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PE EUROPA

“Cine e puternic te con-
str$nge nu numai c$nd,
aparent, te invit@, ci
chiar c$nd te roag@”.Macrobius

c my b

c my b

O var@ întreag@,
am fost uimi]i de cursul
leului. 3,1112, curs din
2 iulie 2007, poate fi
considerat un curs re-
per, nemaiîntâlnit pe pia-
]@ din 2000, an în care
tr@iam o alt@ er@ valu-
tar@. Acum, întrebarea
este dac@ merit@ re-
]inut acest reper, pe o

pia]@ pe care volatilitatea devine regul@.
Înaintea declan}@rii temerilor pe pia]a ameri-
can@, care au readus frica în pie]ele, intr@rile
de capital pe pie]ele emergente, printre care
}i pe pie]ele române}ti, erau mai curajoase.
Dup@ ce teama a intrat în sufletul investi-
torilor - sperio}i ca iepurii, cum s-a spus
de atâtea ori, au început retragerile }i am
intrat într-o nou@ perioad@ a pie]elor. Prin
ce se caracterizeaz@ aceast@ nou@ perioad@? 
În primul rând, pe un dolar slab. Moneda

european@ d@ cu dolarul de p@mânt, într-un
mod în care pu]ini au anticipat vreodat@.
1,41 dolari pentru un euro este un curs
care deja devine obi}nuit pe pie]ele de tran-
zac]ionare. Pie]ele a}tept@ un dolar care s@
coboare spre 1,45, dar toate aceste estim@ri
sufer@ de p@catul originar al estim@rilor. Cu
cât sunt mai mult luate în serios, cu atât
se pot adeveri mai u}or, chiar dac@ funda-
mentele economice nu sus]in neap@rat
aceast@ evolu]ie. Dac@ pie]ele ajung s@ con-
sidere - prin diferite mecanisme amestecate
de psihologie }i economie - c@ anumite
cota]ii sunt justificate, c@ anumite a}tept@ri
sunt întemeiate, se reac]ioneaz@ ca }i când
evenimentele deja se produc, iar incertitu-
dinea legat@ de evolu]ie dispare. 
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LEUL – ca }i economia:
slab }i vulnerabil

Imaginea s@pt@m$nii

În cadrul unui articol publicat la înce-
putul lunii august, consacrat agricul-
turii române}ti, se f@cea referire la "noua
chestiune ]@r@neasc@". Articolul în cauz@
readucea în discu]ie problema p@mân-
tului, în ciuda încerc@rilor nenum@rate
de reformare, chestiunea propriet@]ii pre-
lungindu-se în prezent }i continuând
s@ marcheze sensul dezvolt@rii rura-

lit@]ii române}ti. 
Problema propriet@]ii reprezint@, îns@,
doar una dintre cauzele prezentei st@ri
din agricultur@, la momentul de fa]@, sa-
tul înregistrând evolu]ii demografice
alarmante. În realitate, avem de-a face cu
o dubl@ rela]ionare, procesele socio-
demografice influen]ând mersul lumii ru-
rale }i fiind, la rândul lor, direct infuen-
]ate de cursul existen]ial al satului. 
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Pân@ mai ieri, vedeta Estului, LEUL, s-a pleo}tit de tot }i
abia de mai poate s@-}i ling@ r@nile. În ultima s@pt@mân@, în
raport cu EURO, leul nostru a sl@bit cu 2,5 puncte procentuale,
iar dac@ extindem analiza, în dou@ luni, deprecierea a atins 8,6
la sut@. Este, cu siguran]@, perioada cea mai nefast@ din istoria
recent@ a monedei noastre na]ionale }i, dac@ mai punem la
socoteal@ faptul c@ aceast@ c@dere s-a cronicizat, credem c@ se
cuvine o revenire la acest subiect pe care, ce-i drept, l-am mai
abordat în coloanele revistei.

Încotro se îndreapt@ leul nostru? Este o întrebare ce îi pre-
ocup@ deopotriv@ pe importatori }i exportatori, pe investitorii
str@ini }i autohtoni, pe juc@torii la Burs@ }i pe cei mul]i care au
credite bancare, sau care }i-au constituit depozite în b@nci. Ca
de obicei, aici prognozele se bat în cap. Cele oficiale încearc@
s@ coloreze în roz o situa]ie care, pân@ una-alta, este neagr@ de-
a dreptul. Pân@ la sfâr}itul anului – ni se promite – cursul va
trebui s@ se întoarc@ la cel mult 3,32 lei/euro, mizându-se în
principal pe sporirea afluxului de investi]ii str@ine care, de regul@,
cre}te spre finele fiec@rui an, odat@ cu definitivarea obiectivelor
programate la începutul perioadei. Nu se exclude nici interven]ia
pe pia]@ a B@ncii Na]ionale a României, pentru a corela evolu]ia
leu/euro, în scopul men]inerii ]intelor de infla]ie – indicator
extrem de sensibil al st@rii de s@n@tate a macroeconomiei.

De partea cealalt@, anali}tii economici indic@, aproape la
unison, continuarea deprecierii accentuate a monedei na]ionale.
La Bursa sibian@, de pild@, pentru sfâr}itul anului, euro se
tranzac]ioneaz@ la un maxim de 3,42 lei. 
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Un euro, ca un
juc@tor de rugby

Pr.Ic.Stavrofor Ioan RADU 
Consilier economic la Episcopia Hu}ilor

asist. univ.drd. Doris-Louise POPESCU

Noua chestiune rural@ 
}i situa]ia demografic@ a 

satului românesc

%N ATEN[IA ABSOLVEN[ILOR 
DE FACULT~[I CARE DORESC 

S~ SE ÎNSCRIE LA 
MASTERAT INTERNA[IONAL
ÎN {TIIN[E ECONOMICE

ASE Bucure}ti, împreun@ cu Ministerul Educa]iei }i Cercet@rii din
Fran]a, CNAM-Paris, Institutul Na]ional de Dezvoltare Econo-
mic@ }i Facultatea de {tiin]e Economice, din cadrul Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu, organizeaz@ studii de Masterat tip MBA,
pe o perioad@ de 2 ani, cursurile desf@}urându-se în Sibiu, la Fa-
cultatea de {tiin]e Economice a ULBS.
Absolven]ii în MASTERAT INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECO-
NOMICE vor primi 2 diplome, una din partea Statului Francez, Mi-
nisterul Educa]iei, }i una de la ASE Bucure}ti – Facultatea de {tiin]e
Economice a ULB Sibiu, diplome recunoscute în UE }i nu nu-
mai, absolven]ii având posibilitatea s@ profeseze oriunde în lume.
Costul acestor cursuri este de 2200 euro/an, sum@ care se poate
achita în mai multe rate.
Înscrierile se pot face, zilnic, la Decanatul Facult@]ii de {tiin]e
Economice între orele 8-16.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe Internet, la www.inde.ro
sau la secretariatul Facult@]ii de {tiin]e Economice Sibiu, Calea
Dumbr@vii, nr.17.



urmare din pagina 1
Al]ii anticipeaz@ o stabilizare a

cursului în jurul pragului de 3,45
chiar pân@ la 3,50 lei/euro. Pe ce se
bazeaz@ aceste prognoze sumbre }i
care sunt, în fond, explica]iile reale
ale pr@bu}irii leului?

Cea dintâi, se afl@ în afara posi-
bilit@]ilor noastre de ac]iune }i influ-
en]are. E vorba de criza financiar@
interna]ional@ al c@rei t@v@lug a por-
nit din Statele Unite ale Americii. Pe
fondul acesteia, dolarul a pierdut te-
ren în fa]a tuturor monedelor majore
ale lumii. Explica]ia ]ine de atitudinea
la nivel na]ional: atât investitorii, cât
}i consumatorii s-au compl@cut cu
falsa credin]@ c@ nivelurile ridicate ale
dobânzii }i infla]iei ori cre}terea eco-
nomic@ încetinit@ apar]in definitiv tre-
cutului. Logic, odat@ cu criza cred-
itelor din SUA, mul]i investitori }i-au
retras banii din România pentru a
contribui cu injec]ii de capital în
regiunile afectate de reducerea lichi-
dit@]ilor. Criza lichidit@]ilor a avut ast-
fel un rico}eu dramatic }i în Ro-
mânia. În concluzie, potrivit observa-
torilor interna]ionali, pe fondul crizei
de încredere a investitorilor, dolarul
}i leul împ@rt@}esc, pân@ la urm@,

aceea}i soart@, îngenunchia]i de un
euro care î}i propune s@ ia locul do-
larului ca principal@ valut@ de eco-
nomisire din lume.

Dar, explica]iile c@derii leului nu
se reduc doar la conjuncturile inter-
na]ionale. Cauzele interne, între care
instabilitatea politic@ }i legislativ@, au
}i ele rolul lor. Cât@ încredere poate
investi mediul de afaceri într-o veri-
tabil@ „zon@ crepuscular@”, între]inut@
constant de scandaluri cu iz politi-
cianist, dezv@luiri senza]ionale, anchete
tip DNA, învinuiri „la vârf” care ajung
pân@ la eticheta de „tr@dare na]io-
nal@”? Cât@ coeren]@ po]i a}tepta de
la un Guvern care se leag@n@ ca o
barc@ în furtun@, gata în orice clip@
s@ fie r@sturnat@ de vijelii parlamen-
tare potrivnice. Iar instabilitatea poli-
tic@ na}te instabilitate legislativ@. Ce
situa]ie mai comic@ poate fi imagi-
nat@ decât dansul ame]itor al regu-
lilor fiscale din România? Într-o s@p-
t@mân@, se modific@ prin ordonan]@
de urgen]@ o serie de prevederi ale
Codului de Procedur@ Fiscal@ care,
de}i foarte proasp@t, mai fusese
„corectat” în dou@ rânduri, cu impli-
ca]ii directe asupra Codului Fiscal. În
urm@toarea s@pt@mân@, ministrul ro-
mân al Economiei }i Finan]elor revine
cu non}alan]@ asupra modific@rilor ce
urmau s@ fie f@cute în Codul Fiscal,

sub presiunea unor membri ai Co-
misiei de Dialog Social }i a unor arti-
cole din pres@! Se mai poate vorbi,
în aceste condi]ii de o strategie ferm@
}i coerent@, care s@ vizeze schim-
barea ireversibil@ a fundamentelor,
inclusiv în politica monetar@?

În fine, nu putem face ab-
strac]ie de slabele performan]e eco-
nomice ale României. Altfel spus,
leul românesc seam@n@ leit cu eco-
nomia româneasc@: slab }i vulnerabil.
La începutul anului, pe când eram pe
val, multe b@nci vest-europene aver-
tizau c@ leul e umflat artificial }i nu
prin performan]ele economiei. Pe
atunci, plângeau exportatorii }i jubilau
importatorii. Acum, e invers! Cu ob-
serva]ia c@ profiturile exportatorilor
no}tri ]in de conjunctur@ }i nu de
elementele de fond, cum ar fi renta-
bilitatea sau productivitatea muncii.
Chiar }i u}or cosmetizate, derapajele
la nivel macroeconomic devin evi-
dente. Nu poate trece neobservat
faptul c@ România }i-a dublat, într-o
jum@tate de an, deficitul de cont
curent, ceea ce înseamn@, practic, c@
importurile continu@ s@ fie mai mari
decât exporturile, c@ suntem nevoi]i
s@ cump@r@m mai mult decât pro-
ducem. Nu întâmpl@tor, }i ]intele de
infla]ie }i de cre}tere a produsului
intern brut sunt ajustate în sens ne-

gativ: infla]ia – cu tendin]@ de
cre}tere fa]@ de ceea ce ne propu-
sesem pentru acest an, PIB – mai
mic decât preconizasem.

{i atunci, de unde s@-}i ia leul
nostru vigoarea? Cum s@ se bat@ cu

un euro predestinat succesului mon-
dial? Oricât de optimi}ti am fi, din
toate cauzele enumerate mai sus,
soarta monedei noastre na]ionale pare
pecetluit@ pe o lung@ vreme. În lumea
banilor, minunile sunt o moned@ rar@!
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LEUL – ca }i economia: slab }i vulnerabil

„Aduce]i-v@ aminte de mai marii
vo}tri, care v-au gr@it vou@ 

cuvântul lui Dumnezeu; privi]i cu
luare aminte cum }i-au încheiat

via]a }i urma]i-le credin]a”.
(Evrei, 13, 7)

Mai întâi, câtva date biografice.
Mitropolitul Iosif Gheorghian (din bo-
tez, Ioan Gheorghian) s-a n@scut la
data de 29 august 1829, în ora}ul
Boto}ani, în familie de preot. A stu-
diat la }coala de la Biserica „Trei
Ierarhi” }i la Academia Mih@ilean@
din Ia}i, iar mai târziu a urmat di-
ferite cursuri la Sorbona (Fran]a). A
fost uns în monahism la M@n@stirea
Mogo}eni }i hirotonit ierodiacon în
anul 1846. Sluje}te ca ierodiacon la
Hu}i }i Ia}i, iar între anii 1857-1858
la Capela româneasc@ din Paris. Re-
venit în ]ar@, este hirotonit ieromonah
}i numit egumen la m@n@stirile To-
direni, Suceava (1863) }i Pop@u]i,
Boto}ani (1864). 

La 19 iunie 1865, este numit epis-
cop al Hu}ilor, iar la 23 iunie 1865
este confirmat de domnitorul A. I.
Cuza. La 17 iulie 1865, este instalat
în scaunul episcopal. A p@storit la
Hu}i, pân@ la 24 martie 1879, când
a fost ales episcop al Dun@rii de Jos,
cu re}edin]a la Gala]i. În aceast@ cali-
tate, reorganizeaz@ via]a bisericeasc@
din Dobrogea, revenit@ atunci la Ro-
mânia (1878). 

La 22 noiembrie 1886 a fost
ales mitropolit primat al României,
fiind însc@unat în aceast@ demnitate
la 30 noiembrie 1886 (mitropolitul
Ungrovlahiei, pe baza unei ordonan]e
domne}ti, cu data de 11 iunie 1865,

a primit titlul de "primat al Româ-
niei"). La 29 martie 1893, mitropoli-
tul Iosif Gheorghian (1886-1893) este
obligat s@-}i dea demisia, în urma
refuzului s@u de a accepta "legea cle-
rului mirean }i a seminariilor", pro-
pus@ de Take Ionescu. În locul s@u,
Colegiul Electoral va alege, cu aju-
torul conservatorilor, la 18 mai 1893,
cu o majoritate de voturi 168/220, pe
episcopul Arge}ului, Ghenadie Petrescu. 

Înalt Prea Sfin]itul Iosif Gheor-
ghian s-a stabilit la M@n@stirea C@ld@-
ru}ani. La 6 decembrie 1896, I.P.S.

Iosif a fost reales ca mitropolit pri-
mat al României, fiind însc@unat la 8
decembrie 1896, p@storind apoi pân@
la moarte (1909). 

În plan c@rtur@resc, a avut o ac-
tivitate impresionant@. A tradus felu-
rite lucr@ri teologice din limba fran-
cez@ }i din literatura patristic@. A fost
ales membru de onoare al Academiei
Române la 21 mai 1901. Mitropolitul
Iosif Gheorghian a trecut la cele ve}-
nice la 24 ianuarie 1909, în Bu-
cure}ti, fiind înmormântat în Biserica
"Sfântul Gheorghe", de la M@n@stirea

Cernica, ctitoria Sfântului Ierarh Cali-
nic. S@ mai not@m c@ un rol impor-
tant l-a avut episcopul Iosif Gheor-
ghian în alc@tuirea documenta]iei pen-
tru recunoa}terea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române (25 aprilie 1885)
al@turi de mitropolitul primat Calinic
Miclescu, }i episcopul Melchisedec
{tef@nescu al Romanului - cel mai
înv@]at ierarh al bisericii noastre din
vremea aceea. 

S-a remarcat, deopotriv@, prin
preocup@ri economice însemnate.
Între anii 1879-1883, prin str@dania
episcopului Iosif Gheorghian de Hu}i,
au fost reluate lucr@rile de construc-
]ie la M@n@stirea Flore}ti, dup@ un
proiect întocmit de arhitectul Burelli.
Turnul clopotni]ei, amplasat în partea
de sud a incintei, este construit de
c@tre egumenul Nil, între anii 1852-
1858, }i terminat în 1901, de c@tre
mitropolitul primat Iosif Gheorghian.
De altfel, grija pentru l@ca}urile de
cult ale Bisericii a constituit o priori-

tate pentru neobositul episcop }i mi-
tropolit. La Catedrala mitropolitan@, a
turnat un clopot }i a f@cut însemnate
repara]ii la re}edin]a mitropolitan@.
La tipografia c@r]ilor biserice}ti a ri-
dicat, în anul 1902, o magazie de zid,
pentru p@strarea tip@riturilor }i a ma-
terialelor tipografice. Tot în anul 1902
a înfiin]at “Casa Bisericii”, menit@ ”s@
controleze administra]ia averilor bise-
ricilor, monastirilor si a}ez@mintelor
biserice}ti”. Este demn de semnalat
}i faptul c@ în anul 1904, la ini]iativa
sa, a luat fiin]a Comisiunea Mo-
numentelor Istorice, cu scopul de a
conserva monumentele istorice de pe
întreg cuprinsul ]@rii.

Acestea sunt doar câteva aspecte
din via]a pilduitoare a omului }i a vl@-
dic@i Iosif Gheorghian. Omul nu se m@-
soar@ cu vârsta, ci cu faptele. Putem
spune c@ mitropolitul primat Iosif Gheor-
ghian prin, cult, cultur@, credin]@, iubire
}i fapte, }i-a dedicat via]a lui Hristos,
Bisericii }i neamului românesc. 

Ctitori }i oameni de seam@ în Pantheonul românescCtitori }i oameni de seam@ în Pantheonul românesc
O via]@ pilduitoare a vl@dic@i IOSIF GHEORGHIAN

(1829-1909)

Emil DAVID

Pr.Ic.Stavrofor Ioan RADU, 
consilier economic la Episcopia Hu}ilor
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De}i nu se bucur@ de o recunoa}-
tere unanim@, este o eviden]@ faptul c@,
în majoritatea ]@rilor, diferen]a dintre
salariile cele mai înalte }i cele medii
este din ce în ce mai mare. În fapt,
lipsa de unanimitate nu se refer@ la
aceast@ simpl@ observa]ie – care nu în-
seamn@ altceva decât o cre}tere a ine-
galit@]ii distribu]iei veniturilor – ci are în
vedere cauzele care determin@ o astfel
de dinamic@. Din aceast@ perspectiv@,
în literatura de specialitate au fost men-
]ionate numeroase cauze, cum ar fi: 
� (a) politica unui guvern sau a altuia, de
sc@dere a impozitelor pe veniturile cele
mai mari; 
� (b) declinul mi}c@rii sindicale; 
� (c) impactul crescând al comer]ului
interna]ional; 
� (d) sc@derea dimensiunilor marilor
companii etc. 

Din ce în ce mai mult, îns@, câ}tig@
teren ceea ce economistul american
Robert H. Frank a numit „pie]e ale
muncii în care câ}tig@torul ia totul”.
Acestea sunt pie]e ale muncii în care
câtorva dintre pricipalii actori le revine
cea mai mare parte din veniturile tota-
le; în unele cazuri, cum ar fi actorii sau
spor-tivii profesioni}ti, situa]ia a fost
aceasta dintotdeauna; ceea ce se modi-
fic@ este c@ apar noi meserii, noi pie]e

ale muncii cu o astfel de caracteristic@:
avoca]i, jurnali}ti, consultan]i, designeri
etc.

a). Unul dintre factorii care sunt, de
regul@, men]iona]i ca fiind o cauz@ a
apari]iei }i adâncirii inegalit@]ii dintre
venituri se refer@ la imperfec]iunile pie]ei
care conduc – în opinia unora dintre
economi}ti – la o sc@dere a concu-
ren]ei }i, implicit, la stratificarea so-
cial@. Astfel, se observ@ c@ atunci când
cineva vrea s@ apeleze la un doctor sau
la un avocat, rareori are cuno}tin]@
despre to]i doctorii sau avoca]ii care ar
putea s@-i rezolve problemele pe care
le are; în plus, mul]i cump@r@tori sunt
mai interesa]i de calitatea serviciului
prestat, decât de pre]ul acestuia, astfel
c@ – în realitate – concuren]a prin pre]
este mai degrab@ excep]ia decât regu-
la. Din aceast@ pespectiv@, nu sunt
pu]ine opiniile care sus]in c@ teoria
economic@ se bazeaz@ pe un tip de
economie care nu mai este întâlnit în
ziua de ast@zi: este vorba de o econo-
mie în care ac]iona un num@r mare de
firme mici care puteau s@ observe, cu
ochiul liber, ceea ce produceau într-un
anumit in-terval de timp. În prezent,
este impo-sibil ca o firm@ s@ poat@
m@sura pro-duc]ia realizat@ de fiecare
salariat sau s@ poat@ avea certitudinea
c@ salariile pl@tite muncitorilor supli-
mentar angaja]i sunt egale cu valoarea
bunurilor pe care ace}tia le produc.
Acesta este motivul pentru care nume-
ro}i speciali}ti consider@ c@ este pu]in
probabil c@ modul de stabilire al sala-
riilor, în eco-nomia contemporan@, mai
corespunde teoriei elaborate de Alfred
Marshall pe cazul unor pie]e concu-
ren]iale.

b). Interesant este c@ al]i econo-
mi}ti consider@ c@ inegalitatea generat@
de pie]ele de genul „câ}tig@torul ia tot”
este rezultatul tocmai al ascu]irii con-
curen]ei pe pia]a muncii; în condi]iile în

care vedetele dintr-un domeniu sau
altul devin din ce în ce mai valoroase,
apari]ia unor noi reguli care faciliteaz@
o concuren]@ deschis@ pentru ob]inerea
serviciilor acestora va determina, în mod
firesc, o cre}tere a pre]ului, adic@ a sa-
lariilor pl@tite. Pe de alt@ parte, sunt sufi-
ciente argumente c@ salariile pe care le-
au primit, spre exemplu, un pre}edinte
de companie sau un baschetbalist pro-
fesionist nu sunt mai mici decât con-
tribu]ia lor la cre}terea valorii afacerii res-
pective, astfel încât ezitarea în a pl@ti
salarii substan]iale nu poate duce decât
la pierderea serviciilor acestora în favoa-
rea concuren]ei. În plus, perfec]ionarea sis-
temului de comunica]ii }i trendul descen-
dent al costurilor de tranzac]ionare fac
ca imperfec]iunile pie]ei s@ fie mai pu]in
semnificative decât erau acum câteva
decenii; astfel, cump@r@torii beneficiaz@
în continuare de o informa]ie imper-
fect@, dar în mod cert mai mult@ in-
forma]ie decât în trecut.

c). Exist@, în fine, }i un al treilea grup
de opinii care sus]in c@ salariile foarte
mari se datoreaz@ înmul]irii num@rului
de pie]e a c@ror performan]@ depinde,
într-o m@sur@ covâr}itoare, de eforturi-
le unui num@r restrâns de participan]i
pe pia]a muncii; ar fi cazul unui film,
spre exemplu, la realizarea c@ruia par-
ticip@ sute de oameni sau chiar mai
mult, dar al c@rui succes depinde – în
exclusivi-tate sau în m@sur@
covâr}itoare – de regizor, scenarist,
actori principali }i, eventual, câ]iva.

Pie]ele de tipul „câ}tig@torul ia totul”
sunt, în mod inerent, expuse unor
e}ecuri; astfel, pe acest tip de pia]@,
„vedetele” vor fi cu mult mai bine pl@-
tite decât cocuren]ii lor, care – în reali-
tate – sunt numai marginal mai pu]in
capabili. Aceasta înseamn@ o concuren]@
acerb@ pentru a determina înving@torii,
în vreme ce ceilal]i – poate la fel de
talenta]i – nu vor ob]ine nici m@car re-
sursele necesare pentru supravie]uirea
pe pia]a respectiv@. Din aceast@ per-
spectiv@, astfel de pie]e dau na}tere la
dou@ tipuri de ineficien]e:
� 1. primul se refer@ la faptul c@ ele
atrag prea multe resurse de pe alte
pie]e cu structuri de salarizare mai con-
ven]ionale. Aceasta înseamn@ c@ prea
mult@ mân@ de lucru intr@ pe aceste
pie]e, determinând în acest fel o cre}-
tere a costului de oportunitate, adic@ a

produc]iei pe care ar putea-o realiza pe
alte pie]e ale muncii;
� 2. un al doilea tip de ineficien]@ este
acela c@ pie]ele de tipul „câ}tig@torul ia
totul” genereaz@ investi]ii costisitoare,
dorite a contribui la cre}terea performan-
]elor. Aceasta, deoarece aceste investi]ii
sunt determinate de stimulente indivi-
duale care, întotdeauna sunt mai mari
decât valoarea ce-i revine societ@]ii;
diferen]a provine din faptul c@ orice
investi]ie impune costuri asupra rivali-
lor, prin aceea c@ le scade }ansele de
a mai câ}tiga. 

În]elegerea cauzelor care au deter-
minat apari]ia unei probleme influen-
]eaz@ tipul de m@suri ce vor fi aplicate
pentru rezolvarea acesteia. De aceea,
cei care sus]in c@ fenomenul de cre}-
tere a inegalit@]ii se datoreaz@ sl@bi-ciu-
nii for]elor concuren]iale sunt ostili
unor m@suri care s-ar baza pe meca-
nisme competitive; astfel, ei sunt favo-
rabili unor m@suri cum ar fi cre}terea
impozitelor pe salariile cele mai mari
sau sprijin financiar celor care se preg@-
tesc pentru a intra în sectoare care au
avut de suferit, cum ar fi sectorul guver-
namental sau înv@]@mântul primar de stat.

Cre}terea impozitelor pe salariile cele

mai mari poate duce la cre}tere eco-
nomic@. S-a v@zut astfel c@ pie]ele de
tipul „câ}tig@torul ia tot” atrag prea mult@
mân@ de lucru }i conduc la investi]ii în
exces; prin analogie, se poate trage coc-
luzia c@ celelalte tipuri de pie]e (înv@-
]@mântul de stat, de exemplu), atrag
prea pu]in@ mân@ de lucru }i investi]ii,
în compara]ie cu valoarea social@ a lor.
Rezult@ c@ o cre}tere a impozitelor pe
salariile cele mai mari determin@ o di-
minuare a stimulentelor de a intra sau
de a investi în aceste pie]e, ceea ce
orienteaz@ resurse c@tre alte sectoare,
provocând astfel o cre}tere a produ-
sului intern brut, printr-o repartizare
mai judicioas@ a resurselor.

Concluzia este cunoscut@. Meca-
nismele pie]ei sunt extrem de eficiente
în a-i determina pe oameni s@ ac]ioneze
în concordan]@ cu interesele lor mate-
riale. Uneori îns@ – cum este cazul pie-
]elor de tipul „câ}tig@torul ia tot” – me-
canismele pie]ei conduc la o alocare a
resurselor ineficient@ din punctul de ve-
dere al societ@]ii. Astfel de ineficien]e
pot fi rezolvate prin m@suri care s@ rea-
lizeze o apropiere între stimulentele pri-
vate }i cele sociale, }i nu prin interven]ii
de natur@ administrativ-birocratic@.

VINERI 28 SEPTEMBRIE 2007 3PIA[A MUNCII
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Evolu]ii recente ale pie]ei muncii: 
cazul pie]ei în care „înving@torul ia totul”



De}i creat@ ca o m@sur@ de si-
guran]@, în vederea evit@rii unor noi ame-
nin]@ri la adresa p@cii, la finele celui de-
al doilea razboi mondial, iar activit@]ile
de men]inere a p@cii în lume sunt prin-
tre cele mai vizibile ac]iuni ale sale,
Organiza]ia Na]iunilor Unite, prin inter-
mediul diverselor sale agen]ii, este impli-
cat@ într-un vast proces de îmbun@t@]ire
a condi]iilor de via]@ la nivel mondial.
Între activit@]ile sale privind protec]ia
mediului, Na]iunile Unite depun eforturi
pentru g@sirea de solu]ii la cele mai
importante probleme ecologice ale pre-
zentului, con}tiente de faptul c@ o dez-
voltare economic@ pe termen lung nu
poate fi durabil@, dac@ acestea nu sunt
rezolvate. Cu începere din 1991, ONU a
acordat, prin intermediul mecanismului
de finan]are Global Environment Facility
(GEF), finan]@ri de peste 5,7 miliarde
dolari pentru proiecte vizând prevenirea
deterior@rii calit@]ii mediului. 

Dup@ descoperirea g@urii din stra-
tul de ozon de deasupra Antarcticii, în
1985, guvernele a 120 de ]@ri au în-
]eles c@ protejarea acestuia reprezint@ o
urgen]@ }i au decis semnarea Protoco-
lului de la Montreal pentru a se anga-
ja în lupta împotriva tuturor produselor
care distrug stratul de ozon. Ca urmare,
acest document con]inea angajamentul
statelor lumii de a elimina din uzul
industrial substan]ele chimice responsa-
bile pentru deteriorarea acestuia }i înlo-
cuirea lor cu alternative mai sigure. 

Ozonul este o form@ alotropic@ a
oxigenului, ceea ce înseamn@ c@ este
aceea}i substan]@ sub forme molecu-
lare diferite }i cu diverse propriet@]i. În
atmosfera superioar@, sub influen]a radia-
]iilor ultraviolete, o parte din molecule-
le de oxigen (O2) se disociaz@ în oxi-
gen atomic (O). Ace}ti atomi, combina]i
cu moleculele de oxigen, formeaz@
mole-cule de ozon (O3), care absorb

eficient razele ultraviolete. Ozonul are
propriet@]i oxidante puternice. Este un
gaz instabil, în func]ie de temperatura
}i pre-siunea aerului. Se descompune
rapid în oxigen la temperaturi mai mari
de 350C. Stratul de ozon este localizat
în stratosfer@ }i constituie un filtru
natural care absoarbe cea mai mare
parte a radia-]iilor ultraviolete, periculoa-
se pentru organismele vii. În cantit@]i
mici, radia]iile ultraviolete sunt benefice
pentru orga-nism, îns@, în cantit@]i mari,
efectele sunt nocive. Odat@ cu accelera-
rea dezvolt@rii industriale, stratul de
ozon a început s@ se degradeze, prin
cantitatea tot mai mare de gaze nocive
produse la suprafa]a terestr@, care
ajunse în atmosfer@ au produs deregl@ri
consistente în stratul de ozon.

Protocolul de la Montreal, despre
substan]ele care produc sub]ierea stra-
tului de ozon a intrat în vigoare la 1 ia-
nuarie 1989. De atunci, a suferit 5 revi-
zuiri, în 1990 la Londra, 1992 la Copen-
haga, 1995 la Viena, 1997 la Montreal
}i 1999 la Beijing. Anul acesta, când se
împlinesc dou@ decenii de la adoptarea
Protocolului de la Montreal, Ziua Inter-
na]ional@ pentru Protec]ia Stratului de
Ozon, celebrat@ în data de 16 septem-
brie, s-a desf@}urat sub deviza „S@rb@-

torirea în 2007 a 20 de ani de pro-
gres”. Cu aceast@ ocazie, sub-secretarul
general al ONU, Ad Melkert, a ]inut s@
fac@ unele preciz@ri: „Protocolul a avut
un succes r@sun@tor. Cei 191 de semna-
tari au redus mai mult de 95 la sut@
din substan]ele care atacau stratul de
ozon, iar noi sper@m, ast@zi, c@ el va
reveni la nivelul s@u de dinainte de
1980, nu mai târziu de anul 2075. Sunt
mândru c@ am contribuit cu o mic@
parte la acest succes. Ca membru al
Parlamentului Olandez, am ratificat Pro-
tocolul. În timp, mul]i nici n-au crezut
c@ vom avea succes. Era greu de cre-
zut c@ oamenii î}i vor abandona obiec-
tele electrocasnice }i bunurile persona-
le sau î}i vor schimba obiceiurile zilni-
ce doar pentru a conserva un strat chi-
mic invizibil, care se afl@ dincolo de
norii de pe cer. " 

Protocolul de la Montreal, primul
acord interna]ional de mediu legal con-
stituit, a determinat o transformare re-
marcabil@. El a schimbat comportamen-
te umane în lumea întreag@ }i a schim-
bat condi]ia mediului. Sub-secretarul
ONU a mai afirmat c@ „dup@ 20 de ani
de la ini]ierea lui, Protocolul de la
Montreal dovede}te c@ aceast@ comuni-
tate interana]ional@ poate s@-}i asume

provoc@rile mediului. Unul dintre punc-
tele cele mai importante ale succesului
de la Mont-real este implicarea atât a
]@rilor dez-voltate, cât }i a celor aflate
în curs de dezvoltare în reducerea
substan]elor care afecteaz@ stratul de
ozon. Pentru c@ ]@rile s@race }i vulne-
rabile suport@ cele mai mari pagube
provocate de degradarea mediului,
Programul Na]iunilor Unite pentru
Dezvoltare a ajutat mai mult de 100 de
state s@ reduc@ mai mult de 63.000 de
tone de substan]e care afecteaz@ ozonul.
În India, de exem-plu, am ajutat 80 de
afaceri mici }i mij-locii s@ reduc@ 290
de tone metrice de cloroflorocarbon-11,
ce rezult@ din folo-sirea instala]iilor de
poliuretan. La 20 de ani de la semna-
rea Protocolului de la Montreal, rezul-
tatele demonstreaz@ c@ se pot
îmbun@t@]i mediul }i vie]ile oa-menilor
care depind de el." Totu}i, mai ales în
statele în curs de dezvoltare, în-locuirea
substan]elor nocive care afec-teaz@
stratul de ozon va implica costuri ridi-
cate. Pân@ în prezent, Fondul
Multilateral a pus la dispozi]ia acestora
peste dou@ miliarde de dolari america-
ni, îns@ se impune o suplimentare a
acestuia, care s@ permit@ accelerarea
acestui demers.

De la descoperirea g@urii în stra-
tul de ozon }i pân@ în prezent, oame-
nii de }tiin]@ au încercat s@ g@seasc@
r@s-punsuri la întreb@rile ridicate de
aceast@ problem@ global@. În primul
rând, s-a descoperit c@ degradarea
stratului de ozon este cauzat@ de inter-
ven]ia unor produsele chimice numite
cloro-fluoro-carburi, folosite ca refrige-
ren]i }i în spray-urile cu aerosoli.
Eliberate în atmosfer@, aceste substan]e
se desco-pun, clorul reac]ionând cu
moleculele de ozon, distrugându-le. În
anii 90, cloro-fluoro-carburile au fost
înlocuite cu hidro-cloro-fluoro carburi, ca
solu]ie interimar@, considerate mai pu]in
d@un@toare. Totu}i, cercet@torii au des-
coperit ulterior c@ }i acestea afecteaz@
stratul de ozon, motiv pentru care
reprezentan]ii statelor reuni]i la Mont-
real, s@pt@mâna trecut@, au decis sista-
rea produc]iei pân@ în 2013 }i nu pân@
în 2030-2040, cum prevedea protocolul
ini]ial. Achim Steiner, sub-secretar gene-
ral al ONU }i director executiv al
Programului Na]iunilor Unite pentru
Mediu (UNEP), a afirmat c@, pe baza
acestui protocol, guvernele statelor au
avut oportunitatea de a aborda dou@
dintre cele mai grave probleme cu care

se confrunt@ omenirea: combaterea mo-
dific@rilor climatice }i protejarea stra-
tului de ozon. „Economiile precise }i finale
de gaze cu efect de ser@ s-ar putea ri-
dica la câteva miliarde de tone, ilustrând
complementaritatea acordurilor interna-
]ionale privind protec]ia mediului.”   

Geir Braathen, expert în meteoro-
logie de la Organiza]ia Mondial@ de Me-
teorologie (OMM), a declarat s@pt@mâna
trecut@ c@ gaura de ozon format@ în
stratosfer@ (adic@ la altitudini cuprinse
între 15 }i 25 de kilometri fa]@ de sol)
are în prezent 23 milioane de kilometri
p@tra]i. Pierderile maxime de ozon se
înregistreaz@, în general, în perioada
20-25 septembrie. În 2006, gaura de
ozon atinsese un nivel record, de 29,5
milioane de kilometri p@tra]i. Atunci, spe-
ciali}tii în stratosfer@ se alarmaser@ pen-
tru c@ sp@rtura r@m@sese la aceast@ dimen-
siune maxim@, timp de peste patru luni.
Potrivit statisticilor OMM, gaura de ozon,
favorizat@ în general de frigul din stra-
tosfer@ din timpul iernii australe, apare,
în general, la începutul lunii august, }i
începe s@ se mic}oreze între jum@tatea
lunii noiembrie }i jum@tatea lunii decem-
brie. „Anul acesta, temperatura în stra-
tosfer@ a fost mai ridicat@ decât în 2006.
Este, deci, posibil ca din acest motiv
gaura s@ fie mai mic@”, a declarat pro-
fesorul Braathen. 

În România, eforturile de sc@dere
a emisiilor de gaze cu efect de ser@ sunt
concretizate în dou@ planuri na]ionale
de ac]iune, Planul Na]ional de Ac]iune
pentru Schimb@ri Climatice }i Progra-
mul Na]ional de Eliminare Treptat@ a Sub-
stan]elor care Epuizeaz@ Stratul de Ozon.
Prin legea nr. 84 din decembrie 1993,
România a aderat la Conven]ia privind
protec]ia stratului de ozon, adoptat@ la
Viena la 22 martie 1985 }i la Proto-
colul privind substan]ele care epuizeaz@
stratul de ozon, adoptat la Montreal, la
16 septembrie 1987.

Aceast@ întâlnire de la Montreal a
fost premerg@toare reuniunii de la New
York, în cadrul c@reia }efii de state au
dezb@tut problema combaterii modific@ri
climatice. Achim Steiner a afirmat, în acest
sens, c@ “Montreal-ul a demonstrat c@
atunci când na]iunile sunt unite, ele pot
dobândi foarte mult, pe fronturi multiple”
iar “acordul }i spiritul de la Montreal
pot consolida încrederea în capacitatea
Na]iunilor Unite de a activa ca o plat-
form@ de negociere a unor în]elegeri
privind provoc@rile mediului ale tim-
pului nostru.”
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20 de ani de la semnarea Protocolului de la Montreal
- succese, limite }i perspective-- succese, limite }i perspective-



În cazul natalit@]ii, dup@ cum
arat@ prof. Vasile Ghe]@u, în prezenta-
rea sus]inut@ la Sibiu, în cadrul Con-
ferin]ei Interna]ional@ „Popula]ia Ro-
mâniei – Încotro?”, abrogarea regle-
ment@rilor restrictive asupra contra-
cep]iei }i întreruperii sarcinii, în decem-
brie 1989, a facilitat ac]iunea factorilor
socio-economici }i culturali favorabili
sc@derii natalit@]ii, evolu]ie care s-ar fi
produs indiferent de contextul econo-
mic ce ar fi urmat c@derii vechiului
regim. Dincolo de acest motiv obiectiv,
exist@ }i unul profund subiectiv. Com-
portamentul românilor fa]@ de no]iuni
precum c@s@torie, copii }i familie s-a
modificat. Iar acest lucru a fost cauzat
de criza economic@ }i social@. Pe de
alt@ parte, exist@ un alt fenomen ce ]ine
de o realitatea dramatic@: fertilitatea dife-
ren]iat@. " În toate ]@rile exist@ ceea ce
se nume}te fertilitate difern]ial@. Numai
c@, la noi, amplitudinea diferen]ei din-
tre fertilitatea femeii cu studii superioa-
re }i a celei cu studii medii, primare
sau deloc este mult mai mare. În timp

ce femeile cu studii superioare au un
copil, cei cu studii inferioare au trei.",
arat@ profesorul într-un interviu.

Marile varia]ii ale natalit@]ii în se-
colul trecut }i men]inerea ei la nivelul sc@-
zut de dup@ anul 2000 au modelat }i
vor modela în continuare structura pe
vârste, deformând-o masiv. „Toate aces-
te anomalii structurale î}i vor pune }i
în viitor amprenta asupra num@rului de
decese (}i n@scu]i). Vom asista, în de-
ceniile urm@toare, la o cre}tere drama-
tic@ a num@rului de decese }i a ratei
mortalit@]ii generale, ca }i la o restruc-
turare spectaculoas@ a distribu]iei de-
ceselor pe vârste. Ponderea deceselor
la vârstele mai mari de 80 de ani este
ast@zi de 29 la sut@ în România. În
Fran]a, în anul 2003, în condi]iile unei
mortalit@]i pe vârste considerabil mai
sc@zute }i a unei durate medii a vie]ii
mult mai ridicate - 76 de ani la b@rba]i }i
83 de ani la femei, ponderea deceselor
înregistrate la popula]ia de 80 de ani }i
peste a fost de 50 la sut@”, se arat@ în-
tr-o prezentare realizat@ de prof. Ghe]@u.  
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DEMOGRAFIE

Referindu-ne la perioada interbe-
lic@, este cunoscut c@ importanta cre}-
tere demografic@ semnalat@ la acel mo-
ment a avut o contribu]ie însemnat@ la
agravarea neajunsurilor agriculturii ro-
mâne}ti, ridicându-se chiar problema
unei suprapopula]ii agricole. Chiar dac@
popula]ia României era, la acea dat@,
una preponderent rural@, ea reprezen-
tând circa 80& din popula]ia total@ a
]@rii, era vorba totu}i de o suprapopu-
la]ie agricol@ relativ@, care, raportat@ la
mijloacele de subzisten]@ }i de câ}tig

date, se contura ca rezultat mai mult al
une slabe organiz@ri a produc]iei, al
unei st@ri tehnice înapoiate, }i nu al
unei explozii demografice absolute. 

Spre deosebire de indicii demo-
grafici interbelici, România de azi se
g@se}te în plin proces de descre}tere
demografic@, dup@ 1990 ]ara noastr@
confruntându-se în acest plan cu o c@-
dere drastic@ }i constant@, care a afec-
tat atât mediul rural (30 &), cât }i cel
urban (50 &). 

În mod paradoxal, îns@, satul ro-
mânesc de azi se men]ine ca "princi-
palul generator de via]@ al ]@rii" (Ilie
B@descu), poten]ialul s@u vital fiind du-
blu fa]@ de cel al ora}ului (51,55 ‰,
fa]@ de 28,62‰), iar natalitatea sa fiind
superioar@ celei urbane (10,88‰ fa]@
de 8,7‰.). Cu toate acestea, satul este
mult mai vulnerabil din punct de vede-
re a mortalit@]ii, fenomen care atinge
rata de 15,54‰, comparativ cu mediul
urban, unde se cifreaz@ la 9,3‰. La fel
de alarman]i sunt }i indicii rurali ai
mortalit@]ii infantile: 19,02‰ }i mater-
ne, precum }i sporul natural negativ: -
4,66, mult mai ridica]i decât în cazul ora}ului (15,08‰, respectiv -0,50). 

În fapt, gravitatea acestei situa]ii
f@r@ precedent î}i g@se}te cel mai
gr@itor ilustrarea în existen]a unui
num@r tot mai mare de "sate care mor"
(G. }i}e}tean), reducerea popula]iei
rurale periclitând viitorul satului }i ris-
când s@ duc@, în timp, la depopulare.

Nu numai sc@derea, sub raport
numeric, a ruralit@]ii constituie o surs@ de
îngrijorare. În acest sens, tabloul demo-
grafic rural contemporan este completat
de o accentuat@ îmb@trânire a satului (Ilie
B@descu). Conform In-stitutului Na]ional
de Statistic@ pe 2005, popula]ia rural@ în
vârst@ de 65 de ani }i peste se cifra la
circa 18& din totalul popula]iei totale
rurale, pierderile de popula]ie generate de
mi}carea natural@ fiind, la rândul lor,
amplificate de fenomenul migra]iei. Astfel,

recens@-mântul din 2002 a înregistrat un
num@r de 62.000 de persoane cu domi-
ciliul în mediul rural, care lucrau în
str@in@tate, în realitate, cifra acestora fiind
cu mult mai mare.

{i în ceea ce prive}te for]a de
munc@ ocupat@ în agricultur@, semna-
l@m numeroase transform@ri comparativ
cu epoca interbelic@. Potrivit Recens@-
mântului General al Popula]iei României,
din decembrie 1930, 72& din popula]ia
României era angajat@ în activit@]i le-
gate de exploatarea solului. Cursul is-
toriei comuniste a r@sturnat îns@ indicii
interbelici, în contextul în care politica
economic@ socialist@ a pus un mai
mare accent pe dezvoltarea industrial@,
for]ând o urbanizare a ]@ranilor, res-
pectiv transformarea acestora în lucr@-
tori industriali.  

Revolu]ia de la 1989 a pus, îns@,
cap@t exodului ]@ranilor c@tre centrele
urbane, restructur@rile din sectorul in-
dustrial, dar }i reîmpropriet@ririle pro-
vocând un nou flux migra]ionist, de
aceast@ dat@ dinspre ora} spre sat.
Aceste considerente explic@ }i cre}terea
for]ei de munc@ agricol@, produs@ ime-
diat dup@ 1990. Al@turi de res-truc-
tur@rile din industrie, cre}terea for-]ei
de munc@ agricole se mai poate expli-
ca }i ca urmare a restiturilor, precum
}i a valului mare de pension@ri înregis-
trate, trendul fiind men]inut pân@ în
jurul anului 2000, când aceasta a atins
115& din nivelul s@u cores-pondent
anului 1989. Totu}i, odat@ cu 2001, s-
a consemnat un regres, for]a de munc@
agricol@ reducându-se la 34& din tota-
lul for]ei de munc@.

Sursa: prezentare prof. Vasile Ghe]@u

Iulia NAGY

Românii se împu]ineaz@. Dincolo de cifre îns@ este îns@ interesant de analizat mecanismul declinu-
lui demografic cauzat de sc@derea natalit@]ii, cre}terea mortalit@]ii generale }i migra]ia extern@
negativ@. Vom analiza în acest num@r o prim@ cauz@: natalitatea în sc@dere, încercând s@
r@spundem la întrebarea: De ce nu mai vor românii copii?

România îmb@trâne}te f@r@ copii

Orice prognoz@ arat@ c@ vom
asista, în deceniile urm@toare, la
o expansiune rapid@ }i masiv@ a
popula]iei vârstnice. Popula]ia de
60 de ani }i peste va fi identic@,
în anul 2050, în toate cele trei
scenarii, pentru c@ va proveni, în
totalitate, din genera]ii aflate ast@zi
în via]@ (genera]iile n@scute înain-
te de anul 1990). Aceast@ popu-
la]ie va cre}te de la 4,2 la 6,5
milioane. Vasile Ghe]@u sus]ine
c@ cea mai optimist@ versiune a
evolu]iei României pe viitor aduce
ve}ti bune doar peste aproape
}apte decenii. „Dac@ admitem c@,
de ast@zi, ar cre}te fertilitatea, c@
ajunge în 2020 cu 2 copii la o
femeie, ar trebui s@ treac@ din
2020 înc@ 45 de ani, pân@ se va
relua cre}terea natural@, prin
2060-2070", a mai spus profeso-
rul.

drd. Doris-Louise POPESCU

Noua chestiune rural@ 
}i situa]ia demografic@ a satului românesc
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Pia]a este unul dintre conceptele
economice de baz@ ale sistemului eco-
nomic capitalist, în]elesurile sale deve-
nind, în ultimele dou@ secole, tot mai
diferite de sensul comun, literal, deloc
fizic în care se vând bunuri, produse.
Deja, de la Alfred Marshal încoace,
pia]a, din punct de vedere economic, a
încetat s@ mai fie definit@ ca un loc
concret geografic, fiind mai degrab@ un
spa]iu ipotetic, în care vânz@torii de
bunuri sau servicii se afl@ în competi]ie
pentru clien]i. 

Pia]a este cadrul economic ge-
neral în care se deruleaz@ economia
modern@, din acest punct de vedere,
sistemele economice ale statelor mo-
derne putând fi catalogate ca fiind eco-
nomii de pia]@ sau nu, în func]ie de
modul de formare a pre]urilor în res-
pectiva economie }i în func]ie de struc-
tura propriet@]ii asupra mijloacelor de
produc]ie. În cadrul economiei de pia]@,
majoritatea mijloacelor de produc]ie se
afl@ în proprietate privat@, iar pre]ul se
formeaz@ pe baza raportului dintre cere-
re }i ofer@.

În economiile centralizate sau de co-
mand@, majoritatea mijloacelor de pro-
duc]ie se afl@ în proprietatea statului, iar
nivelul de produc]ie pentru diferite bu-
nuri }i servicii, cât }i pre]ul lor, este
stabilit de c@tre stat. Pre]ul pierde astfel
calitatea sa de a determina cre}terea
sau sc@derea produc]iei pentru un anu-
mit bun, fiind mai degrab@ un instru-
ment de planificare centralizat@.

În literatura economic@, întâlnim ter-
menul de pia]@, atât cu cuprindere ge-
neral@, cât }i cu cuprindere teritorial-
geografic@ (pia]a româneasc@, pia]a euro-

pean@), cât }i cu referire la domenii sau
subdomenii economice (pia]a petrolului,
pia]a financiar-bancar@ etc.). În general,
termenul define}te cadrul ipotetic de
întâlnire a cererii pentru un bun sau
serviciu, cu oferta pentru acel bun sau
serviciu, cât }i modalit@]ile de tranzac-
]ionare respectivelor bunuri sau servicii
între vânz@tor }i cump@r@tor. 

Un loc cu totul special în cadrul
analizei economice îl ocup@ pia]a mun-
cii, în principal pentru faptul c@ obiec-
tul tranzac]iei este o „marf@” special@ -
„capacitatea de munc@ a persoanei” - o
marf@ care este definit@ printr-un ansam-
blu de caracteristici biopsihologice, de-
mografice, educative, profesionale }i com-
portamentale, care o face s@ se diferen-
]ieze semnificativ de toate celelalte m@rfuri.

Ca }i celelalte pie]e, pia]a muncii
reprezint@ spa]iul economic ipotetic în
care cererea de for]@ de munc@ se întâl-
ne}te cu oferta de for]@ de munc@.
Cererea de for]@ de munc@ este lansat@
de c@tre întreprinderi }i mai este cu-
noscut@ în limbajul cotidian ca ofert@ de
loc de munc@. Oferta de for]@ de munc@
apar]ine persoanelor individuale, care
doresc s@ se angajeze, s@-}i vând@ for]a
de munc@, }i mai este cunoscut@ sub
denumire de cerere de loc de munc@.

De-a lungul timpului, în func]ie de
evolu]ia }i în]elegerea sa, precum }i
unghiul din care a fost privit@,  pia]a
muncii a primit numeroase defini]ii. 

Abraham Frois define}te pia]a for-
]ei de munc@ ca fiind „ansamblul rela-
]iilor economice cu privire la angajarea
}i utilizarea for]ei de munc@, precum }i
cu privire la asigurarea protec]iei socia-
le a de]in@torilor acestei m@rfi speciale.”

Michel Didier, punând accentul
mai mult pe aspectul comunica]ional ce
vizeaz@ cererea }i oferta - respectiv cum-

p@r@torul de for]@ de munc@ }i vânz@-
torul acesteia - define}te pia]a for]ei de
munc@ ca fiind” ansamblul mijloacelor
de comunicare prin intermediul c@rora
vânz@torii }i cump@r@torii se informeaz@
reciproc asupra a ceea ce posed@, asu-
pra nevoilor pe care le au }i a pre]urilor
pe care le cer sau le propun în scopul
încheierii unor tranzac]ii”

O alt@ abordare, mai tehnic@, des-
crie pia]a muncii ca fiind ”ansamblul
opera]iilor care se deruleaz@ la diferite
niveluri de organizare economico-socia-
le de c@tre diferi]i agen]i economici }i
sau actori sociali, în leg@tur@ cu regla-
rea cererii }i ofertei de for]@ de munc@,
cu organizarea }i desf@}urarea rela]iilor
profesionale în general”

Într-o defini]ie complex@, pia]a mun-
cii este „ansamblul ac]iunilor de vânza-
re cump@rare a for]ei de munc@ a
rela]iilor specifice acestora, ce au loc
într-un spa]iu economic; ea relev@ întâl-
nirea cererii cu oferta de munc@, stabi-
lirea pe aceast@ baz@ a condi]iilor pen-
tru angajarea salaria]ilor, negocierea }i
fixarea salariilor, în func]ie de perfor-
man]ele lucr@torilor, realizarea mobilit@]ii
salariilor }i for]ei de munc@ pe locuri de
munc@, firme, zone etc.”

Totalitatea persoanelor care muncesc
sau care ar fi dispuse s@ munceasc@ la
un moment dat poart@ numele de for]@
de munc@. Prin prisma defini]iei muncii
dat@ mai sus, for]a de munc@ poate fi
exprimat@ ca „totalitatea aptitudinilor fizice
}i intelectuale ce exist@ în personalitatea
vie a omului }i pe care le pune în func]ie
atunci când creeaz@ bunuri economice”.
Cele dou@ elemente esen]iale ale pie]ei
muncii, sau ale pie]ei for]ei de munc@,
cum mai este numit@ deseori, sunt ce-
rerea de for]@ de munc@ }i oferta de
for]@ de munc@. Cererea de for]@ de munc@
constituie nevoia de munc@ salariat@ ce
se formeaz@ la un moment dat într-o
economie de pia]@, exprimat@ prin nu-
m@rul locurilor de munc@. Oferta de
for]@ de munc@ este reprezentat@ de per-
soanele care î}i ofer@ for]a lor de munc@
a}a cum cererea provine de la între-
prinderile care au nevoie de for]@ de
munc@ pentru a produce. 

Cererea }i oferta ca elemente prin-
ci-pale ale pie]ei muncii se afl@ într-o
strâns@ interdependen]@. Aceast@ inter-
dependen]@ este influen]at@ de factori
economici, tehnici demografici, ecologi-
ci }i urm@re}te p@strarea echilibrului la
nivelul cantit@]ii }i structurii for]ei de
munc@ }i a nevoii de resurse a so-
ciet@]ii. Sub influen]a cererii, are loc

procesul de structurare a ofertei de
for]@ de munc@, cu alte cuvinte agen]ii
cererii comand@ structurarea profesio-
nal@ a ofertei.

Din punct de vedere economic, pia]a
muncii poate fi analizat@ în dou@ ipos-
taze, }i anume:
� Pia]@ derivat@ sub aspectul dimen-siu-
nii }i structurii ocupa]ionale, profe-sio-
nale, teritoriale, a cererii de for]@ de
munc@ }i, prin intermediul acesteia, asu-
pra sistemului de înv@]@mânt, formare
profesional@ ini]ial@ }i continu@ pe în-
treaga durat@ a vie]ii active a individu-
lui.
� Pia]a principal@ - din punct de vede-
re al ofertei de munc@, sub aspect cali-
tativ }i structural-calitativ al poten]ialului
de munc@, al intr@rilor - ie}irilor de pe
pia]a muncii, a structurii demografice }i
ocupa]ional profesionale }i de calificare,
a propensiunii }i capacit@]ii efective de
mobilitate.

Pia]a for]ei de munc@ are o serie
de caracteristici fundamentale, care o di-
feren]iaz@ de celelalte tipuri de pie]e pen-
tru bunuri }i servicii, printre care:
� Este cea mai reglementat@ pia]@ –
având în vedere c@ implica]i direct în pia]a
muncii sunt oamenii, cu preg@tirea lor
profesional@, cu nivelul lor de educa]ie,
aptitudinile }i competen]ele lor iar „bunul”
care se vinde este unul special respec-
tiv „munca” reglementarea pie]ei muncii
devine o necesitate. Specificul for]ei de
munc@, necesitatea unei protec]ii a sala-
ria]ilor, a unui controlului loialit@]ii com-
peti]iei prin sindicate, sunt condi]ii care
fac ca pia]a for]ei de munc@ s@ fie una
din cele mai reglementate. Reglement@rile
pie]ei muncii trebuie s@-i asigure aceste-
ia o anumit@ flexibilitate care sa-i per-
mit@ influen]area în mod pozitiv a
cre}terii economice;
� Este o pia]@ segmentat@ – Economia
concuren]ial@ presupune o diviziune so-
cial@ a muncii tot mai accentuat@, astfel
c@ în rela]ie cu nevoile de capital nu se
poate vorbi de o pia]@ global@ a mun-
cii. Structurarea for]ei de munc@ se face
pe zone geografice, pe grade de califi-
care, pe vârst@ }i sex, pe calific@ri pro-
fesionale. Ciucur consider@ c@: „în func-
]ie de parametrii de performan]@, pot fi
delimitate pia]a principal@ a muncii
caracterizat@ prin niveluri ridicate de sta-
bilitate }i siguran]@ a locului de munc@ }i
de salarizare, precum }i pia]a secundar@
a muncii, caracterizat@ prin parametrii spe-
cifici ai activit@]ii economice, respectiv
instabilitate mai accentuat@, salarizare

mai modest@ etc.;
� Este o pia]@ contractual@ - partenerii
sociali sunt cei care negociaz@ pe pia]a
muncii nivelul salariului, raporturile din-
tre salarii, condi]iile de munc@ }i de
viat@, rela]iile dintre salariul direct }i
indirect, primele }i sporurile etc.;
� Este o pia]@ cu concuren]@ imperfect@
– în func]ie de gradul de organizare }i
de constituire a cererii }i ofertei de c@tre
patronat }i sindicate, ea putând fi pia]@
de monopol sau de oligopol.

De asemenea, pia]a for]ei de munc@
îndepline}te func]ii economice }i socia-
le foarte importante, cum ar fi:

a. alocarea eficient@ a resurselor
de munc@ pe sectoare, ramuri, profesii,
teritoriu în concordan]@ cu volumul }i
structura cererii de for]@ de munc@;

b. m@rirea }i combinarea volumu-
lui de for]@ de munc@ cu mijloacele de
produc]ie;

c. formarea }i orientarea climatu-
lui de munc@ }i de protec]ie social@;

d. influen]a asupra form@rii }i re-
partiz@rii veniturilor;

e. furnizarea de informa]ii pentru
procesul de orientare profesional@, reca-
lificare }i reintegrare a for]ei de munc@
}i ac]ionare prin mecanismele sale asu-
pra acestui proces

Aceste func]ii complexe particip@ la
realizarea echilibrului dintre cererea de for]a
de munc@ }i oferta de for]@ de munc@,
necesar unei bune func]ion@ri a sistemu-
lui economico-social }i evitarea unor
pro-bleme grave, cum ar fi cea a }oma-
jului.

Pân@ în decembrie 1989, sistemul
economic din România a fost economia
centralizat@. Dup@ 1989, România a în-
registrat schimb@ri profunde la nivelul
politic, social }i economic, anii urm@tori
fiind numi]i, în general, perioada de tran-
zi]ie la economia de pia]@. Din punct de
vedere economic, trecerea de la econo-
mia de comand@ la economia de pia]@, a
fost elementul definitoriu care a stat la
baza schimb@rilor referitoare la cele mai
importante resurse dintr-o economie –
resursele umane. Trecerea la economia
de pia]@ a modificat fundamental rapor-
turile }i rela]iile de munc@, România nea-
vând în epoca socialist@ o pia]@ a for]ei
de munc@, în adev@ratul în]eles al aces-
tui concept. De aceea, deceniul imediat
urm@tor Revolu]iei din Decembrie 1989,
putem s@-l consider@m ca fiind definitoriu
pentru formarea institu]iilor }i rela]iilor
necesare pentru func]ionarea pie]ei for-
]ei de munc@ în România, în condi]iile
economiei de pia]@.

PIA[A FOR[EI DE MUNC~
- câteva aspecte definitorii - 

drd. Cornelia IORD~NESCU
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Odat@ cu apropierea vertiginoas@
a finalului orizontului investi]ional pe ter-
men scurt reprezentat de scaden]a
septembrie 2007, care se va finaliza
ast@zi 28.09, în pia]a derivatelor, au
avut loc interesante mi}c@ri raportat
la evolu]ia zilnic@ a num@rului de con-
tracte respectiv la cea a num@rului
de pozi]ii futures deschise. Aceste
mi}c@ri se datoreaz@ ciclului firesc al
evolu]iei investi]iilor, participan]ii în
pia]@ urmând ca, dup@ exploatarea
maximal@ a scaden]ei apropiate, s@
se reorienteze c@tre celelalte termene.
Direc]ia în discu]ie a început s@ fie
resim]it@ pe bursa sibian@ a deriva-
telor, înc@ de s@pt@mâna trecut@, în
special prin prisma num@rului de
contracte încheiate pentru scaden]a
din iarn@, care a început s@-l dep@-
}easc@ constant pe cel aferent sca-
den]ei de la finalul acestei s@pt@mâni,
mai ales pe cele mai lichide active
suport, anume DESIF 2, DESIF 5,
DEBRK si mai nou raportul leu-euro. 
Un efect vizibil este îns@ }i cel re-
flectat de evolu]ia pozi]iilor futures
deschise pe scaden]ele disponibile la
BMFMS. În ultima perioad@ am asis-
tat a}adar la reducerea pozi]iilor pe
scaden]a apropiat@ concomitent cu
cre}terea celor de pe ultimul termen
scadent din 2007. La finalul }edin]ei
de miercuri, 26.09.2007, num@rul pozi-
]iilor deschise pe decembrie se plasa
deja la o cot@ de circa 46& din
totalul de 70.616, în timp ce pe sep-
tembrie pozi]iile r@mase deschise
reprezentau 47&. Cumulat, cele dou@
scaden]e de]ineau 93& din totalul
precizat. Evolu]ia ascendent@ a pozi-
]iilor deschise pentru termenul decem-
brie, comparativ cu septembrie, din 1
august pân@ în 24 septembrie, poate fi
observat@ }i din graficul al@turat.

„În apropierea scaden]elor, o
parte din investitorii pe derivate, al]ii decât
cei care au preferat varianta lichid@rii
pozi]iilor cu marcarea porfiturilor/

pierderilor aferente, apeleaz@ la o alt@
opera]iune, }i anume roll-over. Acest
tip de strategie este extrem de sim-
pl@ }i presupune mutarea efectiv@ a
pozi]iilor de]inute de la scaden]a apro-
piat@ la una mai îndep@rtat@” explic@
Mirabela Coos, broker la SSIF Broker
Cluj. Prin urmare, conform evolu]iei
din ultima perioad@, este evident@
rea}ezarea }i regândirea strategiilor,
iar interesul ar@tat înc@ de pe acum
ultimei scaden]e din an confer@ veri-
dicitate constat@rii c@ acesta se im-
pune treptat în preferin]ele investito-
rilor având un foarte bun poten]ial de
cre}tere la capitolul lichiditate. 

Sectorul financiar, în continuare
cel mai tranzac]ionat 

Pe fondul volatilit@]ii reduse, acti-
vitatea consemnat@ luni în pia]a sibi-
an@ a derivatelor a fost una modest@,
fiind încheiate cu pu]in peste 2000
contracte din 408 tranzac]ii. A fost
stabilit, astfel, cel mai sc@zut nivel de
lichiditate din acest an. Din punct de
vedere valoric, suma echivalent@
rulajului s-a ridicat la aproape 8 mili-
oane de lei. „Al@turi de lipsa de vola-
tilitate, printre factorii ce au sporit
atitudinea prudent@ a investitorilor, se
num@r@ }i apropierea scaden]ei, care,
cumulat@ cu lipsa unei direc]ii clare
de evolu]ie a cota]iilor pentru decem-
brie, a  f@cut ca participan]ii în pia]@
s@ se men]in@, pentru moment în
expectativ@”, a declarat un broker din
pia]@. În alt@ ordine de idei, cre}terea
pre]ului aurului din pia]a interna-
]ional@ s-a reflectat }i pe bursa sibi-
an@, unde, raportat la finalul acestei
luni, uncia a atins pe parcursul }e-
din]ei un maxim de 745 USD, pen-
tru a închide la 740 USD, în urcare
cu 5 dolari fa]@ de cota]ia prece-
dent@. Raportul leu/euro a fost tran-
zac]ionat, pentru decembrie, între
3,39 }i 3,415 lei, moneda unic@ fiind
cotat@ la 3,39 lei, în sc@dere cu un
ban. O contribu]ie major@ la contu-
rarea volumului de luni au avut-o
DESIF 2 }i DESIF 5 cele dou@ pro-
duse derivate având din nou o evo-
lu]ie de apreciat, ]inând cont de con-
di]iile pie]ei. Ambele derivate men-
]ionate s-au apropiat de pragul de
1000 de contracte. Mai exact, au fost
încheiate 995 contracte DESIF 5 }i 898
contracte DESIF 2. În ceea ce prive}te
cota]iile, direc]ia de evolu]ie a celor

dou@ a fost una descendent@ pentru
toate scaden]ele tranzac]ionate. 

Mar]i, investitorii futures au mani-
festat un interes în cre}tere pentru tran-
zac]iile la termen. Pe fondul depre-
cierilor cota]iilor, au fost încheiate
aproape 7000 contracte futures }i
options din 1305 tranzac]ii, valoarea
urcând la 26,4 milioane de lei.
Revirimentul pie]ei a fost observat }i
de Mirabela Coss, broker la SSIF
Broker Cluj care a declarat „ziua de
mar]i a adus o cre}tere considerabil@
a num@rului de tranzac]ii. Apropierea
scaden]ei septembrie se face sim]it@
^n mod constant, astfel încât mare
parte din investitorii de pe bursa sibi-
an@ au început s@ se orienteze spre
celelalte termene”. Acest lucru a fost
demonstrat de volumul mai mare de
contracte realizate pentru scaden]a
din iarn@. Concret, din cele 3419
contracte DESIF 5, care le-au asigu-
rat acestora locul întâi în topul de
lichiditate, o pondere de 65,5 & a
revenit scaden]ei decembrie. DESIF 2
au beneficiat de peste 2900 contracte
din care 77 & pe scaden]a decem-
brie „Derivatele din domeniul finan-
ciar se men]in în topul preferin]elor,
lichiditatea celor din celelalte sec-

toare r@mânând mult în urm@. Chiar
dac@ am avut o zi cu lichiditate în
cre}tere aceasta a avut loc pe un
traseu descendent al pre]urilor, iar o
parte din speculatorii short s-au în-
ghesuit la cump@rare pentru a-}i
marca par]ial profiturile” a mai de-
clarat Coss. Pe piata op]iunilor call,
s-au înregistrat tranzac]ii pe opt pre-
turi de exercitare. Dintre ele, ies în
eviden]@ 50 de contracte pe pia]a
DESIF 5 iunie 2008, la pre]ul de
exercitare de 5,5 lei/ac]iune, încheiate
pentru o prima de 0,1 lei/ac]iunea.
Fiind op]iuni mult în afara banilor,
acestea eviden]iaz@ optimismul inves-
titorilor pe emitentul SIF 5 pe termen
lung. În pia]a leu/euro, moneda unic@
a fost evaluat@ la 3,399 lei pentru
septembrie, în urcare cu 1,99 bani }i
la 3,398 lei pentru decembrie, în
urcare cu 0,8 bani. 

Derivatele Biofarm, 
tranzac]ionate în premier@ 

Miercuri, pre]urile derivatelor nu
s-au încadrat pe o direc]ie dominant@, ima-
ginea oferit@ de cota]iile de la închi-
derea }edin]ei fiind una mixt@, cu
sc@deri raportat mai ales la scaden]a

apropiat@ }i cre}teri pentru decem-
brie. Pe acest fond, au fost încheiate
aproape 4500 contracte din 991 tran-
zac]ii. Num@rul de pozi]ii deschise a
r@mas relativ constant, iar valoarea
rulajului s-a ridicat la 17,2 milioane
de lei. Sesiunea a fost una care s-a
remarcat la capitolul „premiere”, pen-
tru prima dat@ în acest an fiind tran-
zac]ionate derivatele Biofarm. Con-
tractele DEBIO au fost încheiate pe
scaden]a decembrie la un pre] de
90,5 bani/titlu. „Primele mi}c@ri din
pia]a DEBIO sunt de bun augur, cu
atât mai mult cu cât, prin intermedi-
ul derivatelor investitorii pot beneficia
mult mai repede }i eficient de avan-
tajele unei major@ri de capital prin
acordare de ac]iuni gratuite, a}a cum
Biofarm va întreprinde în prima s@p-
t@mân@ din octombrie. Anul acesta,
am avut deja numeroase exemple, cel
mai recent fiind al DEBRK, }i aceast@
posibilitate se întrez@re}te }i în cazul
DEBIO, odat@ cu primele tranzac]ii pe
acestea”, a declarat un broker sibian.
DESIF 2 au fost cele mai tranzac]io-
nate derivate cu un total de peste
2100 contracte. Cu 1925 contracte,
DESIF 5 s-au men]inut la un nivel
ridicat de lichiditate. 

Bursa Monetar Financiar@ }i de
M@rfuri Sibiu anun]@ lansarea la tran-
zac]ionare, începând cu data de 1 oc-
tombrie 2007, a opt noi produse de-
rivate. Este vorba despre cinci noi
instrumente având ca active suport
ac]iuni listate pe pia]a Rasdaq, anume
Iproeb Bistri]a, Imostrust Arad (fost@
Arconserv), Albalact Alba Iulia, Ar-
maxGaz Media} }i Dafora Media},
respectiv trei instrumente având ca
active suport ac]iuni listate pe pia]a
BVB, anume Oil Terminal Constan]a,
Codmag Bra}ov }i Transelectrica Bu-
cure}ti. 

{apte dintre noile instrumente
(Iproeb, Imostrust, Albalact, Armax-

Gaz, Dafora, Oil Terminal }i Codmag)
au fost aprobate, recent, de Comisia
Na]ional@ a Valorilor Mobiliare, care
a remis bursei sibiene certificatele de
înregistrare cu numerele 59-65, din
data de 10.09.2007. Specifica]iile aces-
tor produse vor fi publicate pe site-ul
bursei, dup@ data de 17 septembrie. 
Reamintim c@ derivatele pe ac]iunile
Transelectrica (futures }i options) au
fost aprobate prin certificatele 57 }i
58, din data 30.05.2007. Ele nu au
fost disponibile, datorit@ prevederilor
regulamentului 4 al BMFMS, conform
c@ruia, pentru a fi tranzac]ionat pe
pia]a derivatelor, activul suport tre-
buie s@ fie tranzac]ionat cel pu]in 12
luni pe pia]a spot. 

Specifica]iile pentru noile pro-
duse sunt disponibile pe site-ul bur-
sei: www.bmfms.ro

La bursa sibian@ , 

Bursa din Sibiu

Investitorii se orienteaz@ c@tre scaden]a decembrie

Opt noi instrumente 
derivate pe pia]a BMFMS

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

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 
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urmare din pagina 1
Nu e neap@rat o gre}eal@, cât o

stare de fapt, care acum face din
dolar o moned@ tot mai slab@. Datele
economiei americane - legate de vân-
z@ri, cifre de afaceri - sunt, ce-i drept
neconving@toare, a}a încât fatalismul
are dubl@ sus]inere: în fapte }i în
sim]iri! Pe fundalul acestei volatilit@]i
semnificative pe cursul regal euro-
dolar, cursul minor euro - leu nu
poate decât s@ sufere. Sufer@ pentru
c@ înt@rirea euro, în termeni reali sau
psihologici, nu poate r@mâne f@r@
efecte. Atât timp cât }tirile care arat@
un euro bine bonificat prin dobând@,
atrac]ia pentru moneda european@ este
mare, în condi]iile în care turbulen-
]ele de pe pia]a american@ a t@iat
apetitul pentru risc al investitorilor.
Dobânzile interna]ionale m@resc atrac-
tivitatea pentru euro. Cele 4 procente
dobând@ oferite pentru moneda euro-
pean@ sunt clar mult mai atractive
decât cele 4,75 de procente pe care
sunt oferite mai nou pentru dolar. }i
atunci un euro puternic ca un juc@tor
de rugby de linia întâi, mai pu]in

tehnic, dar robust, mai pu]in rapid
dar ferm, atunci când înainteaz@. 

Cu acest euro, leul nu se mai
poate pune. Mai ales c@ nu sunt
semne ca acest context s@ sufere mo-
dific@ri. Din motive care ]in de teama
de infla]ie, Banca Central@ European@
nu va modifica, probabil, dobânda de
politic@ monetar@, iar economia euro-
pean@, f@r@ s@ fie sprin]ar@ e robust@.
În aceste condi]ii, euro r@mâne sus,
iar pân@ când dolarul va mai lua ceva
curaj, pentru a mai }tirbi ceva din
prestigiul monedei europene, va mai
trece ceva vreme. Efectele acestei
puteri suplimentare, în plin@ criz@ a
pie]elor, se va resim]i, cu timpul, în
economii }i buzunare.

În ce prive}te leul, cu atât mai
surprinz@toare este aceast@ dominare.
În primul rând, vorbim de o econo-
mie care nu mai tureaz@ la maximum
motoarele. De asemenea, vorbim de
o moned@ extrem de speculat@, um-
flat@, dac@ vre]i, pentru c@ a}a cum
dobânda joac@ acum pentru euro, în
raport cu dolarul, a jucat }i pentru
leu în raport cu valutele. În plin@ re-
ticen]@ investi]ional@ pentru risc, leul
r@mâne abandonat }i poate reveni la
un nivel mai corect, raportat la toate
celelalte cifre delicate ale economiei

române}ti: deficit de cont curent, in-
fla]ie, chiar deficit bugetar etc. Aceasta
este contextul în care leul poate privi
spre recordul din iulie ca la un eveniment.

Problema este c@ utilizatorii de
lei au prins gustul unei monede tari,
în raport cu euro. Au prins gustul jo-
cului valutar în privin]a creditelor }i
a ratelor bancare care scad. Sau, mai
bine zis, sc@deau. Creditele în valut@
au crescut în lunile iulie }i august,
când leul era tare, cu 12 respectiv 14&,
de la o lun@ la alta. Având veniturile
în lei }i ratele în valut@, creditul de-
venea mai rentabil de la o zi la alta.
Dar aceste bucurii au durat@ scurt@
}i se pot întoarce oricând, a}a cum
se întâmpl@ acum, când euro ajunge
la nivel apropiat de începutul anului.
Lec]ia simpl@ a a acestor zile este c@
aceast@ evolu]ie de curs favorabil@
nu func]ioneaz@ decât ca un agent de
vânzare pentru declan}area procedurii
de creditare. Pare un curs favorabil
creditului. Dar, cum aceste favoruri sunt
efemere, cursul se întoarce }i euro
devine din nou tare. Nu aceasta este
strategia. Mai ales pe o pia]@ care se
teme, se complic@ }i se dezvolt@ în
acela}i timp. O pia]@ pe care euro face
regula, chiar }i atunci când pare slab
din motive de vânzoleal@ valutar@.

Dan SUCIU

Un euro, ca un juc@tor de rugby

Banca Central@ European@


