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“Omul nu este
altceva dec$t seria
actelor sale”G. W. Fr. Hegel

c my b

c my b

Zilele acestea, o dez -
batere important@ fr@ -
mânt@ sindicatele, patro-
natul, Guvernul }i Banca
Na]ional@, exact în aceast@
ordine: negocierea sala -
riului minim pe eco -
nomie. A r@mas prin -
cipala chestiune de nego-
ciere între partenerii
sociali, pe o problem@

de maxim interes. Interes nu doar pentru
sindicate, sau membrii ei, ci }i pentru anga-
jatorii care dau ace}ti bani, guvern - care
va trebui s@-l dea }i el angaja]ilor lui }i nu
în ultimul rând pentru Banca Na]ional@ care
a}teapt@ cu ner@bdare s@ vad@ efectele
infla]ioniste ale acestei cre}teri. Ner@bdarea
e la fel de mare, în fiecare caz. Iar polemi -
ca încins@. Sindicatele au intrat cu o cifr@
mare ^n joc, de la prima strigare în acest
proces: 700 de lei. Sunt îndeajun}i 700 de
lei, pentru un nivel de trai decent? Sau ce
înseamn@ mult }i pu]in, în condi]iile în care
pre]urile se apropie rapid de nivelul celor
europene…. În condi]iile în care mult sau
pu]in în privin]a aceasta e o chestiune
subiectiv@, pe deoparte, dar }i de conjunc-
tur@. 700 de lei, la Bucure}ti, e extrem de pu]in,
în timp ce aceia}i 700 de lei, la Fete}ti, e
deja ceva. Acelea}i percep]ii variate sunt }i
în industrii sau ramuri economice diferite.
Pentru unii, cum sunt patronii întreprinde -
rilor mici }i mijlocii, acest salariu pe care îl
cer sindicatele înseamn@ intrarea masiv@ în
faliment. Pentru al]ii, cum este patronatul
ARACO, al companiilor din construc]ii, 700
de lei pentru un angajat cu minim@ califi-
care }i f@r@ vechime e mult prea pu]in.
Acesta este noul specific al economiei ro-
mâne}ti, care începe s@ ofere salarii mari
în construc]ii }i mici în servicii. 
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Imaginea s@pt@m$nii

Dincolo de efervescen]a mediatic@ stârnit@
recent în jurul subiectului „arz@tor” al declinu-
lui demografic, evolu]ia popula]iei României în
special }i a celei europene în general este o
realitate demonstrat@ statistic. Trecând de sce-
nariile negre, dar posibile, un model de urmat
în ceea ce prive}te gestiunea demografiei este
cel francez.  Cre}terea demografic@ înregistrat@
de Fran]a este una dintre cele mai dinamice din
Europa }i tocmai aceast@ evolu]ie pozitiv@, va
deveni, potrivit speciali}tilor, motorul care va
propulsa economia ]@rii între cele mai putreni-
ce de pe b@trânul continent.

continuare ^n paginila 2

Cine a crezut c@, odat@ cu admiterea în UE, nu ne mai r@-
mâne decât timp de joac@ }i chefuit, este silit s@ constate, ast@zi,
c@ s-a în}elat. În fapt, mecanismele Comunit@]ii Europene î}i v@d
neab@tut de treab@ }i ne toac@ nemilos. Monitorizarea României
continu@ pe fiecare secven]@ din acquis-ul comunitar, se agit@
stegule]e ro}ii, se invoc@ activarea clauzelor de salvgardare sau
tr@im sub permanenta amenin]are a pierderii fondurilor UE. La
nou@ luni distan]@ de momentele festive ale ader@rii, nori negri
stau deasupra agriculturii, justi]iei }i concuren]ei, semn c@ pre-
lungita gâlceav@ politic@ dâmbovi]ean@ se dovede}te a fi total
contraproductiv@.

S@ le lu@m pe rând…
Agricultura româneasc@ este prima luat@ în colimatorul Co-

misiei Europene. Ajutoare în sum@ de 8 miliarde euro urmeaz@
s@ primeasc@ România pentru dezvoltarea sectorului agricol. Dintre
ace}tia, 440 milioane euro au fost aloca]i, în acest an, pl@]ilor di-
recte la hectar pentru fermierii români. Fire}te, ace}ti bani nu pot
intra oricum în buzunarele agricultorilor no}tri, ci dup@ procedu-
rile stabilite la Bruxelles, adic@ dup@ reguli foarte riguroase – depu-
nerea cererilor, verificarea }i centralizarea lor, identificarea parcelelor
– care s@ evite fraudele }i pl@]ile ilicite. Din p@cate, în ceea ce pri-
ve}te România, semnalele sunt de-a dreptul îngrijor@toare: ris-
c@m activarea clauzei de salvgardare, din cauz@ c@ sistemul de
pl@]i în agricultur@ nu func]ioneaz@ la parametrii stabili]i. Aceasta
înseamn@, în termeni financiari, c@ s-ar putea s@ pierdem un sfert
din fondurile europene destinate agriculturii române}ti! 

continuare ^n pagina 2

Camelia Apostu

Publicitate neconven]ional@

pag. 6

Dan SUCIU

Salarii minime,
probleme maxime

Gestiunea demografiei, dup@ model francez

Adâncirea tot mai pronun]at@, în ultimele decenii, a divi-
ziunii muncii, cu scopul de a cre}te productivitatea }i calita-
tea în economie, a dus la apari]ia de noi servicii, }i implicit de
noi speciali}ti capabili s@ le presteze. Dac@, în cazul serviciilor
prestate pentru popula]ie, de multe ori consumatorii prefer@ }i
reu}esc s@ se descurce singuri, f@r@ a suferi pierderi majore
din aceast@ cauz@, când vine vorba despre întreprinz@tori, ser-
viciile de bun@ calitate sunt adesea cruciale. O bun@ organiza-
re a muncii, o planificare atent@ a investi]iilor, o doz@ de know-
how tehnologic, venite din afar@, sub form@ de serviciu pres-
tat de c@tre un consultant de specialitate, poate aduce un nou
suflu afacerii }i o relansare in lupta cu concuren]a.

În urm@ cu doar 40 de ani, televiziunea era considerat@
“o nou@ media” }i, acum 15 ani, televiziunea prin cablu a fost
apreciat@ la fel. 
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Amenin]area este cuprins@, mai

mult sau mai pu]in voalat, în rapor-
tul pe care comisarul european pen-
tru agricultur@, Mariann Fischer Boel,
îl va prezenta, în aceste zile, Colegiului
Comisarilor. Pân@, una-alta, consta -
t@m c@ la acest capitol st@m cu mult
mai r@u decât bulgarii }i, în cel mai bun
caz, vom primi o p@suire de 30 de
zile, pentru a ne corecta deficien]ele.
E greu de crezut îns@ c@ tot ceea ce
nu s-a realizat într-un an se poate
face într-o lun@. Pentru c@, în raport,
se face trimitere la probleme grave
în gestionarea fondurilor pentru agri-
cultur@: func]ionarea defectuoas@ a
Agen]iei de Pl@]i }i Interven]ii în Agri -
cultur@, erori în identificarea suprafe -
]elor pentru care sunt solicitate pl@]i,
întârzieri în realizarea fotografierii par -
celelor agricole. Îngrijorarea autorit@]ilor
europene fa]@ de evolu]iile din ]ara
noastr@ este, deci, legitim@. Doar nou@
pare s@ nu ne pese c@ vom da cu
piciorul la sute de milioane de euro.
Bani în fond atât de necesari moder -
niz@rii }i cre}terii competitivit@]ii agri-
culturii române}ti, dezvolt@rii infra-
structurii rurale sau cre@rii de alter-
native la activit@]ile agricole.

Dar, surprizele nepl@cute la nivel
european ne pândesc nu doar la ca -
pitolul agricultur@. Sunt nenum@rate
}i persistente semnale c@ risc@m în
aceea}i m@sur@ activarea clauzei pe
Justi]ie. Cauza? Ritmul lent al reformei

justi]iei }i rezultatele neconving@toare
ale luptei anticorup]ie.

România – ]ara cu cei mai co -
rup]i politicieni din Uniunea European@!
Acesta este verdictul dat recent de
studiul „Indicele de Percep]ie a Co -
rup]iei 2007”, efectuat de Transpa -
rency România. Pe cele mai felurile
c@i ni se repro}eaz@ c@ simul@m
b@t@lia cu corup]ia, de vreme ce de
atâta amar de ani ea nu s-a soldat
cu vreo condamnare definitiv@ a vre-
unuia din „marii corup]i”. Se fac tri -
miteri precise la numeroasele „legi
cu dedica]ie” care apar peste noapte
în România, la politizarea excesiv@ a
unor înalte structuri judiciare, la preg@-
tirea profesional@ precar@ a unor
magistra]i, la lipsa de voin]@ în refor-
marea real@ }i unitar@ a sistemului.

Desigur, }i aici ne-o facem cu
mâna noastr@. Nu }tim s@ mai existe
o alt@ ]ar@ în Uniunea European@ cu
atâ]ia mini}tri „penali” (sau b@nui]i
ca atare), cu atâtea ordonan]e dis-
cre]ionare folosite drept „}ah etern”
în interminabila b@t@lie dintre Palatul
Cotroceni }i Palatul Victoria, cu mi-
liardari de top fug@ri]i de DNA }i
cohorte de ziari}ti c@tre… cotloane
lini}tite, unde î}i duc traiul tihnit }i
î}i num@r@ banii }i tranzac]iile mai
mult sau mai pu]in legale, mai mult
sau mai pu]in interna]ionale.

Dar povestea dulce-amar@ a
derapajelor române}ti într-o Europ@
din ce în ce mai uimit@ de n@zbâtiile
mezinului familiei, nu se opre}te aici.
Continu@m cu o ardoare demn@ de o
cauz@ mai bun@ s@ intr@m singuri în

vizorul Comisei Europene cu teme din-
tre cele mai diverse }i mai nea}tep -
tate: ajutoare de stat generatoare de
concuren]@ neloial@, taxe de prim@
înmatriculare ce sfideaz@ regulile eu -
ropene, note proaste la capitolele esen -
]iale din strategia dezvolt@rii durabile.
Este straniu c@, la capitolul „Concu -
ren]@”, Comisia European@ a fost ne -
voit@ s@ deschid@ dou@ proceduri de
investiga]ie (cazurile Tractorul Bra}ov
}i Petrotub Roman), pentru presupuse
abuzuri }i ilegalit@]i sau pentru ree}a -
lon@ri de datorii }i ajutoare de stat
date pe sub mân@, în condi]iile în care
dou@ înalte autorit@]i române}ti în ma-
terie – AVAS }i Consiliul Concuren]ei
– s-au contrat scandalos sau, mai
r@u, s-au purtat prin tribunale.

Cât prive}te aberanta tax@ de pri -
m@ înmatriculare, conflictul dintre Gu -
vernul României }i Comisia European@
cap@t@ deja vechime. Dovad@ c@, înc@
din luna martie 2007, Comisia Euro -
pean@ a fost silit@, de înd@r@tnicia gu -
vernan]ilor no}tri, s@ declan}eze pro-
cedura de înc@lcare a Tratatului de
aderare. Conform procedurii, dac@ gu -
vernul nu modific@ taxa dup@ cerin -
]ele CE, Comisia European@ poate s@
remit@ autorit@]ilor o scrisoare de aver-
tisment }i argumenta]ie, cu recoman -
d@ri precise în privin]a modific@ri
taxei. O a}tept@m }i pe aceasta, cu
non}alan]a }i deta}area copilului care
}tie sigur c@, dup@ o pozn@, trebuie
s@ urmeze musai }i pedeapsa…

În concluzie: pe cele mai diverse
teme }i din cele mai felurite pricini
ne afl@m azi pe muchie de cu]it }i în

vizorul Comisiei Europene. Ce s-a con-
venit între p@r]i, anul trecut, în pra-
gul ader@rii, se pare c@ nu s-a respec-
tat. Sau, altfel spus, România a pro -
mis mai mult decât }tia c@ poate face.
Desigur, sose}te acum momentul sca -
den]elor. Ce vom face, cum ne vom des-
curca, mai putem ob]ine alte amân@ri
în cursa cu obstacole a integr@rii? T@-
cere absolut@ la vârfurile guvern@rii…

Doar, din vreme în vreme, r@zbate zvon
de aprige b@t@lii politicianiste, iar în v@z -
duh se înte]e}te vântul campaniilor
electorale. Ce mai conteaz@ semnalele
de alarm@ de la Bruxelles în fa]a unei
noi }i epocale b@t@lii pentru ciolan?
}i îi dau din nou dreptate unui con-
frate al meu într-ale gazet@riei: „Nu
v@ mai plânge]i! Tr@im într-o ]ar@ în
care e imposibil s@ ne plictisim…”
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„Recolt@” bogat@ de stegule]e, clauze }i avertismente

Fran]a va deveni cea mai puternic@
economie a Europei, pân@ în 2035, în-
trecând Germania, dac@ actualele tendin]e
demografice se p@streaz@. Potrivit unui
studiu al Institutului Economic din Koln,
pân@ în 2045, Fran]a va dep@}i Germania

la capitolul demografic }i va deveni cea
mai populat@ ]ar@ a Europei.  Cre}terea
demografic@ înregistrat@ de Fran]a este
una dintre cele mai dinamice din Europa
}i este datorat@ unui nivel al natalit@]ii
superior mediei europene }i unui sold
migrator pozitiv (aproximativ 100.000
persoane anual). În ceea ce prive}te
fecunditatea, aceasta se claseaz@ prin-
tre primele în Europa, cu 2,01 copii per
femeie, în anul 2006, doar Albania,
Muntenegru }i Islanda având indici de
fecunditate mai mari. În plus, datorit@
cre}terii speran]ei de via]@, se înre-
gistreaz@ o cre}tere a propor]iei de per-
soane în vârst@, fenomen cunoscut sub
numele de pappy boom, }i este datorat
ajungerii la vârsta a treia a genera]iei
baby boom din anii 1950. Concret, 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 dece-
selor înregistrate la popula]ia de 80 de
ani }i peste a fost de 50 la sut@. Cu alte
cuvinte, reducerea spectaculoas@ a morta-
lit@]ii pe vârste, }i în mod deosebit la
cele tinere }i adulte, aflat@ la baza cre}-
terii duratei medii a vie]ii, a majorat în
mod constant propor]ia deceselor de la
vârstele avansate, }i - în interiorul aces-
tor vârste, la cele }i mai avansate.

Esen]ial@ în modelul francez al
gestiunii demografice este, îns@, strategia
na]ional@ bazat@ pe componenta stimu-
lativ@, economic@, orientat@ spre copil,
mam@, familia tân@r@. În acest caz,
Fran]a demonstreaz@ câteva principii de
cert@ relevan]@: solidaritatea comunit@]ii
na]ionale fa]@ de familia cu copii (al c@rei
venit se diminueaz@ sensibil, la apari]ia
copiilor), în semn de recunoa}tere }i
apreciere a rolului acesteia pentru viitorul
]@rii; asigurarea compatibilit@]ii între statu-
tul de mam@ }i cel de persoan@ activ@
economic al femeii; combinarea stimu-
lentelor financiare cu cele bazate pe ser-
vicii }i facilit@]i adresate copilului }i fa-
miliei cu copii.

Dup@ cum ar@ta prof. Vasile Ghe]@u
într-o prezentare sus]inut@ la Sibiu, re-
cent, pentru a urma un asemenea model de
strategie, sunt necesare îns@ câ]iva pa}i.

Preg@tirea strategiei ar trebui pre-
cedat@ de trei ac]iuni:
� (i). cunoa}terea detaliat@ a politicilor
familiale }i de alt@ natur@, care se adre-
seaz@ copilului, mamei, familiei cu copii,
într-un num@r semnificativ de ]@ri;
� (ii). inventarierea tuturor m@surilor
economice }i de alt@ natur@ existente
în ]ara noastr@ }i care vizeaz@ copilul,

mama }i familia tân@r@, evaluarea tutu-
ror costurilor }i a eficien]ei (unde este
cazul);
� (iii). consultarea opiniei publice, prin
intermediul unei cercet@ri selective pe un
e}antion reprezentativ.

Dup@ cum arat@  sursa citat@, anali-
za acestor investiga]ii ar furniza suficiente
elemente pentru schi]area unor programe

na]ionale coerente }i unitare, care apli-
cate }i în cazul României ar trebui ela-
borate, plecând nu numai de la resurse-
le actuale, ci }i de la cele care vor fi
disponibile în viitor. Coeren]a progra-
melor, articularea lor, monitorizarea
implement@rii }i derul@rii lor, evaluarea
efectelor, corec]ii de parcurs ar fi alte
fa]ete ale strategiei.

Gestiunea demografiei, dup@ model francez

Iulia NAGY

Fran]a avea o popula]ie de 62.998.773 locuitori la data de 1 ianuarie
2006, din care 61.166.822 erau în Fran]a metropolitan@, ceea ce cores-
punde la aproximativ 1 la sut@ din popula]ia mondial@. Din 1801 s-a
organizat, la intervale regulate câte un recens@mânt na]ional general,
din 2004 acesta devenind permanent.
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Iat@ un principiu demn de luat în
seam@ pentru orice întreprindere, firm@,
companie. Indiferent de dimensiunile aces-
teia, nu exist@ entitate economic@ care
s@ nu aib@ puncte nevralgice. Orice si -
tua]ie de suprema]ie economic@ este,
într-un final, eminamente periculoas@.
A}a cum afirm@ vechiul dicton, „nu este
greu s@ ajungi în frunte, ci s@ te men -
]ii”! De ce îns@ acest lucru este vala-
bil? De ce corpora]iile care dobândesc
pozi]ii de lider }i le men]in pe perioa-
de de ani de zile (care, în perspectiva
economic@ temporal@, înseamn@ totu}i,
relativ pu]in), se pr@bu}esc apoi sau pur
}i simplu pierd pozi]iile dobândite cu
atâta trud@? Ce face din challengerii
liderilor organisme mai preg@ tite pentru
duelul pozi]iei de lider? 

O corpora]ie ajuns@ în vârful ierar-
hiei face, deseori, o gre}eal@ fatal@ pen-
tru pozi]ia dobândit@, indiferent cât de
pueril ar ap@rea: se „culc@” pe laurii vic-
toriei. Exist@, de}i suntem în perioada
„feroce” a unui post-capitalism deose-
bit de competitiv, entit@]i care, ajunse la
un moment dat într-o pozi]ie de for]@,
aloc@ fie mai pu]ine resurse pentru acti-
vit@]ile lor, fie consider@ c@ acest lucru
nu mai constituie o prioritate. Este, dac@
dori]i, o situa]ie asem@n@toare cu un
om care urc@ un deal, iar când ajunge
în vârful acestuia, se opre}te s@ „î}i
trag@ sufletul”. Problema îns@ este ca
acest „deal” al economiei mondiale, dar
}i na]ionale, trecând de la general la
specific, este unul nesfâr}it. Urcu}ul
continuu face relativ imposibil@ oprirea
pentru un repaus, de altfel, bine meri-
tat. Astfel aceast@ halt@ poate avea con-
secin]e negative asupra bunului mers al
companiei. Odat@ speculat@ o relativ@
stagnare a proceselor investi]ionale ale
companiei lider, challenger-ii nu vor ezita
s@ aib@ o reac]ie total opus@ repaosu-
lui, adic@ supra-investirea, pentru a ajun-
ge din urm@ compania lider. Deseori, s-a
întâmplat ca pozi]ia odat@ pierdut@, sa
nu mai poat@ fi recâ}tigat@, datorit@,
am putea spune, }i unui efect de iner -
]ie ce }i-a f@cut apari]ia.

Acest efect de iner]ie se materia-
lizeaz@ în ambele direc]ii, astfel: pe de
o parte, diminuarea fondurilor alocate
investi]iilor se va propaga, în func]ie de
dimensiunile companiei, cu rapiditate
sporit@ sau inductiv@, materializându-se
într-un final în pierderea avantajului com -
petitiv. Nesocotirea principiului ricardian
va avea consecin]e ce vor putea fi înl@ -
turate destul de greu. Pe de cealalt@
parte, efectul va fi tonifiant pentru cei ce
vor investi: procesul de iner]ie va pro-
paga reverbera]iile pozitive asupra unui
interval de timp mai mare sau mai mic
în viitor. Daca este corect cuantificat, ni -
velul optim al investi]iei va aduce com-
paniei din pozi]ia secund@ (challenger)
exact momentumuul de care va avea
nevoie pentru a-}i dep@}i adversarul. 

Iat@ cum lumea economic@ a deve-
nit un câmp de b@t@lie destul de atro-
ce, dac@ vorbim din perspectiva „con-
flictelor economice”. Trebuie s@ în]e -

legem, competi]ia este mâna care diri-
jeaz@. O mân@ necru]@toare, nemiloas@,
care favorizeaz@ pe cei îndr@zne]i }i eli-
min@ pe cei ce nu se pot adapta. Adam
Smith a intuit mai mult decât perfect acest
aspect al societ@]ii, aceast@ „a doua na -
tur@”, am putea spune, îns@ probabil c@,
dac@ ar fi asistat la ceea ce se întâmpl@
ast@zi, ar fi fost nevoit s@ î}i ajusteze
teoriile, de altfel opera unui geniu. 

Alte argumente care sus]in aceast@
idee ar fi limbajul comun, care a ajuns
s@ con]in@ expresii de genul „asasini eco-
nomici” (mae}trii ai ingineriilor finan-
ciare), spionaj industrial. 

Totodat@, exist@ }i arme în acest
r@zboi, iar utilizarea lor cu dib@cie poate
aduce victoria...a}a cum se spune îns@,
orice stare de succes este „tranzitiv@ }i
de scurt@ durat@”. Inova]ia este una
dintre ele, probabil, cea mai puternic@
dintre aceste „arme”. Sa vedem de ce.

În primul rând, constituie o parte
component@ a naturii umane înse}i.
Astfel, omul a progresat prin inova]ie.
Acest lucru este valabl înc@ de la des-
coperirea focului, a ro]ii etc. Pân@ la sis-
temele super-sofisticate }i re]elele glo -
bale de ast@zi. Inova]ia a adus mereu
câ}tiguri celui ce a fost capabil s@ o
transforme în ceva aplicabil. Principiul
de baz@ al economiei afirm@ c@ nevoia
satisf@cut@ creeaz@ alte nevoi. Extra -
polând, aceste nevoi sunt eminamente
mai greu de satisf@cut cu mijloacele, s@
spunem, curente, de care dispunem.
Tocmai de aceea este nevoie s@ ino -
v@m. Premisa este existen]a nevoii: de
pild@, a} dori un produs mai bun de la
firma X. Sunt satisf@cut de produsul A,
dar consider c@ a} fi mai satisf@cut
dac@ firma ar lansa produsul B, cu urm@ -
toarele caracteristici. Iat@ de ce firma
trebuie, automat }i imperativ, s@ cu -
noasc@ nevoile clien]ilor ei. 

Posibilitatea de inovare a firmei tre-
buie s@ porneasc@ de la urm@toarele ra -
]ionamente: exist@ o cerere real@ }i solva-
bil@ pentru produsele sau serviciile noi. 

Apoi, firma trebuie s@ analizeze
eficien]a economic@ a producerii noilor
bunuri. Aceast@ analiz@ trebuie s@ fie
una deosebit de corect@, datele trebuie
s@ fie complete, pentru a se evita lua-
rea deciziilor pe baze nefundamentate
}tiin]ific }i economic. Motivul pentru care
acest aspect este deosebit de important
este acela c@ va exista mereu un risc
asumat inclus (reprezentat fie matema-
tic, fie pur teoretic, dar omniprezent) în
orice proces investi]ional. Riscul acesta
trebuie coroborat cu posibilele beneficii
(insist@m asupra conceptului de benefi-
ciu, care este mai larg decât cel de pro-
fit). Între cele dou@ no]iuni trebuie s@
existe mereu o rela]ie de subordonare,
astfel c@ beneficiile poten]iale încorpo-
rate trebuie s@ fie mereu peste riscurile
asumate. Aici mai includem îns@ }i gra-
dul de realizare a previziunilor, tocmai de
aceea, managementul trebuie s@ cear@ o
previziune }i prognoz@ cât mai am@nun-
]it@ }i cu grad cât mai mare de a se realiza. 
În cazul unei analize favorabile }i, dac@
toate premisele corespund previziunilor,
se poate trece la urm@toarea etap@, cea
de alocare a resurselor pentru investi]ii. 
Aici lucrurile sunt destul de dificile, da -
torit@ costului foarte mare pe care o
investi]i îl implic@. Procesul investi]ional
este recunoscut drept unul care con-
sum@ multe resurse, cu prec@dere finan-
ciare. Fiind totodat@ un proces nesigur,
sunt destule companii care consider@
investi]iile ca ni}te cheltuieli ce nu sunt
imperative, deoarece beneficiaz@ de re -
surse limitate la un anumit moment.
Îns@, indiferent cât de mare se prezint@

acest cost al resurselor, problemele tre-
buie privite global, atât din punct de
vedere al costurilor, cât }i din punctul
de vedere al beneficiilor încorporate.
Analiza trebuie realizat@ profesionist, de
c@tre persoane certificate din firm@, }i
trebuie s@ constituie, în acest sens, un
„melange” de matematic@ economic@ (opti -
mizarea costurilor prin metodele puse
la dispozi]ie de aceasta), statistic@ (stu-
diu asupra precedentelor create spre so-
lidificarea bazei inova]iei prezente), ges-
tiunea firmei (pentru a realiza o evi-
den]iere special@ a felului în care enti-
tatea va suporta costurile, (de regul@,
ridicate) ale procesului inovativ). 

Nimic în domeniul economic nu
trebuie l@sat la voia întâmpl@rii. Iat@ un
principiu pe cât de elementar, pe atât
de periculos de ignorat. Informa]ia in -
complet@, informa]ia ce nu are la baz@
o surs@ determinabil@, poate evea efec-
te dezastruoase pentru entitate: o poate
„descoperi”, iar dac@ concuren]ii profit@
de acest lucru (regul@ nescris@ a eco-
nomiei de pia]@): }ah mat! 

Decizia, fundament al managemen-
tului, nu trebuie niciodat@ luat@ „la în -
tâmplare”, sau pentru c@ „a}a sun@
bine”. În peisajul economic de azi,
rareori se întâmpl@ ca cel ce gre}e}te
odat@ s@ mai aib@ aceea}i ocazie a
doua oar@. S@ spunem c@, în acest
domeniu, gre}elile sunt un sacrilegiu
adus „providen]ei economice”, o blas-
femie pe care pia]a nu o poate supor-
ta, un afront. 

Prezent@m, în continuare, concep-
tul de „rela]ie de subordonare” între ris-
curi }i beneficiile propuse de procesul de
inova]ie. Ideal ar fi ca acest raport s@
fie supra-unitar, din perspectiva benefi-
ciilor, }i sub-unitar când vine vorba des-
pre costuri. Practica economic@ ascun-
de, îns@, în desf@}urarea sa cotidian@,
probleme mult mai complexe decât le
relev@ teoria. 

Orice ac]iune economic@ este con-
dus@ de finalitatea sa viitoare, adic@
ob]inerea unui beneficiu cât mai mare,
într-un set de condi]ii date, beneficiu ce
trebuie s@ fie }i cert. Este ]elul suprem,
declarat sau nu, al oric@rei entit@]i eco-
nomice. În cazul în care premisele pen-
tru beneficii poten]iale sunt create }i
satisf@cute, reverbera]iile lor pozitive re -
levându-se probailistic asupra viitorului
pe termen scurt }i mediu al firmei, se
poate trece la urm@toarea etap@, mai
precis cea de alocare a resurselor. 

Alocarea resurselor este deosebit
de important@, fiind o etap@ de cone-
xiune între fazele distincte ale procesu-

lui de inova]ie. Din acest punct de
vedere, calculul resurselor pe care pro-
cesul le va consuma trebuie s@ fie rigu-
ros alc@tuit, fiecare ban trebuie cheltuit
cu cap, pentu a se evita pierderi inuti-
le }i poten]ial periculoase. Resursele
trebuie s@ prezinte garan]ia c@ inova]ia
se va realiza în parametri propu}i,
motiv pentru care acestea trebuie s@
prezinte o serie de calit@]i ce le vor
argumenta utilizarea. Chibzuin]a cu care
resursele vor fi alocate, marjele pentru
evenimente neprev@zute (riscul este con -
stanta economic@ cea mai des întâlnit@)
depinde de „arta managerial@”. Iat@ c@
revenim la decizie, la ra]iune }i ra]io -
nalitate economic@, condi]ii de know-
how pe care trebuie s@ le îndeplineasc@
orice manager care se dore}te compe-
tent. Resursele nu trebuie s@ fie nici
abundente, nici insuficiente, pentru c@,
orice plus sau minus va aduce noi cos-
turi pentru firm@. Abaterile, afirm@ co -
rect statisticienii, nu sunt de dorit, nici
cele pozitive, nici cele negative: resur-
sele în plus, nefolosite pot anula bene-
ficii pentru firm@ (banii de pild@, aduc
un beneficiu poten]ial mai mare, dac@
sunt juca]i la burs@ decât dac@ stau în
seif), pe când cele în minus pot antre-
na costuri suplimentare pentru alocarea
lor procesului de inova]ie. Asta ca s@ nu
mai amintim de posibilele dereglaje pe
care nevoia suplimentar@ de resurse le
poate aduce altor compartimente ale
entit@]ii. Iar cum într-o întreprindere,
totul se bazeaz@ pe intercondi]ionalitate
}i interdependen]@... 

Orice companie c@reia îi pas@ de
resursele pe care le cheltuie}te, indife-
rent de natura lor, va urm@ri procesul
de inovare, atribu]ie ce cade de regul@,
în sarcina top managementului. Într-
adev@r, o etap@ a acestui proces la fel
de important@ ca cea anterioar@ este
cea de urm@rire (observarea) aloc@rii re -
surselor. Este un lucru cert: probleme
de aplicare pot ap@rea peste tot, nu
exist@ re]eta succesului în domeniul
inovativ, pentru c@ incertitudinea este
condi]ia de baz@, existen]ial@ a întregu-
lui sistem. Ajust@ri }i modific@ri se pot
realiza pe parcurs, „din mers”, pentru
a corecta anumite caren]e, de mic@
însemn@tate. Aceast@ observare va face
firma mai „atent@” referitor la propriile
resurse, va duce la optimizarea cash-
flow-urilor sale }i poate crea beneficii
sinergice printr-o mai bun@ percep]ie
asupra acestui proces. O metod@ ideal@
ar fi constituirea unui „tablou de bord”,
pe care s@ fie reprezentate toate ele-
mentele inova]iei de la nivelul firmei }i

evolu]iile acestora, pentru a pune în
eviden]@ orice modific@ri ce ar putea
deveni poten]ial periculoase. 

Analiza rentabilit@]ii inova]iei lan-
sate pe pia]@ constituie etapa conclu-
siv@ a acestui proces. În prealabil, tre-
buie realizat@ o observa]ie a comporta-
mentului produselor, de regul@ pe inter-
vale de timp stabilite de c@tre top ma -
nagement. Din nou, alegerea modelului
concret de analiz@ poate face diferen]a
dintre un manager mediocru }i unul
bun. Se pot utiliza fie sisteme de indi-
catori economici, particulariza]i pentru
fiecare firm@ func]ie de condi]ii, fie in -
dicatori statistici, fie modele propuse
de matematica economic@, adaptate din
nou la specific. Unit@]ile vândute, reac]ia
clien]ilor prin studii tip chestionar, calcu-
larea gradului de penetrare al pie]ei,
iat@ deci o serie întreag@ de metode care,
aplicate, vor conduce la aflarea r@spun -
sului întreb@rii celei mai importante de
pus dup@ acest întreg sistem de creare
}i aplica]ie a inova]iei: „A produs bene-
ficii reale }i cuantificabile pentru firm@?” 

Sper@m c@ am reu}it s@ relev@m
câteva dintre elementele de baz@ care
ar trebui s@ caracterizeze o companie
„inteligent@”, o firma care s@ priveasc@
cu încredere }i nu cu team@, la viitor.
Corpora]ii multina]ionale din lumea în -
treag@ au realizat miliarde de dolari prin
inovare, prin cucerirea pie]elor datorit@
produselor sau serviciilor noi. Mono -
poluri au fost sparte, deoarece compa-
niile ce nu au }tiut s@ inoveze }i s-au
bazat pe o mentalitate de tip tradi]ional,
conservatorist, au constatat cu stupe-
fac]ie c@ sunt amenin]ate, ulterior dep@ -
}ite de c@tre ceea ce, ini]ial erau „firme
de ni}@” sau actori neimportan]i ai pie -
]ei. Inova]ia, parafrazându-l pe Albert
Einstein, înseamn@, ca }i informa]ia,
pu tere! O putere a c@rei plenitudine de
abia începem s@ o studiem }i s@ o
apreciem la adev@rata ei valoare. Cheia
viitorului? Inova]ia! Am putea ad@uga: o
inova]ie inteligent@, care s@ }in@ mereu
cont de conjunctura pie]ei (incluzând
aici o serie de factori de la concuren]@
la perioada calendaristic@ pentru care
este propus@ lansarea unui nou produs
sau serviciu), de conjunctura intern@
(capacitatea firmei de a inova, resurse-
le poten]iale de care dispune). 

Inova]ia este un proces dificil de
cuantificat, de exprimat, de analizat, da -
torit@ multitudinii de factori ce trebuie
lua]i în calcul. Dar, valen]ele pozitive pe
care le incumb@ }i beneficiile extraordi-
nare care se relev@ în urma unei ino -
va]ii cu succes merit@ efortul deosebit. 

Supravie]uirea celui mai adaptat – 
suprema]ia companiilor prin inova]ie

Alexandru DANCIU
student an 4, Fac.{t.Ec., Sec]ia
Finan]e-B@nci,Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu



La începuturile lor, fiecare dintre
aceste noi media de comunicare în ma -
s@ a trebuit s@-}i dovedeasc@ valoarea
pentru a-i convinge pe anun]@tori s@
difuzeze un spot publicitar, iar Internetul
se g@se}te în aceast@ situa]ie în prezent.

Reducerea treptat@ a audien]ei re]e -
lei de televiziune în timpul anilor 1980
}i 1990 a modificat planurile media pen-
tru totdeauna. La începutul anilor ’80,
televiziunea era u}or de planificat }i
cump@rat, ]inând cont de faptul c@ erau
doar trei re]ele de televiziune de luat în
considerare. Apoi, a ap@rut televiziunea
prin cablu, apoi o a patra re]ea, denumit@
FOX, urmat@ de multe oferte de fuziona-
re }i de numeroase înregistr@ri de noi re-
]ele ca: Paramount }i Warner Brothers.
Noile op]iuni au continuat s@ fragmente-
ze televiziunea tradi]ional@, iar bugetele
de publicitate au urmat aceea}i tendin]@.

Istoria recent@ a televiziunii a de -
monstrat c@, în cele din urm@, bugetele
media sunt pragmatice. Deoarece audien]a
migreaz@, planurile media au aceea}i evo -
lu]ie, confirmând scopul oric@rei m@rci
de a-}i atinge audien]a ]int@ într-un mod
eficient. Explozia peisajului media din anii
’90 determinat@ de fragmentarea cres-
când@ a audien]ei TV }i de popularita-
tea Web-ului, au determinat începerea
acestui proces. Asem@n@tor anilor ’80 }i
începutului anilor ’90, proiectan]ii media
}i-au adaptat planurile astfel încât s@ ia
în considerare num@rul mereu cresc@tor

de persoane care î}i petrec timpul on-line,
în detrimentul altor organe mass-media.

Prima dovad@ a migra]iei audien]ei
a ap@rut în vara anului 1999, într-un
raport al firmei Forrester Research. Cer -
cet@torii i-au întrebat pe utilizatorii de
computere la ce activit@]i au renun]at pen-
tru a petrece mai mult timp la calcula-
tor. În timp ce 24& au recunoscut ca
au renun]at la o parte din timpul dedi-
cat mâncatului }i somnului, peste trei
sferturi din responden]i î}i petrec mult
mai putin timp la televizor, în favoarea
computerului. La scurt timp dup@ publi-
carea acestui raport, a fost realizat un
alt studiu de c@tre Georgia Institute of
Technology’s Graphic, Visualization and
Usability Center (GVU). Acest studiu a
fost realizat pe Internet }i îi chestiona
pe responden]i în leg@tur@ cu obiceiuri-
le lor de telespectatori }i cu impactul pe
care Internetul l-ar putea avea asupra
lor. În urma acestei cercet@ri, s-a cons-
tatat o schimbare important@ în obice-
iurile legate de media, 37& dintre res-
ponden]i afirmând c@ utilizeaz@ Web-ul,
zilnic, în defavoarea televizorului. 

La începutul anului 1997, MSNBC
a remarcat faptul c@ mai pu]in de un mi -
lion de familii din SUA se uitau în pri-
mul rând la televizor, în compara]ie cu
aceea}i perioad@ din 1996, sursa folo-
sit@ fiind raportul Nielsen din februarie
1997. Simultan, Nielsen }i CommerceNet
au realizat un studiu referitor la Internet,
în urma c@ruia au aflat c@ audien]a on-line
a nord-americanilor s-a dublat, în ultimele
18 luni. Este evident c@, concluziile celor
dou@ studii sunt departe de o coinciden]@. 

Migrarea audien]ei televiziunii c@tre
Internet este impresionant@. Nu numai
c@ are loc o schimbare fundamental@ în
obiceiurile media, dar audien]a Interne -
tului este reprezentat@ de popula]ia ]int@
cea mai dorit@ de marketeri fiind greu
de atins, bine educat@ }i cu venituri mari.
Astfel, Internetul a devenit re]eaua media
cu cea mai rapid@ cre}tere din istorie.

În ceea ce prive}te mecanismele de
plat@ pentru publicitatea pe Internet,
acestea pot fi adaptate obiectivelor anun -
]@torului. Cele mai utilizate metode sunt:
� 1. Cost per thousand displays (CPM)
– plata pe o mie de bannnere afi}ate,
care este utilizat@ în special în cadrul
campaniilor al c@ror scop este în}tiin -
]area a cât mai mul]i utilizatori de exis-
ten]a unui anumit site, indiferent dac@
utilizatorii fac click pe banner sau nu. În
cele mai multe cazuri, acest tip de ban-
ner afi}eaz@ adresa site-ului }i ce ofer@.
� 2. Cost per click (CPC) – plata pe
activarea bannerului respectiv are drept
scop cre}terea traficului c@tre site-ul în
cauz@. Din acest motiv, mesajul banne-
rului încearc@ s@ îi determine pe utiliza-
tori s@ execute click pe banner.
� 3. Cost per lead (CPL) – plata pe
executarea complet@ a unei anumite
ac]iuni este folosit@ de anun]@torii care
vor ca vizitatorii s@i s@ ac]ioneze într-un
fel. Chiar dac@ este mai scump, acesta
este pl@tit doar când vizitatorul se înre-
gistreaz@ într-o baz@ de date, ofer@ ni}te
detalii, completeaz@ un chestionar sau
realizeaz@ alte opera]ii ce nu implic@
nimic de ordin financiar.
� 4. Cost per transaction (CPT) –
plata pe tranzac]ie se pl@te}te doar când
vizitatorul cump@ra ceva de la magazi-
nul virtual sau efectueaz@ transferuri
financiare. De obicei, aceste costuri re -
prezint@ între 5& }i 15& din valoarea
total@ a tranzac]iei. Deoarece în Româ -
nia pu]inele magazine on-line nu î}i per-
mit s@ pl@teasc@ o tax@ a}a de mare (pot
pl@ti maxim 5&) }i tehnologia de p@strare
a eviden]ei tranzac]iilor nu exist@, aceast@
metod@ de plat@ nu este utilizat@ în pre-
zent de site-urile române}ti.

Tarifele medii sunt mai mult sau mai
pu]in reprezentative ca baz@ de referin]@.
Sunt anumi]i factori care influen]eaz@
într-un mod semnificativ cre}terea sau
sc@derea tarifelor, ca:
� Structura demografic@ a vizitatorilor
unui site;
� Unde este plasat bannerul în cadrul
paginii;
� Unde este plasat bannerul în cadrul
site-ului (pe prima pagin@, alte pagini etc.);
� Volumul de publicitate cump@rat o dat@.

Din cauza unor astfel de factori,
mul]i anun]@tori aleg serviciile unei re]ele
de publicitate, care are multe site-uri }i
care ofer@ clientului posibilitatea de a-}i

concepe mesajul publicitar în concor-
dan]@ cu urm@toarele op]iuni:
� Run On Network (RON) – bannerul
clientului se va g@si pe toate site-urile din
cadrul re]elei respective de publicitate;
� Run On Site (ROS) – bannerul va
ap@rea doar pe unele site-uri (ex. site-
uri de IT);
� Run On Category (ROC) – bannerul
clientului se va afla doar pe unele pagi-
ni/sec]iuni de pe anumite site-uri (ex.
informa]iile financiare de pe portaluri) }i
doar între anumite perioade de timp ex.
de la ora 9 la ora 11 }i de la ora 17
la ora 19).

Nevoia de a avea o strategie de
marketing pentru desf@}urarea unei afa-
ceri electronice, a fost identificat@ de
majoritatea exper]ilor în domeniu ca o
condi]ie esen]ial@ pentru succesul unei
afaceri on-line. A fost puternic contro-

versat faptul c@ f@r@ o strategie de mar-
keting clar@, firma nu }tie în ce direc]ie
se îndreapt@ }i ce scopuri î}i dore}te s@
ating@. De}i acest lucru este adev@rat
pentru toate afacerile tradi]ionale, mul-
tor comercian]i on-line pare s@ le lip-
seasc@ cu des@vâr}ire o astfel de stra-
tegie, problem@ cu care se confrunt@
majoritar afacerile tradi]ionale care încep
comer] on-line. Motivul este combina]ia
dintre un viitor nesigur }i motivele pen-
tru care au început s@ vând@ on-line
(cel mai des ca un r@spuns la mi}c@rile
competitorilor }i a frici de a r@mâne în
urm@ pe pia]a electronic@). Datorit@ carac-
terului nesigur al acestei pie]e, combi-
nat cu nevoia unei strategi flexibile }i a
unei disponibilit@]i de a experimenta, a dus
la situa]ia în care principala strategie de
marketing pe pia]a electronic@ este de a
face gre}eli }i a înv@]a din acestea.
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Publicitatea on-line, un serviciu 
al comer]ului electronic

dr. R@zvan Sorin {ERBU
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POVE{TI DE SUCCES

„Ceea ce vindem noi aici,
Sir, este ceea ce dore}te 

toat@ lumea – putere”
Matthew Boulton

Peter Drucker afirma în lucrarea
sa „Societatea postcapitalist@“ c@ prin-
cipala resurs@ a omenirii, la sfâr}it de
secol XX, nu este capitalul, munca
sau resursele naturale, ci o reprezint@
cunoa}terea. Probabil îns@ c@ acest
enun] a fost, este }i va fi valabil în
orice etap@ a dezvolt@rii umane.

La începutul revolu]iei industriale,
oameni ca Denis Papin (care descrie
ciclul termodinamic închis al motoru-
lui cu abur), Thomas Newcomen }i
John Calley (care inventeaz@ primele
ma}ini cu aburi), dar }i Richard Ark-
wright (inventatorul ma}inii mecanice
de filat) sau Edmund Cartwright (in-
ventatorul r@zboiului mecanic de ]esut)
aduc elemente noi în procesul de pro-
duc]ie, datorit@ unei sete de cunoa}tere,
a dorin]ei de perfec]ionare continue a
inven]iilor personale sau ale predece-
sorilor. Bineîn]eles, nu este vorba de
o cunoa}tere academic@. Ace}ti oa -
meni nu au fost ni}te cercet@tori eru -
di]i, inginerii constructori urmau s@ fie
inventa]i, dar ei au fost înzestra]i cu

o oarecare „sclipire” }i cu perseve -
ren]@, astfel încât un comerciant de
fier, un fabricant de peruci sau un
pastor au reu}it s@ impulsioneze
evolu]ia întregii omeniri spre o nou@
treapt@, instaurând era industrial@. Frie-
drich Engels (care a formulat, pe cât
se pare, pentru întâia oar@, termenul
de „revolu]ie industrial@”) afirma, pe la
mijlocul secolului al XIX-lea, c@ „aces-
te inven]ii au determinat, dup@ cum
se }tie, o revolu]ie industrial@, o revo-
lu]ie care a transformat, totodat@, în -
treaga societate civil@, }i a c@rei însem-
n@tate istoric@ mondial@ începe a fi
recunoscut@ abia ast@zi. Anglia este
terenul clasic al acestei transform@ri,
care a fost cu atât mai puternic@, cu
cât s-a efectuat f@r@ zgomot.”

Matthew Boulton a fost comer-
ciant }i proprietar al „Soho Manufac -
tory”, un stabiliment cunoscut înc@
de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
datorit@ arhitecturii }i ordinii sociale.
Nu era una dintre acele loca]ii sum-
bre, sinistre chiar, descrise de William
Blake sau Charles Dickens, în care
copii de patru-cinci ani munceau pân@
la epuizare. Angaja]ii lui Boulton coti-
zau o parte din câ}tigul lor unei Case
de Asigur@ri Sociale, în caz de boal@
primeau 80& din salariu }i alte fa -
cilit@]i neobi}nuite în acei ani „s@lba -
tici” ai industrializ@rii. Vizitatorii manu -
facturii o descriau ca fiind curat@,
luminoas@ }i bine aerisit@, caracteri-
zare flatant@ în acele timpuri. Bun@ -
starea general@ era obiectivul s@u asu-
mat, Boulton afirmând despre sine c@
„numai pu]ini oameni s-au str@duit, mai
mult decât mine, s@ îmbun@t@]easc@
ceea ce era determinant pentru înflo -
rirea ora}ului”. Era vorba despre Birmin-
gham, ora}ul s@u natal, un loc lini}tit
la mijlocul secolului XVIII, dar care pân@
în 1800 avea s@ devin@ una dintre
metropolele industriale ale lumii. 

James Watt }i-a întrerupt anii de
ucenicie în cadrul breslei constructo-
rilor de instrumente }i lucra la Univer-
sitatea din Glasgow, unde repara, cu
prec@dere, instrumente muzicale. În
1763, prime}te sarcina de a repara o
ma}in@ Newcomen. Watt nu numai c@
repar@ aceast@ ma}in@, ci }i dezvolt@
tehnica acesteia, introducând conden-
satorul, ceea ce determin@ cre}terea
capacit@]ii cu 75& fa]@ de predece-
soare, economisind c@rbune }i cres -
când puterea. Watt g@se}te banii pentru
aceast@ inven]ie la James Roebuck,
un proprietar de mine }i fabricant de
fier, prieten bun cu Matthew Boulton,
care de]inea dou@ treimi din patentul
ma}inii lui Watt. Când, în 1773, Roebuck
d@ faliment, drepturile asupra paten-
tului inven]iei lui Watt revine princi-
palului s@u creditor, Boulton. Astfel,
de}i Watt }i Boulton discutaser@ înc@
din 1768 despre o posibil@ colaborare,
abia în 1773 se înfiin]eaz@ „Boulton
& Watt”, societate ce avea s@ ela-
boreze „motorul” revolu]iei industriale.
La început, firma se confrunt@ cu
problemele inerente ale timpului, mai
ales cu lipsa de capital, cauzat@ de
sistemul bancar }i bursier insuficient
dezvoltat. Astfel, la mijlocul anilor 80
ai secolului al XVIII-lea, societatea nu
are capacitatea de a construi, în re -
gie proprie, ma}inile: p@r]ile compo-
nente erau achizi]ionate de la al]i fur -
nizori }i asamblate la fa]a locului, în
principal, în minele din Cornwall. To -
tu}i, proprietarii acestor mine nu-}i
puteau permite achizi]ionarea ma}inilor
cu aburi, pl@tind deodat@ întreaga
sum@. Boulton }i Watt stabilesc un
sistem de plat@ e}alonat }i calculeaz@
pre]ul ma}inilor în func]ie de num@ -
rul de cai putere al acestora. Astfel,
pentru ca firma Boulton & Watt s@
primeasc@ întreaga contravaloare a
unei ma}ini de aburi cu 4 cai pu-
tere, evaluat@ la 327 de lire sterline,
trebuiau s@ treac@ 16 ani, la o rat@
anual@ de 20 de lire anual (baza de
calcul a fost stabilit@ pornind de la o
recuperare anual@ de 5 lire sterline,
pentru fiecare cal putere al ma}inii).
Deabia în anii 1890 firma reu}e}te s@
acumuleze suficient capital pentru a
construi ma}inile în regie proprie.

În afar@ de lipsa capitalului, firma
se confrunta }i cu problema timpu-
lui: durata brevetului de inven]ie era

cuprins@, la acea dat@, între 6 }i 12
ani. Aceast@ perioad@ se încheia cam
în acela}i timp în care se constituise
firma Boulton & Watt. Recunoscând
momentul decisiv pentru succesul noii
firme, Boulton se folose}te de toate
rela]iile sale }i, printr-un act al Par-
lamentului, ob]ine o prelungire a bre-
vetului de inven]ie pân@ la sfâr}itul
secolului al XVIII-lea, perioad@ în
care firma va vinde aproape 500 de
ma}ini cu abur. În plus, Boulton a
trebuit s@-}i conving@ partenerul s@-
}i adapteze inven]ia la cerin]ele cum-
p@r@torului. Watt, care nu dispunea
de fler de om de afaceri, nu a con -
}tientizat, la început, importan]@ ]e -
s@toriilor, ca viitori clien]i. Comple -
mentaritatea caracterelor celor doi a
f@cut îns@ ca firma Boulton & Watt

s@ prospere. Timp de 35 de ani, par -
teneriatul dintre Boulton }i Watt s-a
derulat f@r@ probleme. 
Pornind de la înzestrarea sa cu un
spirit inventiv, la care s-a ad@ugat }i
o dorin]@ de cunoa}tere, care l-a de -
terminat s@ studieze pe cont }i cu
bani proprii scrierile }tiin]ifice ale vre -
mii, James Watt a devenit unul din-
tre principalii actori în peisajul revo -
lu]iei industriale. Devenit membru al
Royal Society }i Lunar Society, Watt
este recunoscut ca un reprezentant al
lumii }tiin]ifice. Ast@zi, orice bec ne
aminte}te de acest inovator, dar prea
pu]ini recunosc meritele lui Matthew
Boulton, consemnat în c@r]ile de isto-
rie ca fiind „comerciant }i fabricant
din Birmingham, care a tr@it între
anii 1728-1809”.    

O echip@ cu „putere”:O echip@ cu „putere”:
James Watt }i Matthew Boulton 

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Un locomobil de pompierii

James Watt

Matthew Boulton
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Antreprenoriatul în Statele Unite

“Nu exista cunoa}tere 
care s@ nu fie putere!”  

Micile întreprinderi din Statele Unite
ale Americii au fost }i sunt o parte vi -
tal@ a economiei americane, în special
pentru locurile de munc@ create }i im -
plicit pentru cre}terea economic@ pro-
dus@. De la începutul secolului XX, eco-
nomia american@ este recunoscut@ ca
fiind economia cu cea mai mare }i mai
robust@ cre}tere, cu cea mai constant@
rat@ de cre}tere din lume. Începând cu
actul dat de Sherman, Antitrust, în 1890,
guvernul american }i-a luat r@spunderea
de a men]ine competi]ia }i de a crea un
mediu de afaceri s@n@tos.

Exper]ii din lumea întreag@ recu-
nosc c@ multe dintre succesele micilor
întreprinderi din Statele Unite se datorea-
z@ programelor guvernamentale oferite
micilor întreprinderi, cum ar fi, de exem-
plu, rate mai mici la taxele pe venituri.

Antreprenoriatul în SUA este o ac -

tivitate foarte r@spândit@, în jur de 6 din
100 de adul]i de peste 18 ani vor s@-}i
deschid@ propria afacere, în fiecare an,
ceea ce înseamn@ aproximativ 10 mili -
oane de locuitori care pot s@-}i înfiin -
]eze în orice moment o noua firm@, sau
s@ aduc@ ceva nou pe pia]@. Antrepre -
no riatul include adul]i de toate vârstele,
cam pân@ la vârsta de 65 de ani, cei
mai mul]i antreprenori activi fiind între
25-34 de ani.

Exemple de antreprenori str@ini:
Sergey Brin }i Larry Page (au fondat
Google); Gottlieb Daimler }i Karl Benz
(au fondat Mercedes Benz) sau William
Lions (a înfiin]at Jaguar Cars LTD);
Hans Wilsdorf (fondatorul ceasurilor
ROLEX) etc.

Antreprenoriatul în România

„Primul pas cu adev@rat necesar ca
lucrurile s@ mearg@ a}a cum vrei tu

este sa decizi ceea ce vrei” 
Ben Stein

Cuvântul “antreprenor” nu doar c@ nu
prea a fost folosit în România, dar nici
nu prea a fost promovat }i sus]inut. Iar
dac@ totu}i exist@ un antreprenor în ade-
v@ratul sens al cuvântului, acesta este
tentat s@-}i vând afacerea imediat ce }i-a
dovedit eficacitatea }i la un pre] mai
mic decât valoarea ei poten]ial@.

Experien]a Uniunii Europene demon-
streaz@ clar c@ sectorul IMM poate s@

aib@ o contribu]ie substan]ial@ la reali-
zarea PIB-ului, s@ creeze noi locuri de
munc@ }i s@ dezvolte economia în an -
samblul ei. IMM-urile au marele avantaj
de a se putea adapta mai u}or unor crize
survenite sau altor asemenea probleme. 

Doar 2,5& dintre afacerile din Ro -
mânia sunt finan]ate din capital bancar,
spre deosebire de SUA, unde sunt
finan]ate 31&.

Solu]iile care s-ar impune în acest
caz ar fi :
� Studierea antreprenoriatului în licee }i
facult@]i;
� Legisla]ie care s@ încurajeze dezvolta-
rea spiritului antreprenorial;
� Traininguri cu personal specializat din
]ar@ }i din str@in@tate 
� În]elegerea nevoii de finan]are de c@tre
b@nci, prin studierea mai atent@ a opor-
tunit@]ilor pe care le vede investitorul.

Exemple de antreprenori români:
Radu Ionescu (antreprenorul anului 2005-
Co-fondator }i Managing Director Kinecto
Permission Marketing), Liviu Dumitrascu
(a înfiin]at E-jobs), Doina Voicu (are cea
mai mare firm@ imobiliar@ din Tran -
silvania) etc.

Exist@, bineîn]eles, un decalaj mare
între antreprenoriatul practicat în Ro -
mânia }i cel din Statele Unite; cu toate
c@ românul este recunoscut pentru ino -
va]iile }i ideile pe care le are. R@mâne
la latitudinea noastr@ s@ nu r@mânem
indiferen]i, }i s@ profit@m de oportu-
nit@]ile care se ivesc mai ales în con-

textul în care atâtea fonduri europene
nerambursabile sau par]ial nerambursa-
bile r@mân neatrase. Dac@ putem s@
vis@m, putem fi antreprenori.

Au început }i în România s@ apar@,
tot mai des, sesiuni }tiin]ifice având ca
tem@ antreprenoriatul, s@ apar@ firme de
consultan]@ în antreprenoriat, situ-uri
dedicate acestui subiect }i forumuri de
discu]ii. Important este s@ nu ne oprim

aici, pentru c@ mai avem mult de recupe -
rat. Exemple de asemenea situ-uri sunt:
� www.doingbusinessromania.ro, 
� www.eantreprenor.ro,
� www.topbusiness.ro,
� www.xweb.ro ,
� www.basepoate.ro }i altele.
În concluzie nu trebuie s@ proced@m ca în
imaginea de mai jos, ci trebuie s@ avem
un spirit cu adev@rat antreprenorial.

Pe fondul cre}terii concuren]ei pe
toate pie]ele, vocile se înmul]esc }i de-
vin mai puternice }i mai zgomotoase.
Publicitatea clasic@, ne place sau nu,
scade în eficien]@ }i cost@ din ce în ce
mai mult. În plus, consumatorii au de-
venit mai educa]i, mai informa]i }i mai
pu]in influen]abili. Publicitatea necon-
ven]ional@ apare din ce în ce mai vizi-

bil@ }i mai trendy }i în România, unde
agen]iile de publicitate au luat în vizor
}i mediile mai pu]in conven]ionale: bici-
clete, lifturi, toalete, chibrituri, taxiuri, sta-
dioane sau cerul albastru.

Conceptul de comunicare alterna-
tiv@ este construit pe principiul c@ orice
spa]iu, static sau mobil, cu o oarecare
vizibilitate, poate deveni purt@tor de me-
saj publicitar.

Publicitatea neconven]ional@ ofer@ deci
posibilitatea transmiterii de mesaje publi-
citare printr-un vehicul inovativ, care s@
atrag@ }i s@ re]in@ aten]ia publicului.

Liftul este un spa]iu restrâns, în care
e}ti obligat s@ petreci câteva secunde,
singur sau în compania altor câteva per-
soane. Datorit@ legilor comunic@rii inter-
personale, c@l@torii sunt tenta]i s@-}i evite

reciproc privirile, îndreptându-le pe pere]i,
unde îi a}teapt@ mesajul publicitar. Liftul
ofer@ o comunicare intim@ cu un poten-
]ial client, într-un mediu captiv, mesajul ne-
fiind bruiat de alte reclame sau zgomot.

"Give piss a chance", este sloganul
cu care ne-am obi}nuit în toaletele res-
taurantelor }i cluburilor. 

Aceast@ metod@ de publicitate, deo-
sebit de original@, permite o targetare
exact@ pe tip de consumator, oferind
libertate extins@ de exprimare a mesaje-
lor, în lipsa altor stimuli vizuali (con-
form unor studii s-a apreciat c@ 80&
din clien]ii restaurantelor re]in mesajele
expuse în toalete). Clien]ii provin din do-
menii ca: pharma, telecomunica]ii, produ-
c@tori de telefoane mobile, auto, b@uturi,
mass-media. 

Avantajele pe care le aduc bicicle-
tele, ca suporturi neconven]ionale de pu-
blicitate constau în faptul c@ pot p@trun-
de }i în zone unde accesul ma}inilor
este restric]ionat, cum ar fi parcurile }i
trotuarele aglomerate, pot sta]iona în
fa]a unei cafenele sau a unui magazin,
sau chiar în mijlocul unei intersec]ii din
centrul unui ora} aglomerat, la o or@ de
vârf, caz în care mesajul este v@zut de
zeci de mii de oameni, în c$teva minu-
te, precum }i  costurile accesibile pen-
tru acest tip de publicitate.

Un dezavantaj al acestui tip de pu-
blicitate este lipsa pistelor pentru bici-
cli}ti în majoritatea ora}elor din ]ar@, lucru
care ar u}ura considerabil munca anga-
ja]ilor.

Publicitatea pe biciclete ]inte}te per-
soanele active cu vârste cuprinse între
18 }i 50 ani, din mediul urban, care frec-

venteaz@ zonele aglomerate în orele de vârf.
Publicitatea aerian@ este cea care

atrage aten]ia mult mai repede decât
orice alt material publicitar. În plus,
r@mâne în câmpul de interes cu pân@ la
60 de secunde mai mult decât orice alt
tip de publicitate, datorit@ cadrului atipic
}i atractiv în care este prezentat. Clien]ii
acestui tip de publicitate sunt firme
mari, companii multina]ionale, institu]ii
bancare, firme agro-alimentare, imobiliare. 

Publicitatea pe ma}ini este o form@
avansat@ de outdoor, deoarece suportul
pe care se afl@ reclama este în mi}care,
expunând mesajul c@tre un num@r prac-
tic nelimitat de privitori. Dezavantajul aces-
tui tip de publicitate este, ca }i la cele-
lalte forme de outdoor, dificultatea în m@-
surarea exact@ a num@rului de vizualiz@ri.

Publicitatea neconven]ional@ este
solu]ia multor probleme de comunicare,
pentru c@ rezolv@ problema ajungerii
rapide }i eficiente a mesajelor publicita-
re direct la publicul ]int@, pe care îl ale-
gem dup@: locul unde munce}te, locul
unde se plimb@, locul unde face cump@-
r@turile, locul pe unde trece, locul unde
st@, plaja unde st@ relaxat la soare, la
spectacolele sau meciurile la care mer-
ge, târgurile }i expozi]iile pe care le
viziteaz@ sau unde expune.

Marketerii trebuie s@ descopere opor-
tunit@]ile care i se deschid comunic@rii
într-o lume în care brandurile apar]in
din ce în ce mai mult consumatorilor }i
nu celor care le-au creat. 

Campaniile de publicitate trebuie
s@ î}i adapteze mesajul în func]ie de
grupul sau grupurile ]int@, în func]ie de
mediul folosit s@ }tie s@ profite de un

trend sau de un eveniment, dând dova-
d@ de viziune }i de capacitatea de urm@-
rire mereu a lumii care ne înconjoar@. 

Odat@ cu expansiunea formelor mo-
derne de comer], s-a creat mediul pro-
pice transmiterii mesajului publicitar, cu
costuri mici, în compara]ie cu ce însem-
na pân@ acum acela}i tip de ac]iune în
comer]ul tradi]ional. Ast@zi, produc@torii
folosesc un întreg arsenal (standuri bran-
duite pentru degust@ri, sampling-uri de
produs, înmânare de premii prin diver-
se tombole sau instant, mascote, diver-
se tipuri de branding în magazin }i pe
plasme speciale, unde ruleaz@ spoturi
publicitare sau informa]ii referitoare la
diverse promo]ii care se desf@}oar@ în
acel moment în magazine). Metodele de
comunicare în magazine se diversifica de
la an la an. Tot ce trebuie s@ fac@ produ-
c@torul e s@ decid@ ce metod@ dore}te
s@ foloseasc@ }i s@ aleag@ loca]ia cores-
punz@toare. Promovarea alternativ@, în
interiorul magazinului, se potrive}te aproa-
pe oric@rui tip de produs. Beneficiile
aduse sunt multiple, impactul fiind mare
în rândul unor categorii de persoane la
care reclama clasic@ ajunge mai greu,
iar costurile sunt semnificativ mai mici.

Consumatorii români încerc@ s@-}i
pun@ în valoare cât mai bine individuali-
tatea prin intermediul m@rcilor consumate,
devenind din ce in ce mai preten]io}i. 

Mesajele publicitare trebuie s@ ]in@
pasul cu aceast@ tendin]@, g@sind meto-
de noi de a ajunge la consumator }i de
a comunica cu el, deoarece, în fa]a nu-
m@rului mare de mesaje cu care este
bombardat, consumatorul are reac]ii de
respingere }i de selectare a informa]iei.

Antreprenoriatul - strategii }i riscurii

Neconven]ionalul – 
necesitate în atingerea segmentului ]int@ 

Fotografia care a câ}tigat concursului “Nu e treaba mea”,

în 2006, concurs care are loc în SUA.

Profilul antreprenorului se define}te ca fiind acea persoan@ capabil@ de a pune în aplicare o idee nou@,
o strategie îmbun@t@]it@, preluarea unei idei care }i-a dovedit deja eficacitatea în afara ]@rii, toate aces-
tea în condi]iile asum@rii unui anumit risc. Din p@cate, în Romania, aceasta este înc@ destul de ridicat. 

ILIE BANU
student, Facultatea de {tiin]e
Economice, ULBS

drd. Camelia APOSTU
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La bursa sibian@, în prima }e -
din]@ a s@pt@mânii în curs, pre]urile
derivatelor au evoluat în majoritate
pe „verde”, iar investitorii au încheiat
9187 contracte futures }i 319 op]iuni
pe contracte futures. Valoarea rulaju-
lui s-a ridicat la aproape 40 milioane
de lei, iar num@rul pozi]iilor futures
a crescut, ajungând la 46.812. „Volu -
mul bun }i deschiderea de noi pozi]ii
indic@ faptul c@ investitorii devin
treptat mai optimi}ti }i se a}teapt@ la
continuarea cre}terilor. În plus, se poate
observa c@ volumele zilnice sunt în
urcare, iar scaden]ele decembrie 2007
}i martie 2008 se contureaz@ ca fiind

la fel de interesante ca în fiecare an”,
a declarat Bogdan Ungureanu, broker
la Interdealer Capital. În pia]a op]iu -
nilor, s-au remarcat primele deosebit
de atractive. Cele mai avantajoase
op]iuni au fost efectuate pe emiten-
tul SIF 5, cu scadenta decembrie
2007, la pre]ul de exercitare de 5
lei/ac]iune. Investitorii au achizi]ionat
dreptul de a cump@ra oricând, pân@
la sfâr}itul anului, echivalentul a
290.000 ac]iuni SIF 5, costul între-
gului portofoliu fiind de 31.612 lei.
Primele negociate s-au încadrat între
20 bani }i 5.5 bani/ac]iune spre
sfâr}itul }edin]ei. Conform unui bro-
ker sibian, “cump@ratorii de Call-uri
s-au bucurat de prime accesibile ca
valoare. Atât pentru cei care au intrat
în strategii simple de tip Long Call
cât }i pentru cei implica]i  în strate-
gii complexe Long Put Syntetic stra -
tegia nu a necesitat  bani imobiliza]i
în marj@”, DESIF 5 au beneficiat de
o pondere de 51,5& din totalul zilei,
re prezentând cele 4738 contracte. Pentru
finalul anului DESIF 5 au fost cotate

la 4,638 lei/ac]iune, în cre}tere cu
1,8 bani. DESIF 5 martie 2008 au
fost evaluate la 4,8599 lei/ac]iune, în
urcare cu 6,24 bani. DESIF 2 }i-au
continuat seria evolu]iilor bune, atr@ -
gând aproape 4000 contracte. Pentru
decembrie, ele au fost cotate la 3,725
lei/ac]iune, în cre}tere cu 0,51 bani.
Derivatele pe ac]iunile Turbomecanica
au fost cotate pentru decembrie la
74 bani/ac]iune, în sc@dere cu un
ban, iar derivatele pe ac]iunile Trans-
electrica la 40,2 lei/ac]iune, aflându-
se în sta]ionare. DEBRK au benefici-
at de 261 contracte }i au câ}tigat,
pentru decembrie, 2,3 bani, ajungând
la 3,079 lei/ac]iune. 

Mar]i, direc]ia de evolu]ie a pre -
]urilor a fost una în general ascen-
dent@, iar investitorii prezen]i în pia]@
au încheiat peste 6100 contracte fu -
tures din 1164 tranzac]ii }i 159 con -
tracte cu op]iuni din 10 tranzac]ii.
Valoarea rulajului a reprezentat echi -
valentul a 25,9 milioane de lei. Dintre
elementele care au f@cut }edin]a atrac-
tiv@ s-a deta}at din nou cre}terea de

pozi]ii futures fiind contabilizate 1792
noi deschideri care au dus totalul la
48.604.  Num@rul pozi]iilor deschise
este ridicat }i în pia]a op]iunilor, unde
a ajuns la 15.742 din care 12.708 pe
segmentul Call }i 3034 pe cel de tip
Put. De altfel, un alt element care a
atras aten]ia a fost faptul c@ op]iunile
au continuat s@ se men]in@ în vizorul
investitorilor, prin cele 153 contrac -
tele call DESIF 5 decembrie 2008. „In-
teresul pentru op]iunile call a r@mas
ancorat în pia]a DESIF 5, pe scaden]a
scurt@, unde, în schimbul unor prime
cuprinse între 6 }i 11 bani/ac]iune
investitorii au ob]inut un pre] de exer-
citare de 5 lei/ac]iune”, a explicat un
broker. Tot la capitolul elementelor
de remarcat se afl@ }i tranzac]ionarea
în premier@ a DESIF 2 septembrie
2008, la pre]uri între 4,3 }i 4,35 lei,
cota]ia de la închidere fiind de 4,3
lei/ac]iune. DESIF 2 au fost astfel tran-
zac]ionate pentru toate scaden]ele dis-
ponibile, cea mai lichid@ fiind decem-
brie 2007. Volumul total al DESIF 2
a fost de 2641 contracte. DESIF 2 de -
cembrie au fost cotate la 3,74 lei/
ac]iune, pre] în cre}tere cu 1,5 bani.
Cele mai lichide derivate ale }edin]ei
au fost DESIF 5 cu 3278 contracte,
majoritatea perfectate pe scaden]a de -
cembrie. Pentru aceasta DESIF 5 au
fost cotate la 4,645 lei/ac]iune, în
cre}tere cu 0,7 bani. DESIF 5 martie
2008 au fost evaluate la 4,8749 lei/
ac]iune, bifând o cre}tere de 1,5 bani.
Derivatele pe ac]iunile DETEL decem-
brie anul curent s-au apreciat cu 10
bani }i au fost cotate la 40,3 lei/
ac]iune. Tot pe cre}tere s-au aflat }i
DETBM decembrie care au ajuns, în
urma unei acumul@ri de 0,8 bani la
0,748 lei/ac]iune. În schimb DEBRK
decembrie au închis pe sc@dere, pre]ul
de 3,0436 lei/ac]iune fiind mai mic cu
3,54 bani în raport cu cel precedent. 

În sesiunea de la mijlocul s@pt@-
mânii, investitorii la termen au ac]io -
nat pe fondul evolu]iei mixte a cota -
]iilor. Au fost încheiate tranzac]ii pe
20 pie]e cele mai lichide men]inându-
se DESIF 2 }i DESIF 5. Scaden]a de -
cembrie 2007 a atras cea mai mare
parte a contractelor. Pentru cele mai
lichide produse, direc]ia dominant@ de

evolu]ie a cota]iilor a fost una des -
cendent@. Pe acest fond, rulajul a
ajuns la 6349 contracte futures }i
options din 1294 tranzac]ii cu o va -
loare de 26,6 milioane de lei. Nu -
m@rul pozi]iilor futures a continuat
îns@ s@ creasc@, }i în aceste condi]ii,
ajungând pe parcursul zilei s@ dep@ -
}easc@ pragul de 50.000. La închi -
dere, acesta s-a stabilizat la peste
49.600. Conform opiniei Mirabelei
Coss, broker la SSIF Broker Cluj, „în
a}teptarea unor evenimente impor-
tante la nivelul pie]ei, de natur@ a
stabili direc]ia pre]urilor, investitorii
au împins din nou cota]iile spre
nivelele spot. Totodat@, sursa citat@ a
ad@ugat „cre}terile sunt privite din ce
în ce mai circumspect astfel încât pre-
]urile se men]in în continuare între
paliere destul de restrânse”. În aria
derivatelor pe ac]iuni DESIF 5, }i-au
continuat domina]ia, cele 3167 con-
tracte încheiate fiind „rodul” atractiv-
it@]ii de care se bucur@ aceste pro-
duse de mai bine de un an în pia]a
la termen. De o situa]ie similar@ se
bucur@ }i DESIF 2 care au atras mai
mult de 2800 contracte. În ceea ce
prive}te pre]urile, DESIF 5 decembrie
au pierdut 3,5 bani }i au fost cotate
la 4,61 lei/ac]iune iar DESIF 2 de -
cembrie 2,88 bani }i au închis la
3,7112 lei/ac]iune. Pentru martie
2008, DESIF 5 s-au depreciat cu 7,49
bani, iar DESIF 2 cu 8 bani, ajungând
la valori de 4,8, respectiv 3,86 lei/
titlu. Pentru DESIF 2, s-a putut ob -
serva din nou tranzac]ionarea sca-
den]ei septembrie 2008, la un pre]
de 4,3 lei/ac]iune. De remarcat a fost
}i tranzac]ionarea derivatelor „Biofarm”
cu scaden]a decembrie care au fost co-
tate la 67 bani/titlu, în urcare cu 7 bani.
Pentru DETEL decembrie, pre]ul a sta-
]ionat la 40,3 lei/ac]iune iar pentru
DETEL martie 2008 a sc@zut cu 4 bani,
ajungând la 41,9 lei/ac]iune. Pe seg-
mentul petrolier, DERRC au marcat
cre}teri acumulând  0,25 bani pentru
decembrie }i 0,31 bani pentru mar-
tie viitor, fiind cotate la 12,85 res -
pectiv 13,65 bani/titlu. Moneda unic@
european@ s-a depreciat cu 3,45 bani
pentru scaden]a decembrie în raport
cu care a fost cotat@ la 3,3355 lei. 

La bursa sibian@ 

Num@rul pozi]iilor deschise, în cre}tere

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

Construc]iile duc o acut@ lips@ de
for]@ de munc@ }i, atunci, orice salariu
minim este doar un reper abstract,
f@r@ s@ fie un suport real pentru ce
se întâmpl@ în ramura respectiv@. 

{apte din cele 11 grup@ri pa-
tronale au convenit c@ efortul salari-
al pe care îl pot sus]ine, f@r@ s@ se
dea peste cap, este 540 de lei. Di-
feren]a e imens@, fa]@ de propunerea
sindical@. Explica]ia patronal@ ]inea
de competen]e manageriale. Aceast@
cre}tere la 540 de lei, de la 440 de
lei, cât a fost în cursul anului 2007,
se poate sus]ine prin m@suri de
organizare managerial@ intern@, f@r@
ca cre}terea salarial@ s@ se reflecte }i
în pre]uri. Pentru o companie unde
costurile salariale r@mân în jurul la
60& din cifra de afaceri, o aseme-
nea evolu]ie salarial@, spun patrona -
tele, este sustenabil@. În fa]a acestor
argumente, sindicatele au coborât se
pare preten]iile spre 600 de lei sa -
lariu minim, ceea ce face ca patro -

natele }i sindicatele s@ se vad@ reci -
proc, iar negocierea s@ se întind@ pe
o marj@ mai accesibil@, de 60 de lei.
Aceast@ marj@ de negociere pare
mic@, dac@ o raport@m la prima si -
tua ]ie. Dar, nici acum lucrurile nu
r@mân simple. Cei 60 de lei în plus
în seamn@ o problem@ acut@ pentru
ramuri industriale care se aproprie
cu acest nivel cu salariu mediu!
Pentru aceste industrii, salariul mi -
nim pe economie reprezint@ o con-
strângere greu de suportat }i inutil@.
Dac@ reducerea profitului este posi-
bil@ atunci, da, politica salariului mi -
nim este justificat@. Dar, dac@ acest
profit este deja mic, iar conjuntura
respectiv@ permite angaj@ri la sume
sub acest salariu? Acceptarea acestei
situa]ii ar da o }ans@ firmei respec-
tive s@ tr@iasc@ }i s@ sus]in@, la un
moment dat, un salariu mai decent.
Impunând aceste venituri salariale
prin lege, apar dou@ situa]ii. Fie se re -
curge din nou la salarizare la negru
- solu]ia-supap@ pentru orice situa]ie
de acest gen - fie se accept@ falimen-
tul. Anul acesta, num@rul falimentelor

în economie a crescut sim]itor. Sau
îngrijor@tor, pentru c@ o cre}tere cu
50& este una care stârne}te îngrijo-
rare. Prima cauz@ a falimentelor este
una care ]ine de pierderea pie]elor,
nu de cre}terea salariilor. De aceea,
frunta}e la falimente sunt micile
magazine }i chio}curi unde nu mâna
de lucru era o problem@. Cre}terea
îngrijor@toare a falimentelor în con-
struc]ii este îns@ o prima consecin]@
a salariilor tot mai mari  din dome-
niu }i acutizarea problemelor. 

Acesta este contextul în care ne -
gocierea devine esen]ial@. Chestiunea
salariului minim a devenit, în acest
an, una de via]@ }i de moarte pentru
companii, mai mult ca niciodat@ pân@
acum. Dac@, în anii trecu]i, statul era
cel care tremura cel mai tare pentru
valoarea acestui salariu, un salariu în
func]ie de care se stabilesc apoi alo -
ca]iile }i toate major@rile }i treptele de
venituri, acum mediu privat începe s@
fie cel care tremur@ din plin. Pe m@ -
sur@ ce statul a renun]at la salaria]i }i
a crescut brusc veniturile adminis-
tra]iei (cea mai mare cre}tere anual@

în 2006 -2007), mediul privat este cel
care conteaz@ cel mai mult pe cifre
rezonabile. Atunci când avantajul for]ei
de munc@ mai prost pl@tite a fost sin -
gurul avantaj competitiv, negocierile de
acum sunt privite cu sufletul la gur@. 

Nu sunt singurii care privesc a}a

negocierile. Banca Na]ional@ are ace-
lea}i emo]ii! Dac@ salariul minim ajun -
ge la nivelul maxim, nimic nu va mai
putea ]ine în frâu pre]urile. {i, atun-
ci, toat@ strategia pe termen lung de
]intire a infla]iei poate r@mâne pe
hârtie, f@r@ suport în economia real@.

Dan SUCIU

Salarii minime, probleme maxime

Banca Na]ional@ a Rom$niei
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Tradi]ii energetice - mori de v$nt pe c$mpiile Lassithi, din Creta

Dup@ primele dou@ s@pt@m$ni,
peste 450.000 de angaja]i semnaser@
actele de adeziune la un fond de pensii
private obligatorii; raportat la o pia]@
poten]ial@ de 3,5 milioane de contribu-
tori, num@rul reprezint@ circa peste 12&
din total.  Num@rul final de participan]i
cu care r@m$ne fiecare administrator va
fi cunoscut doar dup@ procesul de va-
lidare de la sf$r}itul campaniei de v$nz@ri,
dat fiind c@, dac@ un client semneaz@ cu
dou@ companii de administrare, el are
toate }ansele s@ ajung@ s@ fie invalidat
}i redistribuit aleator. 

Într-un clasament al celor mai c@u-
tate companii de administrare pe pilonul
II, pe primul loc se situeaz@ ING Fond
de Pensii SA, cu 247.420 de participan]i,
54& din pia]@, urmat de Aviva Societate
de Administrare a unui Fond de Pensii
Privat, cu 64.622 de participan]i, adic@
14,1&, }i Generali Fond de Pensii SA,
cu 31.003 participan]i, 6,8& din pia]@.
Locul patru este ocupat de Interamerican
Societate de Administrare a unui Fond
de Pensii Privat SA, iar locul cinci este
de]inut de compania Allianz-[iriac Pensii
Private. Pe urm@toarele pozi]ii se situeaz@
fondurile: AIG, BRD, Omniasig, OTP,
BCR, Bancpost }i Prima Pensie. 

Patru administratori - AG2R, KD,
Marfin }i MKB NU au depus, pân@ pe
1 octombrie, primul raport bilunar, po-
trivit arbitrului pensiilor private.

Campania de v$nzare pentru pen-
siile private obligatorii a ̂nceput, oficial,
pe 17 septembrie, }i va continua pe par-
cursul urm@toarelor patru luni. 17 admi-
nistratori }i tot at$tea fonduri, aproape
200.000 de agen]i de v$nzare ^ncearc@
s@ conving@ peste trei milioane de po-
ten]iali contributori s@ intre ^n sistem;
cei care nu ^}i exprim@ op]iunea vor fi

automat redistribui]i ^n luna ianuarie a
anului viitor.

Aproape fiece aspect al celor doi
piloni de pensii private este reglemen-
tat printr-o serie de reguli – legi }i
norme de aplicare – ce pot oferi par-
ticipan]ilor interesa]i o imagine clar@
asupra modului de func]ionare a sis-
temului. Exist@ }i c$teva legi importante
ce urmeaz@ s@ fie adoptate ^n viitor de
c@tre autoritatea de reglementare. 

%ntreaga legisla]ie adoptat@ p$n@ ̂n
prezent, ce reglementeaz@ domeniul pen-
siilor private, facultative }i obligatorii,
este disponibil@ pe portalul Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP), www.csspp.ro, la sec-
]iunea "Legisla]ie". Prezentate ̂n mod dis-
tinct pentru cei doi piloni ai noului sis-
tem de pensii (pilonul II, al pensiilor
obligatorii administrate privat }i pilonul
III, al celor facultative), exist@ la aceast@
adres@ de internet ̂ntregul set de reguli
dup@ care trebuie s@ se ghideze com-
paniile ce ofer@ astfel de produse. Infor-
ma]ii care, pentru contribuabilii ce parti-
cip@ la un fond de pensii obligatorii sau
la unul facultativ, pot oferi o imagine su-
ficient de clar@ despre ce trebuie }i ce nu
trebuie s@ se ^nt$mple pe aceste pie]e. 

Pia]a pensiilor obligatorii adminis-
trate privat - ̂n care, timp de patru luni
de la momentul 17 septembrie, are loc
campania de subscriere a participan]ilor,
obligatorie pentru angaja]ii cu v$rsta de
maxim 35 de ani }i op]ional@ pentru cei
p$n@ la 45 – este reglementat@ de Legea
nr. 411/2004 (din 18 octombrie 2004,
publicat@ ^n Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 482, din 18/07/2007). Legea, ce a
suferit mai multe modific@ri ^n ultimii
ani, reglementeaz@ ̂nfiin]area, organizarea
}i func]ionarea sistemului fondurilor de

pensii administrate privat }i organizarea
}i func]ionarea administratorilor acestor
fonduri, precum }i coordonarea acti-
vit@]ii altor entit@]i implicate ^n acest
domeniu. Scopul sistemului, se arat@
^n aceast@ lege, este de a asigura o pen-
sie privat@ contributorilor, distinct@, }i
care suplimenteaz@ pensia acordat@ de
sistemul public, pe baza colect@rii }i a
investirii, ^n interesul participan]ilor, a
unei p@r]i din contribu]ia individual@ de
asigur@ri sociale. %n primul an de
colectare, respectiv ^n 2008, cuantumul
contribu]iei este de 2& din venitul brut
(salariu, prime, stimulente etc), urm$nd
ca, ^n termen de opt ani, acesta s@
creasc@ la 6&, cu o majorare de 0,5
puncte procentuale pe an. 

%n jurul acestei legi a fost dezvoltat@
o ^ntreag@ re]ea de norme de aplicare,
viz$nd aproape fiece aspect din procesul
de dezvoltare a sistemului. Un prim set
de reguli vizeaz@ companiile ce adminis-
treaz@ astfel de fonduri de pensii private
obligatorii. Pentru activitatea administra-
torilor exist@ c$teva reglement@ri de baz@
publicate ^n 2007: norma 2 - privind
autorizarea, norma 3 - privind taxele de
autorizare, avizare }i func]ionare (modi-
ficat@ ulterior prin norma 23), norma 5
- privind provenien]a capitalului social.
Exist@, mai apoi, reguli pentru fondurile
de pensii (care sunt definite ca entit@]i
constituite prin contract de societate civil@,
^ncheiat ^ntre contributori }i administra-
tor): norma 4, din 2007, privind autori-
zarea fondului, norma 7, din acela}i an,
privind prospectul schemei de pensii pri-
vate. Campania de marketing }i cea de
publicitate, desf@}urate de c@tre admi-
nistratori sunt }i ele reglementate de alte
norme (respectiv 8/2007 privind infor-
ma]iile con]inute ^n materialele publici-

tare, 25/2007 privind marketingul fondu-
lui de pensii administrat privat }i 18/2007
viz$nd aderarea ini]ial@ }i eviden]a par-
ticipan]ilor la fondurile de pensii admi-
nistrate privat). Activitatea depozitarului
– institu]ie de credit c@reia ̂ i sunt ̂ncre-
din]ate spre p@strare toate activele unui
fond de pensii administrat privat  – este re-
glementat@ prin norma 11/2007, iar cea a
auditorului financiar, prin norma 12/2007. 

Lipsesc ̂nc@ - urm$nd s@ fie adop-
tate ^n urm@torii ani – cel pu]in dou@
reglement@ri importante. Prima se refer@
la pragul minim de rentabilitate care va
trebui s@ fie atins de fonduri, urm$nd
a fi stabilit de c@tre CSSPP, printr-o
norm@. Potrivit legii pensiilor private
obligatorii, fiecare administrator, care a
primit contribu]ii pe o perioad@ de minim
doi ani de zile, va calcula rata de rentabi-
litate a fondului de pensii, comunic$nd-
o CSSPP. Comisia va fi cea care va cal-
cula o rat@ medie de rentabilitate a tutu-
ror fondurilor de pensii }i o va publica
trimestrial. Potrivit legii, ̂n cazul ̂n care
rata de rentabilitate a unui fond de pen-
sii private este mai mic@ dec$t rata de
rentabilitate minim@ a tuturor fondurilor

de pensii din România, pentru patru
trimestre consecutive, comisia retrage
autoriza]ia de administrare a administra-
torului respectiv, aplicând procedura
privind administrarea special@.

O a doua reglementare pe care va
trebui s@ o adopte CSSPP este cea care
se refer@ la organizarea }i func]ionarea
sistemului de plat@ a pensiilor, dat fiind
c@ aceast@ activitate nu cade automat
^n sarcina actualilor administratori. Plata
pensiilor private va fi f@cut@, cel mai proba-
bil, de companii distincte de actualii
administratori – sau cel pu]in de compa-
nii autorizate ̂n mod distinct de acestea.
Este ^nc@ devreme pentru a se discuta
concret despre modalitatea ̂n care vor fi
f@cute aceste pl@]i – dat fiind c@ parti-
cipan]ii ce intr@ ast@zi ̂n sistem vor primi
primele pensii private dup@ v$rsta de de
pensionare din sistemul public, actual-
mente 65 de ani. Totu}i, ^n maxim trei
ani de la intrarea ̂ n vigoare a legii pen-
siilor private obligatorii – termen ce se
va ̂ndeplini pe 1 iulie 2009 – CSSPP tre-
buie s@ stabileasc@, printr-o lege special@,
cine va pl@ti pensia celor 3-3,5 milioane
de persoane ce intr@ acum ^n sistem.

Top 3 - fonduri de pensii private 
Administratorii ING, Aviva }i Generali au atras 75%, adic@ 343.045 din participan]ii, care }i-au
ales un fond de pensii private obligatorii, în primele dou@ s@pt@mâni de la startul pentru pilonul
II. Num@rul de acte de aderare semnate pân@ la 1 octombrie, raportate de juc@torii de pe pia]@,
a fost de 457.415, men]ioneaz@ comisia pensiilor private obligatorii.Ileana ILIE


