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student Ilie BANU

Tr@im într-o lume în alb – negru, marcat@
tot mai profund de contraste violente, pe
care globalizarea, cu regulile ei cel mai ade-
sea cinice, le accentueaz@ pân@ la paroxism.
Nu crede]i? V@ invit s@ privi]i, în cele ce
urmeaz@, tabloul unei pr@p@stii pe care fie-
care dintre noi o m@sur@m zilnic, mai mult
sau mai pu]in con}tient, f@r@ îns@ a o putea
trece: pr@pastia dintre boga]ii }i s@racii
lumii.

Boga]ii lumii - pu]ini, 
dar omniprezen]i

Cele mai recente }tiri din zona hygh –
life ni le ofer@ studiul „World Wealth
Report”, realizat de Merrill Lynch }i
Capgemini Group. Potrivit acestuia, la înce-
putul anului curent, s-a consemnat un spec-
taculos }i inedit record: num@rul locuitorilor
planetei care de]in peste 1 milion de dolari
în cont a trecut de 10 milioane! Mult, dac@
ne gândim c@ membrii acestui club ultrase-
lect de pe Mapamond de]in, împreun@,
40.700 miliarde de dolari (cam cât 400 PIB-
uri ale României). Pu]in, chiar infim, dac@
raport@m num@rul lor la cei 6,7 miliarde de
locuitori ai planetei noastre.

Buna guvernare nu este doar o
tr@s@tur@ a dezvolt@rii politice,
ci ]ine de sensul general al
conceptului de dezvoltare, prin
crearea cadrului propice
cre}terii }i dezvolt@rii econo -
mice. Dezvoltarea politic@
exprim@ procesul de evolu]ie a
institu]iilor, atitudinilor }i valo-
rilor care formeaz@ sistemul
puterii politice al unei societ@]i.

În literatura de specialitate, conceptul a primit o multitu-
dine de explica]ii, pornind de la factori cu accep]iune uni-
versal@ sau utilizând experien]e caracterizate printr-un
grad redus de generalitate. Astfel, dezvoltarea politic@ este
o condi]ie pentru dezvoltarea economic@; este politica
societ@]ilor industrializate; este un aspect al unui proces
multidimensional de schimbare social@; reprezint@ necesi-
tatea cre@rii structurilor guvernative }i a organiza]iilor
administrative în vederea solu]ion@rii eficiente a pro -
blemelor ce ]in de politicile publice.

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

“Cei care sunt st@p$ni]i prea
mult de micile probleme devin,
^n mod ordinar, incapabili pentru
rezolvarea celor mari”

La Rochefoucauld
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Imaginea s@pt@m$nii

În cele ce urmea -
z@, ne propunem

s@ reflect@m asupra indicatorilor moderni
care cuantific@ }i sintetizeaz@ performan]a
unei companii listate pe pia]a de capital,
precum }i o interpretare a acestora sub
forma semnalelor de valoare.
Al@turi de indicatorii bursieri (multipli) ai
firmelor cotate, în literatura de specialitate
reg@sim a}a-numi]ii indicatori moderni de
analiz@ a poten]ialului unei afaceri, indica-
tori care au la baza construc]iei lor prin-
cipiul cre@rii de valoare. Acest concept
este utilizat în literatura anglo-saxon@ pen-
tru a da substan]@ unei noi abord@ri inte-

grate a activit@]ii firmei, respectiv manage-
mentul bazat pe crearea de valoare.
Crearea de valoare este un obiectiv al
firmelor performante, cu valen]e sintetice
privind ansamblul activit@]ii. Considerând
c@ obiectivul major al companiilor }i cu
predilec]ie a celor cotate la burs@ îl reprezint@
maximizarea valorii lor globale de pia]@ (par-
adigma fina]elor private), atingerea acestui
obiectiv nu se poate realiza decât prin
crearea de valoare.
Crearea de valoare poate fi privit@ din mai
multe puncte de vedere: al ac]ionarilor, al
creditorilor, al salaria]ilor, al furnizorilor
etc.

Indicatori moderni de semnalizare a valorii firmei,
specifici firmelor cotate

continuare ^n pagina 3

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Ideile sunt fonduri care aduc dobând@ 
doar când sunt utilizate de mâinile talentului”

Pierre Paul Roger – Collard

Se v@de}te cuprinderea în aria cercet@rii a tuturor continen-
telor, congresul, în ansamblul s@u, neîmbr@]i}ând nici ideea
europocentrismului, nici pe cea a panasiatismului, nici pe cea a
britanismului, panamericanismului, etc. Este vorba de dezvoltare,
de istorie }i perspectiv@ economic@, dar }i de altceva.  Indiferent
de culoarea pielii, oamenii au fost }i sunt la fel, desigur, au avut
}i au, îns@, alte destine, destine diferite. 

Cercetarea Economic@
Teze }i antiteze din 

perspectiva „Utrecht 2009”(II)

Dimensiunea politic@ a
dezvolt@rii economice

Momentul adev@rului 
într-o agitat@ lume 
a contrastelor

Costumul de “marinel” purta noroc ^n trecut }i poart@ noroc }i ast@zi

Emil DAVID

continuare ^n pagina 2
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continuare ^n pagina 6

Dan POPESCU

Anca DINICU

dr. Vasile BR~TIAN
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urmare din pag.1
Întrebarea care se poate pune, în
acest context, este aceea dac@
democra]ia }i dezvoltarea economic@
se întrep@trund sau dac@ trebuie s@
recurgem la o delimitare clar@ între
acestea. Cel mai adesea, democra]ia
este definit@ printr-o formul@ ideali -
zant@ ca fiind „puterea poporului”,
ceea ce înseamn@ c@ ar fi acea
form@ de organizare politic@ a soci-
et@]ii în care poporul este cel care
realizeaz@ conducerea. Pe cât de
simpl@ este aceast@ defini]ie, pe atât
este de ambigu@, conducând la
neclarit@]i }i l@sând loc specula]iilor.
Aceast@ realitate a fost sesizat@ }i de
Alexis de Tocqueville, care în mod
inspirat ar@ta c@ „...voin]a na]ional@
este una din locu]iunile de care intri-
gan]ii din toate timpurile }i despo]ii
din toate epocile au abuzat cel mai
mult”. Este un fapt al zilelor noastre
c@, în perioadele caracterizate prin
pace social@ }i condi]ii favorabile
externe, decidentul politic prefer@ s@
lase impresia unei guvern@ri plura -
liste, în care politicile }i strategiile
sunt croite plecând de la vox populi,
men]inând astfel fic]iunea particip@rii
populare la actul decizional. Per a
contrario, în timpul perioadelor de
criz@, administratorii puterii opteaz@
pentru o formul@ vizibil mai central-
izat@ a conducerii. Democra]ia
prezint@ în mod clar deficien]e, ceea
ce face ca orice încercare de cosme-
tizare a teoriei s@ conduc@, în final,
la dezam@giri întemeiate sau la false
compara]ii dar foarte satisf@c@toare
pe moment cu alte „vremuri”. Prin
formele de violen]@ politic@, econo -
mic@ }i cultural@ (intelectual@) pe
care le „gestioneaz@”, ca urmare a
ambivalen]ei sale, democra]ia a ajuns
la stadiul de confruntare cu ea
îns@}i, atât pe plan intern, cât }i pe
plan interna]ional. Astfel, simpla
nominalizare a unui regim politic ca
fiind democratic nu înseamn@
automat domnia absolut@ a
adev@rului, principialitatea guvern@rii
sau manifestarea real@ a egalit@]ii de
}anse. Pe de alt@ parte, politica mon-
dial@ a ajuns un proces într-atât de
pragmatic, încât nimic nu pare s@
mai surprind@: proiectul de restruc-
turare global@ este prezentat în ter-
menii idealismului politic, dar este
pus în aplicare prin instrumente
specifice realpolitik-ului, lupta pentru
putere s-a transformat într-o lupt@
pentru resurse strategice, iar alian]ele
}i parteneriatele dintre state iau
na}tere f@r@ deosebire de natura
regimurilor lor politice. Nu de pu]ine
ori, retorica principiilor democratice

ascunde demagogia guvern@rii,
indiferent de m@rimea arealelor
geopolitice }i geoeconomice.
Începând cu perioada post-belic@,
discursul asupra democra]iei s-a
diversificat, prin deplasarea interesu-
lui }i analizei, de la problemele strict
politice, spre cele de natur@ socio-
economic@ privind produc]ia, repar-
ti]ia, proprietatea }i structura de
clas@ a societ@]ii. Dezbaterile }i prac-
tica guvern@rii au început s@ fie mar-
cate de specificul raportului dintre
egalitatea juridic@ }i democra]ia
politic@, pe de o parte, }i libertatea
de manifestare a sistemului pro-
duc]iei }i reparti]iei economice, pe de
alt@ parte. Mai prozaic, este vorba de
scopurile promovate, ca expresie a
conflictului dintre egalitate (în]eleas@
ca dreptate social@) }i libertate (ca
principiu al dezvolt@rii economice),
chiar dac@ ambele sunt concepte
fundamentale care caracterizeaz@
guvernarea democratic@. Democra]ia
contemporan@ sau noua societate
capitalist@, înspre care se îndreapt@,
prin for]a împrejur@rilor sau a „tim-
pului istoric”, aproape toate statele,
va fi nevoit@ s@ renun]e la exager@rile
ori neg@rile absolute, partinice,
privind interpretarea politic@ a
realit@]ii, realitate pe care o va putea
cu adev@rat reflecta, doar „reinven-
tând” concep]iile politico-economice.
Diversitatea social@ }i multitudinea
inegalit@]ilor, gradul înalt de concen-
trare a capitalului }i de diversificare
a nevoilor, distribuirea resurselor
prin mecanismele pie]ei sau prin cele
birocratice sunt doar câteva dintre
cerin]ele unei noi gândiri, menit@ s@
fac@ fa]@ în avans (dac@ se mai
poate) provoc@rilor lumii reale.
Alternativa democratic@ de guvernare
creeaz@ cadrul succesului, inclusiv în
domeniul economic, f@r@ a se identi-
fica cu dezvoltarea îns@}i. Astfel, un
stat democratic poate sus]ine o
schem@ de organizare economico-
social@ dezvoltat@, dar }i doar o
economie agrar@. Atunci când
na]iunile renun]@, în diverse condi]ii,
la o conducere abuziv@ }i represiv@,
nu înseamn@ c@ schimbarea cadrului
politic se desf@}oar@ în acela}i ritm
cu cea a sistemului economic. În
Europa de Est, c@derea Zidului
Berlinului nu a însemnat }i elimi -
narea diferen]elor economice dintre
cele dou@ zone ale continentului. La
fel, reunificarea Germaniei nu a
însemnat transferul instantaneu al
modelului de dezvoltare din Vest în
Est. Ba, din contr@, fuziunea a fost
marcat@ de grave probleme econo -
mice, c@ci fusese înso]it@, în ciuda
aten]ion@rilor pre}edintelui Bundesbank,
de un aranjament financiar care sta-

bilea paritatea m@rcilor din cele dou@
spa]ii germane. Cum industria din
fosta Republic@ Democrat@ era
„grotesc de ineficient@ }i subcapital-
izat@”, în compara]ie cu cea a
Republicii Federale, rezultatul imediat
}i u}or de anticipat a fost pr@bu}irea
multor firme est-germane, cre}terea
}omajului la 25& din popula]ie }i o
serie de demonstra]ii în mas@, unele
„îndreptate împotriva ac]iunilor sis-
temului capitalist”.
Studiul rela]iei democra]ie-dezvoltare
i-a determinat pe unii anali}ti sau
înal]i demnitari, precum Leszek
Balcerowicz, în dou@ rânduri vice-
premier }i ministru de finan]e al
Poloniei, s@ afirme c@ „prosperitatea
]@rilor occidentale nu este un efect al
democra]iei, ci unul al capitalismu-
lui”, iar pe al]ii s@ dea credit dez-
volt@rii în fa]a democra]iei. Totu}i, pe
altarul dezvolt@rii economice nu tre-
buie sacrificate solu]iile democratice
de garantare a demnit@]ii individului.
Modul în care democra]ia opereaz@
în statele dezvoltate difer@, uneori
semnificativ, de procesele numite
democratice (populist sau nu) din
lumea în dezvoltare. De aceea, se
vorbe}te de semi-democra]ie care
presupune îmbinarea elementelor
democratice de guvernare cu cele
autoritariste. O semi-democra]ie se
caracterizeaz@ fie prin existen]a unor
marionete care pozeaz@ în lideri
democratici, prin prisma alegerilor
directe prin care au fost desemna]i
în func]ie, dar care sunt constrân}i
în ac]iunile lor de armat@, grupuri
mafiote sau conduc@tori de comu-
nit@]i etnice sau religioase (de exem-
plu, în Turcia sau Thailanda, seg-
mentul militar este perceput ca un
gardian al na]iunii, ac]ionând în con-
secin]@), fie printr-o scen@ politic@
dominat@ de un singur individ sau

partid }i care stabile}te, bineîn]eles,
cadrul competi]iei politice la care
particip@ }i o opozi]ie, dar care este
controlat@, intimidat@, h@r]uit@.
Semi-democra]ia poate fi privit@ ca o
perioad@ de tranzit c@tre o
democra]ie înfloritoare }i o economie
deschis@, f@r@ a cunoa}te, în mod
obligatoriu, aceast@ evolu]ie. În
perioada cuprins@ între anii 1960-
1985, Hong Kong, Japonia,
Indonezia, Singapour, Taiwan }i
Coreea de Sud au dezvoltat economii
superperformante, atingând ritmuri
de cre}tere printre cele mai mari din
lume }i aceasta în ciuda instituirii
unor mecanisme autoritate de
organi zare }i conducere a societ@]ii:
urm@rirea }i anihilarea diziden]ilor,
legea mar]ial@ sau legisla]ia antisindi-
cal@. Semi-democra]ia poate fi }i o
metod@ stabil@ }i „la îndemân@” de
guvernare a unor societ@]i s@race }i
lipsite dintr-o dat@ de „protectoratul
marelui prieten”, f@r@ ca punctul final
al traseului politic s@ fie democra]ia
deplin@. În acest caz, semi-
democra]ia poate fi interpretat@ din
exteriorul bogat }i ordonator (organ-
isme interna]ionale }i guverne dona-
toare) ca f@când fa]@ unei eventuale
reforme economice. Se ajunge, ast-
fel, la un acord bazat pe compromis
între elitele interne }i organiza]iile
(financiare) interna]ionale: recunoa} -
tere a existen]ei unor elemente de
democra]ie, pe de o parte, acceptare
a constrângerilor, pe de alt@ parte.
Îns@, capacitatea organiza]iilor finan-
ciare de a influen]a politica econom-
ic@ a ]@rilor în dezvoltare este supus@
unor mari provoc@ri. Astfel, valoarea
creditelor FMI a sc@zut dramatic,
dup@ 2003, de la 70 de miliarde, la
doar 20 de miliarde dolari, la
sfâr}itul lunii iulie 2006. Acest fapt
poate fi o consecin]@ a cre}terii
pre]urilor mondiale ale materiilor
prime (petrol, cupru, argint, zinc,
nichel etc.) pe care, în mod
tradi]ional, le export@ statele în dez-
voltare, ceea ce le-a permis s@ î}i
ramburseze în mod anticipat datori-
ile, determinând, astfel, reducerea
resurselor FMI. Apoi, statele emer-
gente (}i, în primul rând, China)
de]in o mare parte din investi]iile
str@ine directe în restul ]@rilor în dez-
voltare (37&, în 2003) având, astfel,
drept consecin]@ reducerea influen]ei
FMI }i a marilor bancheri de la New
York, Londra }i Tokyo asupra
respectivelor state.
Un exemplu aparte, din perspectiva
rezultatelor, îl reprezint@ China, care,
de}i orientat@ spre economia de
pia]@, continu@ s@ îmbine guvernarea
autoritar@ (disciplinarea media,
interzi cerea unor site-uri de pe inter-
net, controlul oric@rei forme de

diziden]@ }i comandarea justi]iei) cu
cre}terea economic@ efervescent@.
Lucrurile nu sunt atât de simple pre-
cum par a fi, guvernan]ii având de
f@cut fa]@ unei mari provoc@ri:
reechilibrarea economiei prin
deplasarea cre}terii c@tre zonele din
interiorul continentului, unde
investi]iile nu au avut puterea sau
}ansa de a crea surplus. În orice
caz, problemele sociale evidente }i
cre}terea economic@ neuniform@, pe
de o parte, }i politica „u}ilor
deschise” de modernizare economic@
prin deschiderea în fa]a tehnologiei
}i a investi]iilor str@ine, pe de alt@
parte, determin@ o apropiere pru-
dent@ de China. În ceea ce o
prive}te, China se apropie, economic
}i cultural, realmente ca într-o
îmbr@]i}are fizic@, de întreaga lume,
inclusiv de Europa. La „ultimul apel”
al globaliz@rii, chinezii au luat drumul
Vechiului Continent, dorin]a de
amplificare a leg@turilor economice
fiind mai mare decât deosebirile ide-
ologice. Companii mari, mici sau de
m@rime medie, intr@ în ac]iune în
spa]iul comunitar. Astfel, venerabilul
produc@tor englez de ma}ini Rover
este acum în mâinile Nanjing
Automobile Corpora tion, iar faimoasa
companie italian@ produc@toare de
scutere Benelli, veche de peste 95 de
ani, a fost preluat@ de China’s
Qianjiang Group. {i noi anun]uri con-
tinu@ s@ se fac@ în domeniu. Fiecare
stat de pe continent î}i vinde „farme-
cele”, în func]ie de pie]ele sale }i de
oportunit@]ile de afaceri. În China,
Partidul Comunist a reu}it s@ creeze
un sistem economic deschis,
renun]ând la a mai îmbr@ca doctrinar
hot@rârile sale în domeniu. Dar, rit-
mul în care cre}terea economic@ va
conduce la o dezvoltare pe m@sur@
depinde de gradul de demo cratizare
a societ@]ii. Presiunea economic@
exercitat@ de Beijing }i veleit@]ile sale
geopolitice regionale, precum }i lupta
pentru resurse stra tegice dintre
puter nicii zilei ar putea repune pe
tapet problematica respect@rii drep-
turilor omului în aceast@ ]ar@, chiar
dac@ actualele constrângeri pe baza
c@rora „func]io neaz@” sistemul social
din China sunt „favorabile”
democra]iilor liberale. Oricum,
încercarea ar fi sortit@ e}e cului }i nu
ar face decât s@ eviden]ieze temerile
economice ale unora.
Democra]ia, ca oricare alt@ form@ de
conducere, va continua s@ fie „eval-
uat@” în func]ie de rezultate. Îns@,
notele mari vin doar atunci când se
coordoneaz@ cu economia de pia]@
pentru a asigura bun@starea. Sau,
când cre}terea economic@ are loc
într-un cadru democratic, garantân-
du-se astfel dezvoltarea.

Dimensiunea politic@ a dezvolt@rii economice

Vedere din Tai-Pei (Taiwan)

Vedere din Bei - Jing

Anca DINICU
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urmare din pag.1
În ciuda crizei mondiale finan-

ciare }i a problemelor insurmontabi-
le cu care se confrunt@ azi omenirea,
boga]ii lumii î}i sporesc de la an la
an conturile bancare, dovad@ c@,
numai în decursul anului 2007,
num@rul acestora a sporit cu 6 pro-
cente, iar averea medie a crescut la
4 milioane de dolari, cea mai mare
sum@ atins@ vreodat@. {i, aten]ie,
studiul mai sus pomenit ia în consi-
derare doar activele }i banii lichizi ai
acestora, nu }i valoarea caselor sau
bunurilor consumabile!

Cele mai mari averi se concen-
treaz@, fire}te, în America de Nord
(11.700 miliarde dolari), iar cele mai
mici (un fel de-a zice!) în Africa
(1.000 miliarde de dolari). Europa,
cu cele 10.600 miliarde de dolari se
afl@ pe locul 2. Ar mai fi de remar-
cat c@ rândurile celor boga]i se
îngroa}@ cel mai rapid, în momentul
de fa]@, în economiile emergente,
cum ar fi India, China, Brazilia }i
Mexic. Incredibil, de pild@, pare fap-
tul c@ num@rul milionarilor indieni a
crescut, anul trecut, cu 23 la sut@,
dup@ cum inedit@ r@mâne constatarea
c@ pe podiumul celor mai boga]i
oameni ai lumii se afl@, pe locul 2, un
mexican pe numele s@u Carlos Slim,
cu 60 miliarde de dolari, strân}i pare-
se cu mare trud@, oricum mai mul]i
decât a reu}it s@ adune celebrul ame-
rican Bill Gates, aflat abia pe locul 3.

Pe de alt@ parte, nici casta lide-
rilor politici ai lumii nu se las@ mai
prejos, punând ban lâng@ ban, din
ni}te salarii care au uneori propor]ii
fabuloase. Într-un recent }i interesant
„clasament” al veniturilor anuale ale
politicienilor, conduce deta}at pre-
mierul minusculului stat Singapore,
cu 2,05 milioane de dolari, secondat
de premierul Irlandei. Ace}tia îi sur-

claseaz@ pe binecunoscu]ii George
W. Bush, Gordon Brown, Nicolas
Sarkozy, Angela Merkel }i Vladimir
Putin, care, slav@ Domnului, strâng
}i ei câteva milioane bune de-a lun-
gul unui mandat.

Ce s@ mai vorbim despre lumea
pestri]@ a multimilionarilor de pe
t@râmul miraculos al sporturilor –
fotbali}ti, baschetbali}ti, tenismani –
care î}i rotunjesc de la lun@ la lun@
}i de la an la an averile învârtind }i
lovind pur }i simplu câte o minge de
diferite dimensiuni. Poate nu
întâmpl@tor, o reprezentant@ a sexu-
lui frumos din mass-media româ-
neasc@ se ar@ta, zilele trecute, exta-
ziat@ nu atât de calitatea fotbalului
etalat în recent încheiatul Campionat
european, cât de }ansa unic@ de a
admira, la fiecare meci, 22 de b@ie]i
care de care mai milionari, strân}i
laolalt@ pe un dreptunghi verde, timp
de 90 de minute!? Glumind, nu
avem încotro }i îi d@m dreptate pof-
ticioasei noastre colege de breasl@,
realizând c@ nici m@car la cel mai
grandios spectacol de binefacere nu
te întâlne}ti cu o asemenea }ans@…

La urma-urmei, boga]ii lumii în
care tr@im alc@tuiesc, cum spuneam,
o cast@ special@, un club de privile-
gia]i ai sor]ii, accesibil celorlal]i 6,69
de  miliarde de tr@itori pe aceast@
Planet@, doar în m@sura în care li se
las@ o u}@ întredeschis@ pentru a
asista m@car la spectacolul incredibil
de lumin@, culoare, bog@]ie }i putere
dintr-o lume de staruri ireal@.

S@racii lumii – mul]i 
}i f@r@ speran]e

De partea cealalt@, se afl@
lumea de o întindere dezolant@ a
n@p@stui]ilor }i oropsi]ilor sor]ii,
lumea real@ a unei s@r@cii f@r@ orizont
}i speran]@. Este lumea ce se între-
vede halucinant, din vreme în vreme,
}i în statisticile cutremur@toare pe
care le întocmesc ONU, FMI, Banca

Mondial@ sau Organiza]ia Mondial@
pentru Alimenta]ie }i Agricultur@.

Este lumea în care supra-
vie]uiesc cu greu aproape 1 miliard
de oameni subnutri]i, dintre care 200
de milioane de copii, în cre}tere cu
peste 10 procente, în ultimul dece-
niu.

Este o lume a înfomet@rii }i
disper@rii, marcat@ profund de dubla-
rea pre]ului alimentelor de baz@, în
ultimii trei ani. Pe acest fundal al
supravie]uirii de azi pe mâine, ONU
}i FMI avertizeaz@ c@ aproape 40 de
state de pe Mapamond se afl@ în peri-
colul real de a se confrunta cu pro-
teste }i revolte sociale, ca urmare a
cre}terii aberante a pre]urilor mânc@rii.

Cunoscutul economist Daniel
D@ianu m@rturisea, recent, în conclu-
ziile unei mese rotunde având ca
tem@ combaterea s@r@ciei în bazinul
M@rii Mediterane: „În ]@ri unde aran-
jamentele politice nu asigur@ dialog
}i negocieri sociale, care s@ permit@
compromisuri între p@r]i – m@ refer
la regimuri autoritariste, - pacea
social@ necesit@ bunuri publice pre-
cum pre]uri joase la servicii }i ali-
mente de baz@. Dac@ subven]ii nu
pot fi asigurate, situa]ia social@ se
poate degrada mult”. {i se degra-
deaz@ v@zând cu ochii. Dovad@ c@
nume consacrate ale economiei mon-
diale, printre care cinci laurea]i ai
Premiului Nobel, au afirmat, la
sfâr}itul unei întâlniri de la Copenhaga,
c@ de departe cea mai important@ pro-
blem@ cu care se confrunt@ omenirea
este criza alimentar@ generalizat@. Nu
întâmpl@tor, statisticile vorbesc de
circa 150 milioane de copii care
sufer@ de lipsa vitaminei A, ceea ce
favorizeaz@ apari]ia mai multor boli,
unele dintre ele chiar mortale.

Când sute de milioane de copii
se afl@ în suferin]@ }i milioane de
oameni mor chiar de foame, nu este
oare o crim@ împotriva umanit@]ii ca
alimentele s@ fie folosite pentru a

produce biocombustibili, ca în Statele
Unite ale Americii, sau, pur }i sim-
plu, aruncate, a}a cum se întâmpl@
cu 6,7 milioane tone de alimente
bune, anual, în Marea Britanie? – se
întreab@ retoric un ministru de
finan]e dintr-o ]ar@ în curs de dez-
voltare }i, evident, înfometat@.

Dac@ mai ad@ug@m, la toate
acestea, }i efectele previzibile catas-
trofale pe termen mediu }i scurt ale
schimb@rilor climaterice }i înc@lzirii
globale, întregim un tablou mai mult
decât dezolant. Speciali}tii în dome-
niu nu se sfiesc s@ prezic@ migra]ia
for]at@ a peste 50 de milioane de
persoane din lumea întreag@ pân@ în
2010, mâna]i pe drumuri f@r@ întoar-
cere, de secete, inunda]ii, uragane }i
degradarea solurilor. Se estimeaz@
c@, în numai câteva zeci de ani,
num@rul sinistra]ilor de pe planeta
noastr@, devenit@ prea strâmt@ }i
fierbinte, va dep@}i miliardul de
oameni.

Miliarde de oameni în pribegie,
în c@utarea hranei zilnice – zeci de
mii de miliarde de dolari pu}i la
ad@post sigur în conturile a 10
milioane de boga]i ai lumii! Ce con-
trast }ocant }i cât@ dureroas@ nedrep-
tate…
Românii – victime sigure ale

unor scumpiri în lan]
Vorbind de fenomenul mondial

al scumpirilor (petrol, energie, ali-
mente), putem spune c@ el zguduie
din temelii }i }ubreda  economie
româneasc@. Ziua de 1 iulie a.c. pare
s@ fie înscris@ cu ro}u în calendare-
le pesimi}tilor }i optimi}tilor de
parad@ ai tranzi]iei române}ti. Din
motive mai mult sau mai pu]in
obscure, s-a decis declan}area ava-
lan}ei cre}terii pre]urilor pe toate
palierele }i în toate sectoarele. Gazele
naturale vor fi mai scumpe cu 12,5
la sut@, curentul electric cu 5 la sut@
}i, consecin]@ imediat@, pre]urile ali-

mentelor de baz@ vor cre}te, într-o
prim@ faz@, cu 5 pân@ la 15 procen-
te, pe fondul major@rii costurilor de
produc]ie. Se va ajunge astfel la
situa]ia critic@ în care diferen]a între
salariul românilor }i costul co}ului
lunar va fi cu peste 70 la sut@ mai
mic@ decât în cazul italienilor sau
spaniolilor, de pild@. S-a ajuns astfel
la „momentul adev@rului” pe care }i
revista noastr@ l-a socotit inevitabil,
semnalând constant o serie de dis-
func]ionalit@]i grave la nivel macro }i
micro economic }i criticând predi-
lec]ia guvernan]ilor români de a se
împ@una cu cre}teri }i dinamici arti-
ficiale ale unor indicatori care nu au
nimic comun cu bun@starea }i calita-
tea vie]ii românilor.

Ca de obicei, reac]ia instantanee
a politicienilor a fost una de tip popu-
list: strân}i într-o reuniune ad-hoc, de
}eful statului, ace}tia au avansat solu]ii
fanteziste precum cre}terea masiv@ a
salariilor, subven]ii pentru agricultori,
devansarea major@rii pensiilor, alocarea
c@tre popula]ie a energiei electrice ief-
tine }i a gazelor din produc]ia intern@.
Ba, unele partide s-au dovedit chiar mai
radicale, punând în fine degetul pe ran@
}i cerând pre}edintelui… schimbarea
guvernatorului B@ncii Na]ionale }i demi-
terea lui Mircea Sandu de la fotbal (!?)

Dincolo de ridiculul }i umorul
negru pe care le eman@ astfel de solu]ii,
se întrevede un viitor negru, ap@s@tor
pentru români, îndeosebi pentru cei deja
s@r@ci]i în anii tranzi]iei, dar }i pentru cei
care aspirau cu naivitate la condi]ia de
membru al mult trâmbi]ate „clase de
mijloc”. Cu pu]in noroc, putem spera s@
nu ajungem s@ îngro}@m rândul celor
40 de ]@ri ale lumii ap@sate de spectrul
înfomet@rii, dar nici mult nu mai avem.

Oricum, cu fiecare zi, cu fiecare
an care trece, suntem sili]i s@ con-
stat@m c@ amintirea acelui ademeni-
tor indemn electoral „S@ tr@i]i bine!”
se pierde în cea]a deas@ a spe-
ran]elor neîmplinite.

Emil DAVID
Momentul adev@rului într-o agitat@ lume a contrastelor



urmare din pag.1
În oarecare m@sur@, acestea depind,
acum, de ei însi}i. Teme în acest
sens? Iat@: „Istoria întreprinderii
africane. Întreprinderi }i între-
prinz@tori în Africa de dup@ secolul
XIX”, „Studii empirice în statele
africane”. Pe urm@, „Comer]ul }i
comercian]ii din colonii, în contextul
comer]ului interna]ional la începutul
epocii moderne”, „Stat }i institu]ii în
India colonial@”,”Strategie }i regle-
mentarea conflictelor: întreprinderi }i
pia]a muncii în America Latin@”,
„Muta]ii }i transform@ri în ordinea
interna]ional@ în Asia, în anii 1950 }i
1960”, „China de Sud-Vest: zonele
frontaliere în debutul mondializ@rii
economice” }.a.

Este, dar, aceasta o viziune
general@ global@ de abordare a
economiilor lumii privitor la trecutul
lor, la prezentul lor }i la viitorul lor,
de fapt trei piloni care trebuie to]i
trei bineexamina]i, temeinic investi-
ga]i, care se coreleaz@ }i care se
sus]in unul pe cel@lalt, sau fiecare
doi piloni sus]in pe cel de-al treilea.
Viitorul? Se afl@ într-o strâns@ }i
„bine – mersi” leg@tur@ }i cu prezen-
tul }i cu trecutul. „Planurile” de tip
„n@r@va}”, privind, de la sine, „un
altfel de viitor”, nu au cum s@ elimi -
ne determin@rile de for]@, de putere,
de capital, profesionale etc., ale
prezentului }i vremurilor trecute.
Istoria lumii a demonstrat-o }i o
demonstreaz@, pe m@sura acu-
mul@rilor de timp }i muta]ii, f@r@
t@gad@. Nu prea se cunosc infirm@ri
astfel, tocmai de aceea, în cercet@rile
}i concluziile noastre trebuie s@ fim
foarte, foarte judicio}i...

În aceea}i arie larg@ }i unitar@,
deopotriv@, a cercet@rii se înscrie }i
investigarea altor rela]ii. Relev@m,
astfel, pe cea dintre fenomenele
demografice }i crizele economice.
(„Un examen critic al demografiei }i
crizelor economice în Europa
Occidental@ în decursul perioadei
vechiului regim }i secolului XIX”), ne
gândim la confruntarea dintre
„Imperii” }i „Statele na]iune”, (”Între
Imperii }i Statele Na]iune: continui-
tate }i schimb@ri în economiile din
Orientul Mijlociu }i Africa de Nord în

secolul XX”), ne gândim la modul în
care s-au manifestat }i se manifest@
caracteristic virtu]iile veritabile ale
acelei burghezii întreprinz@toare }i
nu atât de speculative, practic, ale
acelei burghezii veritabile („Virtu]ile
burgheze, din [@rile de Jos }i
Japonia, între 1600 – 1914”), ne
gândim la valorificarea mai bun@ a
poten]ialului feminin în dezvoltare
(„Femeile }i strategiile economice:
munca, familia }i asisten]a public@”,
„Genera]iile de femei }i afacerile
interna]ionale: strategiile familiale }i
mobilitatea social@ }i economic@, din
secolul XVI, în secolul XX”). Ne
gândim, de asemenea, la asigur@rile
de risc }i sociale („Coordonate ale
istoriei Asigur@rilor”), la rela]ia biu-
nivoc@ }i care, într-un fel sau altul,
revine, acum, în actualitate (”Despre
p@storii de munte }i modernitate”),
la corela]ia dintre starea de s@n@tate
a popula]iei }i dezvoltare
(”S@n@tatea: mize, pariuri }i actori,
secolele XVIII-XX”) etc.

Sunt eviden]iate, nemijlocit, în

acest sens, multidisciplinaritatea }i
transdisciplinaritatea cercet@rii eco-
nomice ca atare, acea cercetare care
nu poate în nici un fel fi rupt@, care
nu poate în nici un fel fi desprins@
de biologice, medicin@. Fenomenele,
procesele economice nu sunt, în
bun@ m@sur@, doar asem@n@toare cu
cele biologie, ci sunt chiar }i pro-
cese }i fenomene biologice, fac
parte intrinsec@ din sistemul de via]@
}i „exprimare” general@ al continen-
telor }i Planetei, sunt influen]ate ast-
fel }i influen]eaz@, la rândul lor, ast-
fel. Avem în vedere aceste rela]ii?
Din p@cate, mai ales în ultimele
dou@ decenii, }i destul de
„sub]ire”…

Desigur, tehnica, progresul
tehnic – examinarea lor, pre-
vizionarea lor ocup@ un loc funda-
mental în procesul cercet@rii eco-
nomice. Ne-am referit în acest sens
la revolu]iile industriale („Revolu]iile
industriale }i efectele lor mondializa-
toare, cu prec@dere în statele din
Europa de Est, 1750 – 2000”), dar

putem aminti }i alte teme precum
„<<Mic este frumos>>: investigare în
<<micul>> mondial al comer]ului
modern. Experien]a unor mici na]iuni
}i întreprinderile perioadei pre-indus-
triale” sau „Ora}ele }i re]eaua
tehnic@: economicul, financiarul }i
tehnologicul, secolele XIX-XX” }.a.
Raportul urban – rural, atât de
important ast@zi }i cu determin@ri
originale, ocup@ }i acesta un loc de
seam@ în panoplia de lucru a
Congresului. Iat@, „Urbanismul, sis-
temele fiscale }i cre}terea econo -
mic@ în Europa, secolele XV-XVIII”,
„Autoorganizarea re]elelor }i a
opera]iunilor de cooperare”, pe urm@
„R@spunsul sistemelor economice în
ce prive}te evolu]ia mediului încon-
jur@tor: experien]e trecute”,
„Reinventarea ora}ului european:
sfid@ri }i r@spunsuri dup@ 1950” etc.

Temele banilor, cele pentru
finan]e, pentru pie]e de capital, pen-
tru comer]? Pe un loc dintre cele
mai însemnate }i nemijlocit printre
temele Congresului, chiar dincolo de

corela]iile  }i terminaliile respective
v@dite }i ele, de multe ori mijlocit,
pe o arie tematic@ foarte extins@.
Astfel, putem men]iona „Istorie eco-
nomic@ }i monetar@ în secolele XIX
}i XX în Europa de Sud -Est”,
„Coordonate istorice ale reconside -
r@rii banilor având în vedere repere
complementare”, „Regimurile de rat@
de schimb abordate într-o perspec-
tiv@ istoric@”, „Piese monetare în cir-
cula]ie în Europa Central@ – câteva
repere istorice despre <<cum>> }i
<<de ce>>”, „Mecanizarea }i
automa tizarea serviciilor financiare”,
„Societ@]i-ora}e, din perspectiva
unor compara]ii interna]ionale”.
„Institu]ii, pie]e }i fluxuri de capital,
din anii 1800 pân@ în zilele noastre.
De ce centre financiare
atr@g@toare?”, „Politica monetar@ a
<<periferiei>> în condi]iile etalonului
aur”, „Interna]ional banking în Asia,
secolele XIX }i XX”,
„Protomondializare: re]ele comerciale
}i consor]ii în Evul Mediu târziu”,
„Comer]ul transatlantic, lumea iber-
ic@ într-o er@ a reformelor }i
r@zboiului, 1750 – 1821”, „Trecerea
din Marea Nordului }i Marea Baltic@
în Atlantic, efecte în economie }i în
sfera puterii politice, 1500 – 1800””,
„Micro-structura, reglement@rile }i
dezvoltarea pie]elor bursiere în
lume”, „Rolul <<încrede rii>> în dez-
voltarea finan]elor }i comer]ului”,
„Originile deciziilor: date }i statistici
în secolul XX”, „Cheltuielile statului.
Cheltuieli mili tare în vremea secolu-
lui XVIII, structur@, organizare }i
consecin]e” etc.

În sfâr}it, dar deloc în ultimul
rând, }i f@r@ preten]ia epuiz@rii
etal@rii problematicii Congresului,
analiza unor aspecte bog@]ie s@r@cie,
ale pie]ei de materii prime }.a.
(„Spiritul întreprinderii la minorit@]i
}i cre}terea economic@ modern@,
secolul XIX – debutul secolului XX”,
„R@zboaie economice în istorie: o
perspectiv@ global@ a secolelor
dinaintea primului r@zboi mondial”,
„Cum poate integrarea diminua
s@r@cia?”, „Coordonate ale utiliz@rii
trecute, prezente }i viitoare pentru
bauxit@”, „Repere istorice ale
exploat@rii }i valorific@rii ]i]eiului”,
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„Foametea ca factor globalizant”etc.
… Un teritoriu deosebit de vast

se v@de}te, iat@, cu „misterele” }i
„mai pu]in cunoscutele sale” în fa]a
cercet@rii economice. Nici un
cercet@tor, cât de inteligent, cât de
capabil, cât de erudit ar fi el, nu-l
poate cuprinde ca atare. Este nevoie
de echipe, de numeroase cercet@ri,
}i, finalmente, de des prin derea, posi-
bil@, a unor concluzii, la nivelul
Congresului, concluzii cu un caracter
anume de generalitate }i amploare,
utile, foarte utile, sintetice, relevând
linii de for]@, linii directoare, fire}te,
ale cercet@rii în general. Ceea ce,
desigur, s-a f@cut uneori }i se poate
face }i acum. Este }i ar fi aceasta
un aport inestimabil al cercet@rii
economice „esen]iale” (nu îi spunem
nici „fundamentale”, nici „aplicative”)
la deslu}irea viitorului nostru comun,
deocamdat@ cu multe, cu foarte
multe elemente de incertitudine. O
vedem chiar în aceste zile...

Afirmam, „se poate face”. Îns@,
nu oricum. Avem nevoie de o
restructurare serioas@ a curriculelor
economice universitare, a curricu -
lelor privind disciplinele fundamen-
tale c@zute într-o desuetudine, de
multe ori, prin chiar „grija” celor
chema]i s@ gestioneze, la nivel
na]ional, european, interna]ional,
înv@]@mântul economic. O „desuetu-
dine” care nu mai poate continua. În
Europa vestic@ se desf@}oar@ aseme-
nea procese, muta]ii, ele deja au
demarat. Dar la noi? La noi, nu
prea. For]ele – }i aprecierile, ca
atare - sunt direc]ionate mai mult

spre aplicativ }i business, când, de
fapt, r@spunsuri importante, chiar
vitale la problematica dezvolt@rii se
pot constitui prin eforturi majore }i
în direc]iile ar@tate de noi.
Înv@]@mântul a devenit }i devine
prea mult „o afacere în sine”, când,
de fapt, el trebuie - }i va trebui }i
mai mult în „viitor” - s@ devin@ o
afacere  mai mult prin efectele

salutare în via]a economic@, practic@,
„prin efectele sale ca atare”. {i în
acest sens, dup@ p@rerea noastr@,
trebuie amplificat@-}i trebuie amplifi-
cat@ sensibil - calitatea activit@]ii în
înv@]@mânt. Birocra]ia, cât o fi ea de
rafinat@ sau nu, „diploma]ia” univer-
sitar@ de calitate îndoielnic@, fire}te,
sunt „bune”, dar nu pot substitui
„cartea”, cultura, informa]iile judi-

cioase, activit@]ile pertinente, valorifi-
carea lor. Avem, în acest sens,
nevoie de economi}ti, în spe]@ de
cercet@tori economi}ti, care s@
în]eleag@ mai bine, în întreaga sa
cuprindere, fenomenul economic,
care s@ în]eleag@ mai bine
fenomenele }i procesele economice,
pe coordonatele trecut, prezent }i
viitor. Segmentarea în exces, de cele

mai multe ori generat@ de ignoran]@
}i incultur@, am v@zut }i vedem,
ofer@ doar „triste rezultate”. Ale
c@ror „triste efecte,”ale c@ror con-
secin]e nes@buite deja le sim]im,le
vom sim]i }i mai mult în timpul care
urmeaz@. „Amenin]@rile planetare”,
valurile, mari }i cuprinz@toare de
scumpiri o confirm@...

economic@
perspectiva „Utrecht 2009”(II)

Universitatea din Sorbona - Paris

4 Iulie - Ziua Na]ional@ a Statelor Unite
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urmare din pag.1
În cele ce urmeaz@, ne vom concentra
aten]ia, potrivit studiului nostru, asupra
indicatorilor moderni care exprim@
crearea de valoare pentru ac]ionari. 
Principalii indicatori, recunoscu]i de c@tre
firmemle de consultan]@ având reputa]ie
mondial@ }i care, spunem noi, semnali -
zeaz@ crearea de valoare pentru de]in@torii
de interese în cadrul companiilor, sunt
urm@torii:
1. valoarea economic@ ad@ugat@ (EVA)
2. valoarea ad@ugat@ de pia]@ (MVA)
3. rata de rentabilitate a fluxurilor de
numerar (CFROI)
4. randanentul ac]iunilor (TSR)
Facem precizarea c@ lista de indicatori
prezentat@ mai sus nu este exhaustiv@, lit-
eratura de specialitate f@când referire }i la
al]i indicatori care au o abordare modernist@
privind predic]ia valorii companiilor.
Cuvinte cheie: creare de valoare, semnal de
valoare, de]in@tori de interese, performan]@.
Indicatori moderni de semnalizare a val-
orii firmei
Indicatorul valoarea economic@ ad@ugat@
(EVA)
Acest indicator are la baz@ idea central@
c@ nu exist@ profit real, la nivelul unei
companii, dac@ acesta nu dep@}e}te cos-
tul capitalului utilizat. 
În acest context, conceptul de valoare
economic@ ad@ugat@ (EVA) semnalizeaz@
ac]ionarilor faptul c@ se creeaz@ profit
economic sau valoare economic@
ad@ugat@ doar dac@ profitul net
opera]ional al perioadei este mai mare
decât costul capitalului investit în perioa-
da respectiv@ în firm@.
Aceast@ abordare are avantajul c@ per-
mite în cazul existen]ei EVA pe o anu-
mit@ perioad@, o remunerare suplimen-
tar@ a ac]ionarilor prin dividende sau pro-
grame extinse de r@scump@rare a
ac]iunilor proprii, având ca surs@ o parte
din surplusul de valoare creat.
Într-o alt@ ordine de idei, m@surarea va -
lorii economice ad@ugate semnalizeaz@
ac]ionarilor un cadru adecvat de apreciere
a performan]elor manageriale din per-
spectiva producerii de profit economic
sau a diverselor proiecte de investi]ii din
cadrul firmei. Cu alte cuvinte, managerii
pot acum cunoa}te dac@ activitatea lor
curent@ creeaz@ sau, dimpotriv@, distruge
în timp averea ac]ionarilor.
În literatura de specialitate, întâlnim trei
modalit@]i de calcul a indicatorului EVA,
pe care le red@m în continuare:
1.EVA = Rezultatul net din exploatare –
Costul capitalului permanent2;
2.EVA = Capitaluri permanente x (Rata
de rentailitate a capitalurilor investite –
Costul capitalurilor permanente3);
3.EVA = Cifra de afaceri – Cheltuieli de
exploatare – Costul capitalurilor perma-
nente13
Referitor la prima abordare, pentru deter-
minarea valorii EVA trebuie în prealabil
calculat costul capitalurilor permanente
ale firmei. Acest demers presupune
luarea în considerare atât a cheltuielilor
ocazionate de plata dobânzilor bancare,
obligatare sau credit leasing, cât }i a cos-
tului capitalului propriu, cunoscut sub
denumirea de cost de oportunitate, fiind

supus unui tratament contabil diferit. În
acest context, deducem faptul c@ costul
efectiv al capitalului propriu este dat de
beneficiile pe care le-ar putea ob]ine
ac]ionarii realizând investi]ii similare ca
risc în alte titluri de valoare cu sumele
cu care particip@ la formarea capitalului
social al firmei. 
Referitor la cea de-a doua abordare, se
constat@ faptul c@ valoarea economic@
ad@ugat@ este tratat@ ca un venit rezi -
dual. Facem precizarea c@ aceast@ abor-
dare a indicatorului modific@ formula de
calcul,dar nu }i rezultatul calculului.
Obs.: primele dou@ modele de calcul al
indicatorului EVA au neajunsul de a se
referi la profitul opera]ional, a c@rui sem-
nifica]ie este limitat@ în aprecierea per-
forman]elor companiei. Mai mult decât
atât, în literatura de specialitate se con-
stat@ faptul c@, pentru a ob]ine valoarea
real@ a indicatorului EVA, trebuie realizate
aproximativ 160 de ajust@ri contabile,
neexistând un model standard cu privire
la acesta.
Referitor la cea de-a treia abordare,
facem precizarea c@ determinarea va lorii
economice ad@ugate presupune inte-
grarea cheltuielilor de func]ionare într-un
singur indicator monetar de evaluare a
performan]elor companiei.
În concluzie, ceea ce contez@ pentru
ac]ionari, dar nu numai, este nu ob]inerea
de valoare economic@ ad@ugat@ pozitiv@
pe perioade scurte sau anuale, ci
men]inerea constant@ sau chiar cre}terea
valorii profitului economic. Valoarea firmei
va cre}te, doar dac@ nivelul EVA realizat
de companie pe o anumit@ perioad@ de
timp dep@}e}te a}tept@rile investitorilor
privind nivelul acestui indicator. Se poate
aprecia c@ exist@ o corela]ie între va loarea
firmei }i semnalele pe care le transmite
acest indicator investitorilor.
Indicatorul valoarea de pia]@ ad@ugat@
(MVA)
Acest indicator m@soar@ valoarea
ad@ugat@ de pia]@, ca diferen]@ între val-
oarea curent@ de pia]@ a firmei (capi-
talizarea bursier@ sau valoarea observat@)
}i capitalurile permante ale firmei, la val-
oarea lor just@. 
Constat@m faptul c@, potrivit defini]iei,
acest indicator serve}te ca }i valoarea
economic@ ad@ugat@, intereselor de infor-
mare a investitorilor, care pot astfel sta-
bili modul în care managerii gestioneaz@
capitalul ce le-a fost încredin]at.
În acest context, o valoare de pia]@
ad@ugat@ pozitiv@ semnalizeaz@ investito-
rilor crearea de bog@]ie pentru ac]ionari
prin m@rimea valorii capitalurilor inves-
tite de c@tre ace}tia, iar o valoare nega-
tiv@, a acestui indicator, semnalizeaz@ c@
managerii nu creeaz@ valoare, ci distrug
valoarea, inclusiv cea existent@ la data
realiz@rii investi]iei, urmare a unui man-
agement defectuos.
Modul de calcul al acestui indicator se
prezint@ astfel:
MVA = Valoarea de pia]@ a companiei –
Capitalul investit de ac]ionari;
Sau
MVA = (Valoarea de pia]@ a capitalurilor
proprii + Valoarea de pia]@ a datoriilor) 
- (Valoarea înregistrat@ în contabilitate a
capitalurilor proprii + Valoarea înregis-
trat@ în contabilitate a datoriilor);
În practic@,cel pu]in aparent, maximizarea
acestui indicator este urmat@ de cre}terea
valorii de pia]@ a companiei. Exist@, totu}i,
cazuri când maximizarea MVA conduce
la reducerea vaorii companiei, ca urmare
a unor proiecte de investi]ii strategice cu
rat@ intern@ de rentabilitate (RIR) infe-
rioar@ costului capitalului sau o valoare
net@ actualizat@ negativ@.
În ciuda faptului c@ acest indicator se
calculeaz@ foarte simplu, sunt necesare
anumite demersuri anterioare de retratare

a datelor contabile. În acest sens, cabi-
netul Stern Stewart, în calitate de pro-
motor al acestui indicator, propune unele
corec]ii, dintre care cele mai importante
se refer@ la componen]a capitalurilor pro-
prii, astfel: în ceea ce prive}te valoarea
capitalului social, acesta se ajusteaz@ prin:
ad@ugarea valorii emisiunilor de drepturi;
capitalizarea cheltuielilor de cercetare dez-
voltare }i repartizarea acestora pe exer-
ci]iile financiare la care se refer@;
ad@ugarea împrumuturilor }i a benefici-
ilor nerepartizate ac]ionarilor; nead@ugarea
amortiz@rii fondului de comer] (goodwill),
dac@ valoarea corespunz@toare lui a fost
luat@ deja în considerare;
Indicatorul rata de rentabilitate a fluxu-
rilor de numerar (CFROI)
Acest indicator reprezint@ rata intern@ de
rentabilitate a fluxurilor de numerar gen-
erate de activitatea firmei, fiind consid-
erat principalul „concurent” al indicatoru-
lui EVA pe plan interna]ional.
Superioritatea acestui indicator fa]@ de
indicatorul EVA este generat@ de faptul
c@ se determin@ pe baza cash-flow-urilor
viitoare, include ajustarea la infla]ie }i
este o m@rime relativ@ care permite com-
parabilitatea rezultatelor unei firme pe
perioade diferite de timp, precum }i între
firme diferite. Cu toate acestea, în prac-
tic@, CFROI se calculez@ folosind fluxuri
de numerar istorice }i nu estimate.
Modelul de determinare a acestui indi-
cator se face în acela}i mod ca }i rata
intern@ de rentabilitate a investi]iilor, luând
în considerare patru variabile:
1.capitalul brut investit în activele exis-
tente. Aceast@ valoare se determin@
ajustând valoarea brut@ a activelor imo-
bilizate }i a activelor circulante cu
deprecierea datorat@ infla]iei aferent@
activelor }i cu deprecierea datorat@
metodei FIFO de evaluare a stocurilor;
2.fluxul de numerar brut. Acesta se cal-
cueaz@ prin ajustarea profitului net cu
amortizarea activelor corporale, cheltu-
ielile cu dobânzile, costul de restructurare,
etc., precum }i cu derecierea sau
aprecierea datorat@ infla]iei;
3.durata de via]@ economic@ a activelor
existente. Aceast@ durat@, exprimat@ în
ani, se face pe baza valorii brute a
activelor depreciabile }i a cheltuielilor cu
amortizarea;
4.valoarea rezidual@ a activelor existente. Este
o valoare exprimat@ în termeni actualiza]i }i
este considerat@, în general, ca reprezentând
o parte din capitalul investit ini]ial.
Dup@ determinarea variabilelor de mai
sus, se poate calcula CFROI, ca fiind acea
rat@ intern@ de rentabilitate care face ca
valoarea actualizat@ a fluxurilor de numer-
ar brute }i a valorii reziduale s@ fie egal@
cu valoarea capitalului brut investit.
În esen]@, o rat@ intern@ de rentabilitate
de natura CFROI superioar@ costului cap-
italului, semnalizeaz@ investitorilor c@
managerul firmei gestioneaz@ activele
corespunz@tor, iar o rat@ intern@ de
rentabilitate mai mic@ decât costul cap-
italului semnalizeaz@ investitorilor (cu
prec@dere ac]ionarilor) o proast@ funda-
mentare a politicii de investi]ii a firmei cu
repercusiuni, în viitor, asupra averii lor.
Potrivit acestei metode, valoarea firmei este
influen]at@ de fluxurile nete actuale de numer-
ar, precum }i de încas@rile generate de noile
investi]ii utilizate la o rat@ de rentabilitate
echivalent@ cu CFROI viitor estimat.
Indicatorul randamentul ac]iunilor (TSR)
Achizi]ionarea unui activ financiar de
natura valorilor ac]iunilor reprezint@ un
act de investire de capital într-o firm@.
În esen]@,este de fapt vorba de un trans-
fer de capital c@tre un antreprenor de la
care se a}teapt@ un randament al
investi]iei f@cute corespunz@tor riscului
asumat prin aceast@ investire de capital.
Teoria financiar@ modern@ a formalizat

un obiectiv complex al gestiunii valorilor
mobiliare }i anume optimizarea corela]iei
dintre rentabilitate }i risc în plasarea cap-
italurilor financiare. 
Aceast@ abordare este imperios necesar@
în condi]iile volatilit@]ii (volatilitatea desem-
neaz@ varia]ile cursului bursier, fiind
sinonim@ cu no]iunea de sensibilitate)
sporite a valorilor mobiliare, în raport cu
varia]ia fenomenelor economice }i finan-
ciare, ceea ce scoate în eviden]@ o
leg@tur@ direct@ între rentabilitate }i riscul
acestora.
Cu alte cuvinte, un randament mare este
strict legat de un risc mai mare }i invers.
Randamentul unui activ financiar de natu-
ra ac]iunilor este determinat de dou@
componente, respectiv dividendul }i
cre}terea valorii de pia]@ fa]@ de momen-
tul achizi]iei acestuia pe pia]a de capital }i
este dat de urm@toarea formul@ de calcul:
Randamentul ac]iunii (R) = 

unde: 
pt, p0 reprezint@ cursul ac]iunii în anul
t, respectiv cursul ac]iunii la achizi]ionare

= randamentul global al
dividendului;

= randamentul câ}tigului
de capital al unei ac]iuni.
Aceast randament calculat mai sus
vizeaz@ întreaga perioad@ de de]inere a
valorii mobiliare. Pentru comparabilitatea
ei cu ratele de dobând@ din econmomie
este necesar anualizarea acesteia astfel:

unde: ra(nom) = rata nominal@ anual@
de rentabilitate a ac]iunii;

R = rata pe întreaga perioad@ de
de]inere a ac]iunii.
Observa]ie:
Pe un orizont de timp de un an rentabil-
itatea unei ac]iuni se prezint@ sub
urm@toarea form@:
Rata rentabilit@]ii ac]iunii (1) = 

Pentru calculul randamentului unei ac]iuni
în termeni reali presupune luarea în cal-
cul a ratei infala]iei conform efectului
Fiscer, astfel:

unde: rreal = rata real@; ri = rata infla]iei.
În termeni investi]ionali, ceea ce intere-
seaz@ este randamentul sperat notat: E(r). 
În determinarea acestuia se are în vedere
estimarea fluxurilor viitoare de venituri
ce vor fi degajate de societatea emitent@. 
Cel mai adesea, în practic@, se apelez@
la o extrapolare statistic@ a randamentelor
anterioare. Ca ipotez@ de lucru se va
re]ine faptul c@ în viitor tendin]a se va
p@stra relativ în aceea}i parametri. 
→ cea mai bun@ m@surare a randa-
mentelor viitoare este media randa-
mentelor înregistrate anterior, 

a s t f e l :

unde: r1, r2, r3,…,rn sunt randamente
efectiv înregistrate anterior;
i = 1,2,3,…,n reprezint@ luna, anul,
semestrul, etc. în care s-au înregistrat

aceste rate.
A}a cum am amintit, randamentul
ac]iunilor, pentru un investitor, trebuie
corelat cu riscul investi]iei respective. În
acest sens, este necesar s@ amintim c@
riscul unei investi]ii reprezint@ probabili-
tatea apari]iei abaterilor de rentabilitate
fa]@ de media a}teptat@ ca urmare a
varia]iei anticipate }i neanticipate a
fenomenelor economico-financiare care
o determin@. 
Riscul poate fi definit astfel:
- sacrificiul unui avantaj imediat în schim-
bul unor avantaje viitoare;
- sacrificiul unui consum imediat în
schimbul unor consumuri viitoare;
- pierderea unui avantaj cert }i imediat
prin achizi]ia unui activ real contra unui
avantaj considerat superior, dar }i cu un
grad de incertitudine ob]inut din investi]ia
în ac]iuni;
- incertitudinea asupra valorii unui bun
financiar ce se va înregistra la o dat@
viitoare.
Pentru m@surarea riscului se apelez@ în
teoria financiar@ la ipoteza de normali-
tate, care se adevere}te a fi, în cea mai
mare parte, realist@.
Distribu]ia abaterilor randamentelor efec-
tiv înregistrate fa]@ de media lor (obse-
va]ia se face pe un e}antion suficient de
mare) este simetric@ }i urm@re}te legea
normal@ de distribu]ie.
Sub aceast@ ipotez@ cea mai reprezen-
tativ@ m@surare a riscului o reprezint@ –
dispersia – }i abaterea medie p@tratic@.
Dispersia (σ2) reprezint@ media p@tratelor
abaterilor randamentelor efectiv înregis-
trate fa]@ de rentabilitatea medie:

Not@: când se calculeaz@ dispersia pe
baza unui e}antion de randamente efec-
tiv înregistrate în trecut, suma p@tratelor
abaterilor se împarte la n-1, pentru a
corecta ceea ce statisticienii numesc
pierderea unui grad de libertate.
Abaterea medie p@tratic@ (σ) este
r@d@cina p@trat@ a dispersiei:

Simetria abaterilor randamentelor efec-
tiv înregistrate anterior fa]@ de media ran-
damentelor face ca probabilitatea înre -
gistr@rii de abateri pozitive s@ fie egal@
cu cea a înregistr@rilor abaterilor nega-
tive (50&). 
Dispersia este în  fapt o m@sur@ a
ansamblului abaterilor fa]@ de medie
În concluzie, dup@ calculul randamentelor
ac]iunilor efectiv înregistrate anterior }i a
randamentelor medii precum }i calculul
dispersiei }i a abaterilor medii p@tratice,
vom putea afirma c@ ac]iunea va avea
un randament sperat care va fi egal@ cu
media  abaterea medie p@tratic@.
Acest indicator, agregat, semnalizeaz@
investitorului speran]a de rentabilitate a
investi]iei lui în ac]iunile unei firme, dar,
mai mult decât atât, }i riscul aferent
acesteia.
Preocuparea cotidian@ a investitorilor pe
pia]a de capital în ac]iunile unei firme
este de a anticipa tendin]ele de cre}tere
sau de sc@dere a indicelui general al
pie]ei bursiere. 
De aceste tendin]e este legat@ evolu]ia
valorii de pia]@ a fiec@rui titlu financiar
de]inut de ace}tia.
Ipoteza de lucru presupune c@ atunci
când indicele pie]ei este în cre}tere, sem-
nalul este c@ majoritatea titlurilor au o
evolu]ie cresc@toare.
Aceast@ rela]ie între randamentul reali zat
de o valoare mobiliar@ }i randamentul
pie]ei de capital m@surat@ prin indicele
geneal al pie]ei, este formalizat@ în cadrul
conceptului de model al pie]ei financiare.
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Indicatori moderni de semnalizare a valorii firmei, specifici firmelor
cotate – semnalizarea cre@rii de valoare pentru de]in@torii de interese



Pe pia]a Sibex, sesiunea de tran-
zac]ionare de luni de a pus punct celei
de-a }asea luni din an }i, totodat@,
scaden]ei iunie. Ziua de scaden]@ a
adus aceea}i evolu]ie descendent@ a
cota]iilor direc]ie înso]it@ de o lichidi-
tate bun@, investitorii operând deja cu
intensitate pe scaden]ele viitoare. De-a
lungul }edin]ei au fost încheiate
10.678 contracte futures }i options
din 1793 tranzac]ii, cu o valoare echi-
valent@ a 24,3 milioane de lei.
Acestora li se adaug@ }i cele circa
11.000 de contracte rezultate din
închiderile de la scaden]@, totalul tran-
sferurilor dep@}ind 21.600. Per total,
în luna iunie, au fost încheiate peste
a 236.000 contracte. Comparativ cu
aceea}i lun@ a anului trecut, rulajul din
iunie 2008 indic@ o cre}tere de 24 &.
Astfel, pentru a doua lun@ consecutiv,
Bursa din Sibiu reu}e}te generarea
unui volum de transfer superior lunii
similare din anul anterior, confirmând
revenirea pe o direc]ie cresc@toare. În
primele }ase luni ale anului, investito-
rii activi în pia]a Sibex au încheiat
1,87 milioane contracte, total care
reprezint@ o pondere de aproape 54 &
fa]@ de volumul realizat în întreg anul
trecut. Un alt element pozitiv al lunii
iunie este cre}terea spectaculoas@ a
rulajului op]iunilor care a fost cu 123
& mai mare fa]@ de cel din luna mai.
Referitor la simbolurile preferate de
investitori, tranzac]iile din ultima zi din

iunie au fost orientate preponderent
c@tre segmentul derivatelor financiare
cele mai multe contracte fiind încheia-
te în aria SIF, dar remarcându-se }i
derivatele petroliere sau valutare. Ca
lider s-a deta}at DESIF 2 cu peste
5200 contracte, pe doi se aflându-se
DESIF 5 cu 4774. Locul trei a revenit
DESNP, cu  439 contracte. Aceste
totaluri nu includ }i contractele rezul-
tate în urma închiderilor de la sca-
den]@, nivelul crescând sim]itor pentru
fiecare simbol dup@ ad@ugarea acesto-
ra. În topul întregii luni s-au impus,
DESIF 2, cu 115.864 contracte, secon-
date de DESIF 5 cu 92.635. Pe trei,
se afl@ perechea RON/EURO, cu peste
3200 contracte. Aceste totaluri nu
includ închiderile de la scaden]@. 

SSIF WBS România urc@ în
topul intermediarilor Sibex

În luna iunie, activitatea intermediarilor
prezen]i pe pia]a Sibex s-a finalizat cu
încheierea a  236.305 contracte futu-
res }i options. Dup@ o lun@ de „exil”
pe locul secund, ocupat în luna mai,
SSIF Broker Cluj, a revenit pe prima
pozi]ie în clasament, încheind peste
74.000 contracte }i consolidându-}i
pozi]ia de lider în ierarhia general@ din
acest an. Din totalul rulat de SSIF
Broker, 595 contracte au fost încheia-
te pe contul de market-maker.
Activitatea SSIF Broker Cluj ca forma-
tor de pia]@ s-a desf@}urat pe contrac-
tul DESNP cu scaden]a iunie. În
urma sa, simbolul DESNP a revenit
printre cele mai lichide ale pie]ei
sibiene. Odat@ cu finalizarea scaden]ei
iunie, SSIF Broker va activa ca
market maker de DESNP cu scaden]a
septembrie. Pe doi în top s-a clasat
societatea Vanguard S.A, care a tran-
zac]ionat un volum de peste 57.000
contracte. Liderul lunii mai a revenit
astfel pe locul secund, ocupat cu
regularitate de la începutul acestui an.
Ultima treapt@ a podiumului a r@mas
nemodificat@, comparativ cu luna
anterioar@, fiind ocupat@ de SSIF
Estinvest, cu un rulaj de 46.318 con-
tracte. Pe patru, în urcare cu un loc

fa]@ de pozi]ia de]inut@ în luna mai se
afl@ SSIF BT Securities, cu 35.109
contracte. Pe locul cinci, în urcare cu
dou@ pozi]ii, se plaseaz@ Delta Valori
Mobiliare, societate care a încheiat
28.354 contracte. Un alt SSIF din
Bucure}ti, cu o activitate constant
bun@ în pia]a Sibex, anume SSIF
Intercapital Invest, s-a situat, cu
28.232 de contracte, pe locul }ase, în
sta]ionare.  O ascensiune spectacu-
loas@ de cinci pozi]ii s-a putut obser-
va în cazul societ@]ii WBS România,
care a urcat de pe locul 12 pân@ pe
locul }apte. Volumul realizat de
brokerii WBS a fost de 26.673 de
contracte, dintre care 3812 pe contul
de market-maker. SSIF activeaz@ ca
market-maker pe mai multe simbolu-
ri, dintre care se deta}eaz@ ca lichi-
ditate RON/EURO. Un recul de patru
pozi]ii s-a înregistrat în cazul Eastern
Securities, care au ajuns pe pozi]ia a
opta cu 21.246 contracte. În topul
primelor 10 case de brokeraj, îi mai
reg@sim pe brokerii de la Interdealer
Capital, care s-au clasat pe locul
nou@ cu 19.686 contracte, }i pe cei
de la SSIF Trend, pozi]iona]i pe 10,
cu 18.266 contracte.

Debut cu dreptul în iulie 

{tacheta lichidit@]ii a fost ridicat@ la un
nivel superior de c@tre investitorii de
la Bursa din Sibiu, înc@ din prima
}edin]@ a lunii iulie, situa]ie exemplifi-
cat@ de cele aproape 19.000 de con-
tracte futures }i options încheiate din
2631 de tranzac]ii, cu o valoare de
peste 44 milioane de lei. Intensitatea
de la tranzac]ionare a confirmat astfel
faptul c@ pia]a Sibex se afl@ pe un tra-
seu ascendent, raportat la lichiditatea
generat@. Factorul  esen]ial care a
contribuit la o evolu]ie de acest gen a
fost volatilitatea cota]iilor. Acestea au
urmat din nou un traseu descendent
abrupt. În acela}i timp, dup@ finaliza-
rea scaden]ei iunie, participan]ii în
pia]a sibian@ la termen au început
rapid s@ acumuleze noi pozi]ii futures,
cu prec@dere pe scaden]a septembrie,
totalul crescând cu peste 4200 noi

deschideri, pân@ la 42.370.
Plasamentele au fost direc]ionate c@tre
derivatele financiare, predominând din
nou atractivitatea SIF, precum }i cea a
derivatelor valutare datorit@ simbolului
RON/EURO. DESIF 2 au impresionat
prin cota de lichiditate atras@, cele
10.330 de contracte realizate repre-
zentând, echivalentul a 10,33 milioane
de ac]iuni.  Scaden]a septembrie a
atras cea mai mare pondere din acest
volum. Pre]ul de cotare al  DESIF 2
septembrie a pendulat între 1,935 }i
2,0498 lei, iar pentru DESIF 2 decem-
brie cota]ia s-a încadrat între 2,0252
}i 2,2 lei. {i DESIF 5 au continuat s@
se remarce prin nivelul bun de lichi-
ditate, fiind încheiate peste 7700 con-
tracte. Evolu]ia pre]urilor pentru deri-
vatele DESIF 2 }i DESIF 5 a reflectat
din plin sentimentul negativ existent
pe pia]a la vedere. În contextul în care
acesta va persista, pia]a sibian@ a
derivatelor va continua s@ fie refugiul
perfect pentru investitori, oferind, pe
lâng@ oportunitatea de hedging, }i
posibilitatea specula]iilor evolu]iei
pre]ului pe sc@dere. 
În cea de a doua }edin]@ a lunii, pia]a
Sibex a continuat s@ se remarce prin
interesul ar@tat de investitori, concreti-
zat în nivelul bun de lichiditate.
Factorul determinat pentru o astfel de
evolu]ie a fost, ca de fiecare dat@,
volatilitatea cota]iilor. În prima sa parte
}edin]a s-a remarcat prin cre}teri care
au influen]at în mod pozitiv dinamica
pie]ei, pentru ca spre finalul zilei apre-
cierile de pe cele mai lichide simbolu-
ri s@ se reduc@ }i chiar s@ se trans -

forme în deprecieri. În contextul în
care cota]iile s-au mi}cat în acest fel,
imaginea de ansamblu a evolu]iei
pre]urilor a fost la închidere una
mixt@, iar lichiditatea din nou una ridi-
cat@, fiind încheiate aproape 16.000
contracte cu o valoare de 36,6 milioa-
ne de lei. De remarcat a fost
cre}terea spectaculoas@ a num@rului
de pozi]ii futures care, pe parcursul
zilei, a dep@}it pragul de 50.000.
Ulterior, odat@ cu întoarcerea
pre]urilor, s-au observat închideri care
au redus totalul pân@ la 48.000. Chiar
}i a}a nivelul anterior a fost
îmbun@t@]it cu 13,3 &. 
În ceea ce prive}te plasamentele, cel
mai important element a fost tran-
zac]ionarea, în premier@, a scaden]ei
iunie 2009, la doar doz@ zile dup@
activarea acesteia. Pentru cel mai
îndep@rtat orizont investi]ional, au
fost încheiate contracte pe simboluri-
le  DESIF 2 }i DESIF 5. DESIF 2
iunie 2009 au fost cotate la 2,18
lei/ac]iune, iar DESIF 5 la 3,1401
lei/ac]iune. De altfel, cele dou@ sim-
boluri au fost din nou favoritele
inves titorilor, al@turi de perechea
RON/EURO }i derivatele Erste. 
DESIF 2 s-au impus în clasamentul
de lichiditate, cu un rulaj de 8816 de
contracte. Majoritatea dintre acestea
erau încheiate pe scaden]a septem-
brie, la pre]uri între 1,9651 }i 2,02
lei/ac]iune. Pe doi în topul zilei s-au
clasat  DESIF 5, cu 6638 de contrac-
te, cele de pe scaden]a scurt@ fiind
încheiate la pre]uri cuprinse între
2,6901 }i 2,755 lei/ac]iune. 
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La bursa sibian@ 

Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

La bursa sibian@, iunie 2008 a adus un plus de 24 % fa]@ de iunie 2007

„Cunoa}terea este manipularea
intelectual@ a observa]iilor 
verificate atent.”

Sigmund Freud

Situa]ia de fapt
Firma produc@toare de automobile
Volkswagen a interzis concesionar-
ilor s@i din Germania practicarea
unor reduceri la vânzarea noului
model Passat, recomandând un pre]
unic de vânzare. Comisia a consid-
erat c@ aceast@ practic@ încalc@ prin-
cipiile liberei concuren]e prev@zute
de tratat }i a aplicat o amend@ soci-
et@]ii Volkswagen în valoare de
30,96 mili oane de euro.
Volkswagen a atacat decizia comisiei
în fa]a Tribunalului de prim@
instan]@, motivând c@ nu s-au
înc@lcat principiile comunitare în

materia liberei concuren]e, din
moment ce ini]iativele de plafonare a
pre]ului de vânzare al noului model
Passat aveau caracter unilateral,
neexistând un acord între
constructor }i concesio nari în acest
scop.
Dreptul aplicabil
Articolul 81, al.1 TCE, referitor la
în]elegerile între întreprinderi:
„Sunt incompatibile cu pia]a comun@
}i sunt interzise orice în]elegeri între
întreprinderi, orice decizie a
grupurilor de întreprinderi, precum }i
orice practici concertate între între-
prinderi, susceptibile s@ afecteze
comer]ul între statele membre }i
care au ca obiect sau ca efect
împiedicarea, restrângerea sau
distorsio narea concuren]ei în interi-
orul pie]ei interne, }i în special cele
care constau în:
- fixarea direct@ sau indirect@ a
pre]urilor de cump@rare sau de vân-
zare sau a altor condi]ii ale tran-
zac]iilor comerciale; (…)”

Solu]ia }i principiile dega-
jate de CJCE

TPI a anulat decizia comisiei, de
aplicare a unei amenzi societ@]ii
Volkswagen, argumentând c@ nu fus-
ese dovedit@ în spe]@ existen]a unui
acord de voin]@ între constructorul
de automobile }i concesionarii s@i
din Germania, în vederea impunerii
unui anumit pre] de vânzare, fiind
vorba doar un act unilateral al soci-
et@]ii Volkswagen. Astfel, comisia nu
a f@cut dovada accept@rii efective de
c@tre concesionari a pre]ului reco-
mandat de constructor.
Pentru a exista o limitare a liberei
concuren]e, sanc]ionat@ de articolul
81 TCE, este necesar@ constatarea
unei în]elegeri între cele dou@ între-
prinderi, adic@ realizarea unei acord
de voin]@ între cele dou@ p@r]i, }i nu
o simpl@ decizie unilateral@ a unei
întreprinderi. 
Se respinge astfel argumentarea
Comisiei potrivit c@reia acordul de
voin]@ dintre constructor }i conce-
sionar, în vederea impunerii unui
anumit pre] de vânzare rezult@ din
însu}i contractul de concesiune între
aceste p@r]i, deoarece prin încheierea

acestui contract concesionarul ar
accepta, în mod implicit, condi]iile
care pot fi impuse ulterior de conce-
dent, chiar dac@ acestea nu sunt
conforme dispozi]iilor comunitare. 
Tribunalul consider@ c@ simpla
semnare a unui contract de conce-
siune nu poate fi interpretat@ drept
o acceptare tacit@, în avans, a unor
ini]iative ulteriore ale concedentului,
susceptibile s@ contravin@ principiilor
comunitare privind libera concuren]@
în cadrul pie]ei interne. 
În vederea aplic@rii articolului 81,
al.1 TCE, Comisia trebuie s@ fac@
dovada alinierii pozi]iei concesio -
narului, la ini]iativa anticoncuren]ial@
a concedentului, adic@ realizarea unei
“în]elegeri” între cele dou@ p@r]i.
Not@: Împotriva deciziei TPI, se
poate introduce, în termen de dou@
luni de la notificare, un recurs limi -
tat la elemente de drept.
Evaluare
Art. 5, din Legea 21/1996, modifi-
cat prin OUG 121/2003, prevede:
„Sunt interzise orice în]elegeri
expre se sau tacite între agen]ii eco-

nomici sau asocia]ii de agen]i eco-
nomici, orice decizii de asociere
sau practici concertate între
ace}tia, care au ca obiect sau pot
avea ca efect restrângerea, împiedi-
carea sau denaturarea concuren]ei
pe pia]a româneasc@ sau pe o
parte a acesteia, în special cele
care urm@resc: 
- fixarea concertat@, în mod direct
sau indirect, a pre]urilor de vânzare
sau de cump@rare, a tarifelor, raba-
turilor, adaosurilor, precum }i a
oric@ror alte condi]ii comerciale
inechitabile; (…)” 
Acest articol va trebui interpretat în
lumina preciz@rilor f@cute de Curte
în aceast@ spe]@.
Comisia European@ a încercat s@
elimine barierele tarifare }i
în]elegerile dintre companii de
natur@ s@ afecteze libera con-
curen]@, dar se pare c@ Irlanda a
dat un semnal clar c@ nu este
mul]umit@ de munca comisiei, pân@
acum. Irlanda a tras acest semnal
de alarm@, }i prin respingerea
Tratatului de la Lisabona.

Cazul: Volkswagen AG vs. Comisia European@ 
- solu]ie dat@ de Tribunalul de Prim@ Instan]@, 3 decembrie 2003 -

student Ilie BANU

În aceea}i situa]ie se afl@ }i firme precum Coca-Cola (care au chiar un pre] recomandat pe sticle), diverse firme,
brand-uri mai mult sau mai pu]in cunoscute, care afi}eaz@ pe etichete un pre] recomandat de vânzare. Vom vedea,
în situa]ia preluat@ de pe euroavocatura.ro, solu]ia dat@ în astfel de cazuri.
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Santorini - frumoasa Grecie te invit@

Pe c$t de indispensabil@ ^n afaceri,
}edin]a se num@r@ ^ns@ }i printre pri-
mii factori de stres personal. 
A}a c@ unii i-au g@sit }i un ^nlocui-
tor: e-mailul. Potrivit unei cercet@ri
americane din 2005, afacerile au
ajuns s@ se negocieze, ^n propor]ie
de 70&, prin e-mail. Totu}i, "e-mai-
lul este o metod@ de deresponsabili-
zare. Echipele virtuale, care colaboa-
reaz@ doar pe Internet, nu
func]ioneaz@", este convins Adrian
Stanciu, partener la firma de consul-
tan]@ ^n resurse umane Human
Synergistics.  Acesta crede c@ nu
}edin]ele sunt prea multe, ci doar
modul ^n care sunt f@cute duce la
concluzia c@ ar fi prea multe.
"Managerii nu }tiu de ce ]in }edin]a.
Pare ciudat, dar se ^nt$mpl@ frec-
vent", admite Stanciu. %n plus, un
element care o distruge este "con-
centrarea pe negativ, pe p@r]ile rele,
care creeaz@ }i o stare negativ@ pen-
tru urm@toarea }edin]@, din cauza
certurilor. De aici }i preconcep]ia c@
toate }edin]ele sunt plicticoase }i nu
dau randament", explic@ expertul.
Potrivit acestuia, }edin]a nu poate
avea dec$t dou@ scopuri legitime:
informare sau luarea deciziilor. Dar
majoritatea }edin]elor sunt undeva la
mijloc. "%nt$lnirile se termin@ ca ele-

fantul f@r@ coad@, adic@ brusc. %n
plus, suntem ^n faza excesului cu e-
mailul, care ne permite s@ ne ascun-
dem ^n spatele informa]iei. Trebuie
g@site }i inventate ocazii de a pune
oamenii ^mpreun@", sus]ine Stanciu.  
Panti}, de la TMI, vorbe}te despre o
inversare nenatural@ ce are loc ^n
multe companii: subiectele ce nece-
sit@ interac]iune sunt tratate pe e-
mail, schimb$ndu-se zeci de mesaje,
iar inform@rile seci sunt f@cute la
}edin]e. "S@n@tos ar fi exact invers.
<Nu e nimic mai inutil dec$t s@ faci
eficient ceea ce n-ar trebui f@cut
deloc> spune Peter Drucker,  citat
care  ne poate ghida atunci c$nd ne
g$ndim s@ mai facem o }edin]@",
precizeaz@ Panti}.
Pentru o companie cu peste 2.300
de angaja]i, cum este Orange, de
exemplu, e-mailul este mai mult
dec$t necesar. 
Echipa managerial@ }tie, din expe-
rien]a proprie, c@ e-mail-ul este o
binecuvantare: se concep proiecte,
se ]ine leg@tura cu oamenii-cheie
din companie, se stabilesc ^nt$lniri
}i termene.  Modelul clasic de
}edin]@ este cel mai frecvent ^n
companie, ^ns@ o pondere conside-
rabil@ o au }i teleconferin]ele, mai
ales atunci c$nd se discut@ subiec-
te comune cu filiale Orange din alte
]@ri, sau chiar videoconferin]ele,
folosite mai ales pentru interviurile
care ]in de activitatea de resurse
umane, cu angaja]ii din regiuni. 
Pentru ^ntrunirile "face to face",
departamentul de comunicare
intern@ al companiei a popularizat
^n r$ndul personalului "cele 10

reguli de aur ale unei }edin]e" -
care "sunt de bun sim]", dup@ cum
le caracterizeaz@  Amalia Fodor,
director de comunicare Orange
Rom$nia. Organizatorul distribuie
agenda }i informa]ia preliminar@,
invita]ii confirm@ participarea, timpul

alocat trebuie respectat, telefoanele
mobile trebuie ^nchise, iar regula de
baz@ este: fii critic ^n privin]a idei-
lor, nu a oamenilor care le enun]@.
%n concluzie, problema nu este
num@rul }edin]elor, ci modul cum
sunt organizate. Dac@ ar fi f@cute

"ca la carte", cum reiese din sfatu-
rile consultan]ilor, nici un partici-
pant nu ar mai bate nervos din
picioare, nu ar mai dese na fel de
fel de figurine ^n agend@, nu ar
mai c@sca }i nici nu s-ar mai uita
la ceas, la fiecare c$teva minute.

Meeting-mania(II)
Tocmai a]i ie}it dintr-o }edin]@ de c$teva ore de dezbateri, propuneri, polemici, ^n urma c@rora au fost clarificate cel mult
jum@tate din punctele de pe agenda ̂nt$lnirii. Probabil c@, p$n@ la sf$r}itul s@pt@m$nii, v@ mai a}teapt@ un maraton asem@n@tor.
A}a s@ arate idealul de comunicare ̂ ntr-o companie? 

ILEANA ILIE

Management/{edin]e

Randament maxim
O }edin]@ model este aceea bine planificat@ }i preg@tit@, spune Lavinia Ro}ca, 

directorul {colii de afaceri rom$no-americane ASEBUS. C$nd sunt eficiente }edin]ele?

1. {edin]a se justific@ atunci c$nd o problem@ nu poate fi rezolvat@ dec$t prin schimbul
de idei ^ntre membrii unui grup. Altfel este o pierdere de timp }i de bani pentru companie }i
o 
oboseal@ inutil@ pentru angaja]i. 

2. Planificarea este esen]ial@, pentru c@ reduce num@rul }i durata }edin]elor la strictul nece-
sar.

3. Ordinea de zi trebuie s@ specifice clar ora }i locul de desf@}urare, durata, subiectele
care se vor discuta, deciziile care trebuie luate, rolul }i contribu]ia a}teptat@ de la fiecare par-
ticipant sau grup de participan]i. 

4. Agenda trebuie adus@ la cuno}tin]a participan]ilor din timp, pentru ca ace}tia s@-}i poate
preg@ti rapoartele, planurile, propunerile conform a}tept@rilor }i s@ fie c$t mai eficien]i ^n lua-
rea deciziilor.  

5. Regula de aur este: "Timpul angaja]ilor trebuie respectat }i valorificat". Durata maxim@
optim@ a unei }edin]e este de 90 de minute. 

6. Nu trebuie descurajat@ exprimarea }i dezbaterea punctelor de vedere contrare. Intoleran]a
duce fie la conflicte deschise, fie la blocarea dialogului.

7. Dup@ terminarea }edin]ei, se va distribui minuta acesteia, care trebuie s@ fie succint@,
dar s@ specifice clar ac]iunile, responsabilii }i termenele de realizare, nu numai c@tre partici-
pan]i, dar }i c@tre to]i cei interesa]i }i influen]a]i de deciziile luate.

8. Deciziile trebuie s@ se traduc@ ^n ac]iuni. Dac@ au loc înt$rzieri sau abateri de la deci-
ziile luate, ini]iatorul }edin]ei va interveni cu îndemnuri la ac]iune, recomand@ri sau sprijin direct.
Dimpotriv@, succesele nu trebuie trecute cu vederea, ci remarcate }i r@spl@tite. 


