în vedere atât ni}ele na]ionale
cât }i ni}ele globale }i prezint@ urm@-
toarele caracteristici:
l are ca obiectiv ni}a na]ional@ sau
global@;
l firma promoveaz@ avantajul com-
petitiv unic de care dispune, fiind în
general foarte specializat@.
Pentru supravie]uirea }i dezvoltarea
într-un mediu interna]ional marcat de
profunde }i rapide schimb@ri, com-
paniile multina]ionale trebuie s@ aib@
clar definit@ o planificare de market-
ing interna]ional. Aceast@ planificare
permite orientarea activit@]ilor inter-
na]ionale pe termen lung, astfel încât

compania multina]ional@ s@ poat@ s@-}i
orienteze }i s@-}i coordoneze resursele
în general }i resursele de marketing în
special, în contextual cre}terii comple-
xit@]ii problemelor asociate pie]elor in-

terna]ionale. În acela}i timp, planifi-
carea strategic@ de marketing con-
tribuie la reducerea riscurilor asoci-
ate activit@]ilor desf@}urate pe pia]a
interna]ional@.

drd. CAMELIA APOSTU

Strategiile de marketing privind p@trunderea }i pozi]ionarea
companiilor multina]ionale pe pie]ele externe (II)

drd. Lia - Alexandra BALTADOR
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Pe de alt@ parte, pentru Prusak, cu-
noa}terea reprezint@ un capital inte-
lectual, ceea ce înva]@ o organiza]ie:
“nu exist@ nici un alt avantaj suste-
nabil decât ceea ce o firm@ }tie, cum
poate utiliza ceea ce }tie }i cât de
repede poate înv@]a ceva nou” (Acad.
Dr@g@nescu Mihai, Societatea infor-
ma]ional@ }i a cunoa}terii. Vectorii so-
ciet@]ii cunoa}terii, ED. Tehnic@, Bu-
cure}ti, 2001).
În acest context, conturarea }i afir-
marea societ@]ii bazate pe cunoa}tere
drept cadrul de operare al manage-
mentului organiza]iei înso]esc }i sunt
înso]ite de extinderea }i adâncirea
competi]iei (privind accesul la resur-
se }i pie]e) la nivelul spa]iului global,
ceea ce a determinat ca asigurarea
competitivit@]ii s@ devin@ o variabil@
cheie a succesului organiza]iei pe
termen lung.      
Societatea bazat@ pe cunoa}tere pre-
zint@ o serie de noi imperative, pro-
voc@ri }i oportunit@]i pentru firme, în
general. Cunoa}terea poate s@ duc@
la o cre}tere estimat@ a competiti-
vit@]ii firmelor de pân@ la 80& în con-
di]iile în care influen]ele globale ale
informa]iilor }i tehnologiilor transfor-
m@ vechea economie în noua economie.
Influen]a global@ a informa]iilor }i teh-
nologiei comunica]iilor transform@ so-

cietatea ca întreg, dar aceste tehno-
logii nu produc idei noi, toate cuno}-
tin]ele depind, în ultim@ instan]@, din
punctul de vedere al gener@rii }i înv@-
]@rii, de individ, }i ca urmare omul este
cel ce trebuie pus în centrul oric@rui
demers. (Builging the Knowledge Society,
Report to Government, December 2005,
Information Society Commission). 
Societatea bazat@ pe cunoa}tere este

fundamentat@ pe urm@torii piloni: 
u know-what (a }ti ce) se refer@ la
cuno}tin]ele despre fapte; 
u know-why (a }ti de ce) se refer@
la cunoa}terea }tiin]ific@ a principiilor
}i a legilor naturii; 
u know-how (a }ti cum) se refer@ la
abilitatea sau capacitatea de a face
ceva; 
u know-who (a }ti cine) a devenit

foarte important, deoarece a }ti cine
implic@ informa]ii despre cine }tie ce
}i cine }tie cum s@ faci ce. 
Din aceste considerente, cei 3 “i” ai so-
ciet@]ii cunoa}terii, inovare, înv@]are, in-
teractivitate partenerial@, creeaz@, la nivel
microeconomic, organiza]ia care înva]@
(Filip Florin Gheorge, Hora]iu Drago-
mirescu, Societatea cunoa}terii, 2006).
În contextul societ@]ii bazate pe cu-
noa}tere, cei 3 “i” au un impact foarte
mare în identificarea managementului
bazat pe cuno}tin]e ca managemen-
tul noilor organiza]ii. Integrarea com-
ponentelor managementului bazat pe
cuno}tin]e în procesul managerial im-
pune reevaluarea }i redefinirea func]i-
ilor managementului. 

Func]ia proactiv@ 
a managementului organiza]iei
versus func]ia de previziune

Dac@ func]ia clasic@ de previziune se
materializa în ac]iunile viitoare ale fir-
melor pentru atingerea obiectivelor, con-
sider@m c@ întâmpinarea }i provo-
carea viitorului ar fi, dup@ noi, cea
mai bun@ defini]ie a primei func]ii a
managementului. Proactivitatea firmelor
reprezint@ capacitatea acestora de a-
}i provoca viitorul. 
Firmele de succes, prin intermediul
func]ie proactive a managementului,
transform@ incertitudinile în certitudi-
ni, transform@ cererile poten]iale în
cereri certe. De func]ia proactiv@ a
managementului organiza]iei depinde

îndeplinirea tuturor obiectivelor pe
care organiza]ia }i le-a stabilit. 
Din aceste considerente, companiile
multina]ionale în dorin]a lor de expan-
siune sunt motivate de foarte multe
ori proactiv – de accesul la resurse,
la costuri reduse, la tehnologie, la
revolu]ia managerial@ – }i nu reactiv
– de presiunea concuren]ei, de
sc@derea vânz@rilor pe pia]a intern@,
de excesul de capacitate. 

Func]ia de restructurare 
}i de conducere vizionar@ versus

func]ia de organizare

Necesitatea redefinirii func]iei de orga-
nizare a managementului organiza]iei
deriv@ din urm@toarea aser]iune f@-
cut@ de Gaius Petronius: “Ne-am an-
trenat foarte mult, dar se p@rea c@,
ori de câte ori începeam s@ ne gru-
p@m în echipe, ne organizam altfel.
Mai târziu am observat c@ avem
tendin]a s@ ne reorganiz@m de fie-
care dat@ când situa]ia se schimb@.
Aceasta poate fi o metod@ minunat@
de a crea iluzia de progres, pro-
ducând în acela}i timp confuzie, ine-
ficient@ }i demoralizare”. 
În contextul în care organiza]iile
viitorului sunt organiza]ii care înva]@
}i care sunt în continu@ asimilare de
cuno}tin]e, se impune restructurarea
}i reorganizarea acestora. Din aceste
considerente consider@m oportun@ re-
evaluarea func]iei de organizare. 

(va urma)
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Op]iunea define}te un contract stan-
dardizat care d@ cump@r@torului drep-
tul, dar nu }i obliga]ia de a cump@ra
sau vinde activul suport (de la baza
contractului) la un pre] prestabilit, nu-
mit pre] de exercitare, contra unei
sume pl@tite vânz@torului la încheierea
contractului, numit@ prim@, în cadrul
unei perioade de timp predeterminate.
Activul suport poate fi reprezentat de
ac]iuni, obliga]iuni, titluri de stat, devize,
m@rfuri, contracte futures etc. Exist@
dou@ feluri de op]iuni: optiunea Call
care d@ cump@r@torului dreptul, dar nu
}i obliga]ia de a cump@ra activul
suport la pre]ul de exercitare, la o
anumit@ dat@, sau pe o anumit@ pe-
rioad@ pân@ la acea dat@, }i op]iunea
Put, care  d@ cump@r@torului dreptul,
dar nu }i obliga]ia, de a vinde con-
tractul futures de la baza op]iunii la
pre]ul de exercitare prestabilit.
Op]iunile au ap@rut cu mult timp în
urm@, ca urmare a necesit@]ii pentru
acest tip de contract. De}i ini]ial nes-
tandardizate, mecanismul era acela}i
cu cel folosit ast@zi la  marile burse
ale lumii. Putem spune c@ cea mai

timpurie atestare a op]iunilor se reg@-
se}te în Grecia antic@, pe vremea filo-
zofului Thales. Folosind cuno}tin]ele
lui de astrologie, Thales a previzionat
o recolt@ bogat@ de m@sline în prim@-
vara urm@toare. Cum, în general, exis-
tau din partea fermierilor pu]ine con-
tracte de închiriere a preselor de m@s-
line in timpul iernii, Thales a negoci-
at pre]urile în iarna pentru prim@vara
urm@toare. Previziunea lui Thales a
fost corect@ }i el a fost în m@sur@ sa
(re)închirieze apoi dreptul de folosire
a preselor de m@sline în prim@var@,
ob]inând un profit considerabil. 
Concret, îns@, tranzac]iile cu op]iuni
au ap@rut începutul sec XVII }i au fost
legate de comer]ul cu lalele, care se
practica în Olanda. De exemplu, un
exportator de bulbi de lalele se putea
proteja împotriva pierderii m@rfii pe
timpul transportului prin cump@rarea
de la un produc@tor a unei cantit@]i de
bulbi echivalent@ cu cea expediat@, la
un anumit pre], la op]iunea sa. Astfel,
exportatorul cump@r@tor putea înlocui
marfa dac@ aceasta se deprecia sau
distrugea pe timpul transportului sau
putea s@ renun]e la acest drept dac@
marfa ajungea în bun@ stare la desti-
na]ie. Deci cei care tind s@ asocieze
op]iunile cu specula]ia gre}esc în o
oarecare m@sura deoarece op]iunile au
ap@rut ca modalitate de acoperire a
riscului la care te expune specificul
afacerii proprii }i nu ca un instrument
speculativ.

Op]iunile ^n SUA

Op]iunile, în forma în care le întâlnim
}i ast@zi se tranzac]ioneaz@ din anul
1973, când au ap@rut în peisajul
economiei americane la cea mai mare
burs@ de op]iuni din lume, chiar }i la

ora actual@, anume  Chicago Board of
Options Exchange. Înainte de acest
moment, asem@n@tor cu situa]ia din
România de acum 7-8 ani, investitorii
aveau pu]ine posibilit@]i de a-}i investi
banii: puteau s@ aleag@ între a cum-
p@ra sau vinde ac]iuni, sau s@ cum-
pere obliga]iuni guvernamentale. Fiind
}i cea mai veche bursa specializat@ în
op]iuni, Chicago Board of Options
Exchange are }i produsele cele mai
elaborate: op]iuni pe ac]iuni, op]iuni
pe indici, op]iuni pe rate ale dobânzii,
op]iuni pe futures si chiar si op]iuni
pe portofolii de tip Holding.

Op]iunile ^n Europa

Si bursele europene s-au aliniat noilor
cerin]e ale investitorilor care interac-
]ioneaz@ pe plan economic mondial, ei
venind din ]@ri diferite, deci func-
]ionând in cadre legislative diferite.
Datorit@ apari]iei unor riscuri  tot mai
complexe, s-a ac]ionat astfel si asupra
dezvolt@rii mecanismului de protejare,
situa]ie care a dus la introducerea la
tranzac]ionare a op]iunilor }i în  eco-
nomia euro. 

Op]iunile în România 

În pia]a autohton@ de capital, singura
bursa care tranzac]ioneaz@ op]iuni este
Bursa Monetar Financiar@ }i de M@r-
furi Sibiu, aceste produse fiind lansate
în noiembrie 1998. Op]iunile pe con-
tracte futures tranzac]ionate la BMFM
Sibiu ofer@ investitorilor noi posibilit@]i
de tranzac]ionare prin care fiecare din-
tre ei s@-}i exprime }i s@-}i gestioneze
mai sigur si mai amplu interesele sale
financiare. Bursa Monetar Financiar@ si
de M@rfuri Sibiu pune la dispozi]ia
investitorilor op]iuni având ca suport

activ contracte futures pe 19 ac]iuni
tranzac]ionate la BVB, precum }i pe
valute (RON/EUR, RON/USD, EUR/USD)
}i pe rata dobânzii (BUBOR3). Op]iu-
nile tranzac]ionate la Bursa Monetar
Financiar@ }i de M@rfuri Sibiu sunt
instrumente financiare asem@n@toare
contractelor futures, dar cu anumite di-
feren]e notabile. Investitorii poten]iali
nu trebuie s@ fie descuraja]i de termi-
nologia complicat@, pentru c@ în esen]@
op]iunile sunt ni}te contracte cu un

mecanism }i o utilitate care pot fi
descifrate foarte u}or. De asemenea,
folosirea op]iunilor, prin versatilitatea
lor nelimitat@, poate aduce avantaje
enorme celor care le tranzac]ioneaz@,
iar aceste avantaje se vor reflecta cert
în contul lor. Vom urm@ri pe parcur-
sul unor articole viitoare aspectele
esen]iale ale tranzac]ion@rii op]iunilor
pornind de la vocabularul specific aces-
tora }i ajungând pân@ la strategiile de
tranzac]ionare. 

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

Impactul societ@]ii bazate pe cunoa}tere asupra
func]iilor managementului organiza]iei

Contractele cu op]iuni pe în]elesul tuturor (1)

Bursa dn New York

conf. univ. dr. Mihaela HERCIU
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Cele mai periculoase ma}ini 

Farmecul inedit al Laponiei

1. Buick Rendezvous - SUV

Modelul Rendezvous a adus destul de
mul]i clien]i ^n dealership-urile Buick,
datorit@ campaniei de promovare, care
l-a avut ca imagine pe campionul la golf
Tiger Woods. %ns@, modelul din 2007 va
fi }i ultimul. Acesta a ob]inut doar trei
stele din cinci la testul de impact frontal,
a}a c@ va fi ^nlocuit, ^n 2008, de Buick
Enclave, care ofer@ mai mult@ siguran]@
ocupan]ilor. 

2. Ford Ranger/Mazda Seria B

Ranger are un design simplist, perfect
pentru cei care prefer@ s@ ^}i cumpere
ma}ini mai ieftine, f@r@ prea multe pre-
ten]ii. Din nefericire, Ranger nu are
airbag-uri laterale, nici m@car ca op]iune,
}i nici nu are control al stabilit@]ii sta-

bil. Mai mult dec$t at$t, Ranger a ob]inut
un punctaj foarte modest la testul de
r@sturnare. Mao precis prezint@ un risc
de 20-30 la sut@ s@ se r@stoarne, ^n
cazul unei coliziuni. 

3. Nissan Frontier - camioneta
cu cabin@ extins@

Controlul stabilit@]ii este doar op]ional la
Nissan Frontier. Trebuie luat ^n consi-
derare }i punctajul de doar trei stele din
cinci, at$t la testul de r@sturnare, c$t }i
la cel de coliziune frontal@. Doar vari-
anta ̂n patru u}i a modelului a reu}it s@
scoat@ un rating de 4 din 5 la coliziunea
frontal@. Totodat@, ^n ceea ce prive}te
impactul din spate, Frontier a primit cel
mai slab calificativ. La aceste lucruri se
adaug@ faptul c@ airbag-urile laterale nu
fac parte din dot@rile de baz@, ele venind
doar ca op]iune. 

4. Ford Escape/Mercury Mariner
- SUV-uri

At$t micul SUV Escape, c$t }i "v@rul"
s@u, Mariner, au primit calificativul "slab"
la evalu@ri, din cauza faptului c@ nu pro-
tejeaz@ capul }i toracele }oferului ̂n cazul
unui impact lateral efectuat f@r@ airbag-
ul op]ional. %n plus, ^n urma testelor
guvernului SUA, Mariner a primit o sin-
gur@ stea din trei, ceea ce ̂nseamn@ c@
prezint@ un risc ridicat de r@sturnare.
%n plus, nu are nici control computeri-
zat al stabilit@]ii. Speciali}tii spun c@ e
mai bine s@ a}tepta]i p$n@ la lansarea
variantei 2008, c$nd air bag-urile frontale
}i laterale, dar }i controlul stabilit@]ii, vor
intra ^n dot@rile standard. 

5. Toyota Yaris - 4 u}i

%n ciuda faptului c@ are un consum
sc@zut, un design interior interesant, pre-
cum }i alte atribute, speciali}tii spun c@
Yaris nu este o ma}in@ pe care s-o reco-
mande, din cauz@ c@ este instabil@ la
manevre scurte, iar }oferul poate pierde
controlul foarte u}or. {i de parc@ asta
n-ar fi fost de ajuns, Yaris nu a primit
nici calificative prea bune la testele de
coliziune.   

6. Hyundai Accent - 4 u}i

Accent a primit rating-uri slabe la testele
de coliziune din spate }i din lateral, iar
^n cazul celei frontale a primit doar un
"Acceptabil". {i asta ̂ n condi]iile ̂ n care

are airbag-uri laterale ca dotare standard. 

7. Toyota Matrix/
Pontiac Vibe - 4 u}i

Cele dou@ ma}ini au ob]inut note destul
de mari la testele de coliziune, ̂ns@ doar
atunci c$nd au fost dotate cu airbag-
uri laterale. F@r@ acestea, au ob]inut doar
3 stele din 5 la coliziunea lateral@. De
asemenea, controlul stabilit@]ii este
op]ional. Ambele modele vor fi ̂nlocuite
dup@ 2008. 

8. Kia Rio - 4 u}i

Rio seam@n@ ca structur@ cu Hyundai
Accent }i, la fel ca aceasta, a primit un
rating de doar 3 stele la coliziunea la-
teral@, plus aprecierea "Slab" la impact
din spate }i "Acceptabil" la cel frontal.
Ce este surprinz@tor este c@ aceste
aprecieri modeste au fost ob]inute atun-
ci c$nd ma}ina era echipat@ cu airbag-

urile laterale standard. Din fericire, Rio
a ob]inut un scor peste medie ^n ceea
ce prive}te capacitatea de a evita un
accident, din partea Consumer Reports.

9. Chevrolet Aveo - 4 u}i

Aveo este un vehicul u}or }i simplu,
asamblat ^n Corea de Daewoo }i este
cel mai ieftin automobil de pe pia]a
american@. Are ca dotare standard
airbag-uri laterale ^n fa\@, ^ns@ nu }i ^n
spate, }i a ob]inut rating-uri nu prea
bune la testele de coliziune. 

10. Suzuki Reno/Forenza 

Aceste dou@ ma}ini sunt fabricate tot de
Daewoo, ^n Corea. Automobilele sunt
echipate cu airbag-uri laterale ^n fa]@,
^ns@ asta nu le-a ajutat s@ treac@ cu brio
de testele de coliziune lateral@. Nici la
cele de impact din spate nu s-au des-
curcat prea bine. 

Atunci c$nd cump@ra]i o ma}in@, unul dintre primele lucruri la care v@ g$ndi]i este siguran]a pe
care v-o ofer@. Aceasta se ^nt$mpl@ mai ales ^n cazul ^n care dori]i s@ achizi]iona]i o ma}in@ de
familie. Revista Forbes s-a g$ndit la siguran]a cititorilor ei }i a f@cut un top al ma}inilor pe care ar
trebui s@ le evite oricine are ca grij@ principal@ siguran]a pe }osea.

Ileana ILIE

Nissan Frontier

Suzuki Reno


