
----

De când în dezbaterea electoral@ american@
situa]ia energetic@ }i întrebarea legat@ de
pre]ul carburan]ilor a devenit întrebarea
principal@, }i europenii au început s@-}i
pun@ asemenea întreb@ri. A}adar, ce facem
cu profiturile spectaculoase ob]inute în ulti-
mul an de companiile petroliere? Ce facem
cu aceaste profituri, de altfel excep]ionale,
venite ca urmare a cre}terii pre]urilor la
petrol pân@ la recordul de peste 140 de
dolari pe baril? În SUA, discu]ia începe s@
prind@ contur într-un program electroral, dar
}i acolo, ca peste tot în lume, între progra-
mul electoral al candidatului Barack Obama
}i legea de impozitare a profiturilor excesi-
ve, este o cale foarte lung@. 

Perioada 2009 – 2020, deseori
utilizat@ în formularea prog-
nozelor, a studiilor de prog-
noz@, se înscrie, în cadrul pro-
cesului de evolu]ie mondoeco-
nomic@, ca o perioad@ cu nu
pu]ine „imprevizibile”. Ca o
perioad@ cu nu pu]ine „ele-
mente aleatorii”. În primul rând,
ne referim la baza energetic@ a
dezvolt@rii. Sus]inut@ mai ales

de ]i]ei, dar }i, uneori, de c@rbune, }i în pofida unor
diminu@ri, în ultimele luni - mai pu]in semnificative, totu}i,
prin compara]ie cu cre}terile din ultimii ani - ale pre]ului
în dolari al barilului de ]i]ei, baza energetic@ amintit@
prezint@ numeroase elemente de incertitudini. Pre]urile pen-
tru energiile neconven]ionale, energii care vor trebui, final-
mente, s@ substituie energiile conven]ionale sus]inute de
resurse limitate, sunt înc@ foarte mari, prin compara]ie cu
unit@]ile ce trebuie înlocuite, tehnologiile multe dintre ele
înc@ „primitive”, sunt greu de implementat, altele abia
acum sunt proiectate, hidroenergia are }i ea probleme etc.

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

„O carte de dimensiuni mai
reduse valoreaz@ mai mult
decât una de dimensiuni mari,
deoarece poate con]ine mai
pu]ine prostii.”

Jules Renard

c my b
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Imaginea s@pt@m$nii
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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

În]elepciunea popular@ ne spune c@, dintotdeauna, toamna
românii î}i num@r@ bobocii. Într-o toamn@ electoral@, cum este
aceasta care st@ s@ înceap@, românii par, îns@, mai dispu}i ca
oricând s@-}i numere performan]ele }i succesele tranzi]iei. Cel
mai frenetic socotitor al acestora se dovede}te a fi însu}i mi -
nistrul finan]elor române}ti, Varujan Vosganian. Zilele trecute,
într-o exuberant@ conferin]@ de pres@, domnia sa a prezentat un
bilan] eclatant al realit@]ilor economice române}ti }i un }ir de
proiec]ii menite s@ ne taie r@suflarea }i s@ ne asigure prea–plinul
de optimism.

Pe scurt: cre}tere economic@ în primul semestru de 8,6 la
sut@, pe fondul unui dinamism economic de 9 la sut@ în
trimestrul al doilea, sc@derea ponderii deficitului de cont curent,
la sfâr}itul primului semestru, la 15,2 la sut@ din PIB, investi]ii
– record de 10 miliarde de euro }i deficit bugetar, dup@ primele
}apte luni, de numai 0,64 la sut@ din PIB, peste 60 la sut@
acoperire a deficitului de cont curent, din investi]ii str@ine directe. 

Exuberan]@ de toamn@ electoral@

continuare ^n pagina 8
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Sandra Izba}a, veritabil@ vedet@ a sportului }i a vie]ii
Academia Rom$n@

Dan SUCIU

Emil DAVID

Ecua]ia dezvolt@rii

Dan POPESCU

Regimul de ]intire 
a infla]iei – precondi]ii 
ale succesului

C$}tig@torii crizei

Prognozele:
mai mul]i factori de influen]@

Revolu]iile industriale }i globalizarea (III)

Denis Papin

„Am tr@it destul de mult, pentru a vedea c@ diferen]ele pot na}te
doar ur@, când, de fapt, ar trebui mai ales cunoscute.”

Stendhal

A}adar, structurile }i infrastructurile. Fran]a, 1680. Un rege –
Ludovic al XIV –lea, autoritar }i care a f@cut multe lucruri bune
pentru ]ara sa. În planul tehnicii }i al construc]iilor, numeroase
poduri, viaducte, conducte, canale, pe urm@ laboratoare cu bune
rezultate }.a. Era un rege, era o conducere care pre]uiau
inteligen]a. O lung@ domnie ce se apropia de cap@t. Un remarca-
bil fizician, mecanic, deopotriv@, Denis Papin (1647 – 1714),
devine, în anul 1680, inventatorul „cazanului cu abur”, numit la
vremea respectiv@ „oala lui Papin”. Inventeaz@ }i pompa centrifug@
}i descrie, cu mult@ aplica]ie, „ciclul termodinamic al motorului cu
abur”. Începutul era f@cut... 

UTRECHT 2009
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Regimul de ]intire a infla]iei poate
fi definit, în cea mai larg@ versiu-
ne, ca un cadru de politic@ mone-
tar@ care acord@ o importan]@ con-
siderabil@ men]inerii stabilit@]ii
pre]urilor. O defini]ie mai restrâns@
ar fi aceea c@ el reprezint@ un
cadru de politic@ monetar@ care are
la baz@ adoptarea unei reguli de
politic@ monetar@ în care previziuni-
le cu privire la nivelul infla]iei vii-
toare joac@ un rol central, fie sub
forma regulilor ]int@i, fie sub forma
regulilor instrumentii. Deoarece
politica monetar@ are efect asupra
infla]iei cu o anumit@ întârziere
(literatura de specialitate }i practi-
ca arat@ c@ aceasta poate varia
între nou@ luni }i doi ani), ]intirea
infla]iei reprezint@, de fapt, o ]inti-
re a infla]iei prognozate (Svensson,
1997). Aceste prognoze ale infla]iei
sunt dependente de viziunea b@ncii
centrale cu privire la mecanismul
de transmisie al politicii monetare,
de starea curent@ a economiei }i de
calea planificat@ a instrumentului
respectiv. De asemenea, modelarea
econometric@ }i metodele de infe-
ren]@ statistic@ bazate pe date }i
informa]ii economice de calitate,
capabile s@ realizeze prognoze de
încredere, sunt necesare ca pre-
condi]ii de natur@ tehnic@ pentru
adoptarea regimului de ]intire a
infla]iei. În general, ]intirea infla]iei
are în vedere rata pe termen lung
a infla]iei, iar anun]urile b@ncii cen-
trale referitoare la valoarea acestei
rate a infla]iei sunt destinate
cre}terii credibilit@]ii sale }i
men]inerii a}tept@rilor infla]ioniste.
De asemenea, ele sunt utile din
perspectiva legitimit@]ii politice a
unei b@nci centrale independente,
cu prec@dere în situa]ia în care
aceasta este nevoit@ s@ adope deci-
zii nepopulare. 
Ra]iunea fundamental@ din spatele
adopt@rii unui regim de ]intire a
infla]iei este aceea c@, în anumite
condi]ii rezonabile, stabilizarea
pre]urilor este echivalent@ cu stabi-

lizarea output-ului în jurul valorii
sale naturale – aceasta se refer@ la
nivelul output-ului care ar prevala
dac@ nu ar exista rigidit@]i de ordin
nominal în economie (Blanchard,
2003). łintirea infla]iei presupune,
de regul@, implicarea a cel pu]in
cinci componente: (1) stabilirea
asigur@rii stabilit@]ii pre]urilor sub
form@ de rate joase ale infla]iei ca
obiectiv unic sau prioritar al politi-
cii monetare, fie pe cale consti-
tu]ional@, fie prin angajamentul
public al autorit@]ii monetare; (2)
cuantificarea obiectivului politicii
monetare ca rat@ a infla]iei ce
urmeaz@ a fi atins@ de-a lungul
unui interval de timp (cel mai ade-
sea, acesta este anual, dar este
posibil@ }i definirea de obiective
plurianuale sau pe termen mediu),
]inta putând fi stabilit@ de c@tre
guvern }i delegat@ b@ncii centrale,
stabilit@ în comun sau precizat@
independent de c@tre autoritatea
monetar@; (3) independen]a b@ncii
centrale în privin]a instrumentelor
utilizate în atingerea ratei ]int@ a
infla]iei, aceasta ducând la reduce-
rea rolului ]intelor intermediare
(altele decât infla]ia prognozat@);
(4) desfã}urarea proceselor de con-
figurare }i aplicare a politicii mone-
tare în condi]ii de transparen]@,
implicând controlabilitatea activit@]ii
autorit@]ii monetare }i feedback din

partea agen]ilor economici; (5)
r@spunderea b@ncii centrale pentru
e}ecurile în atingerea ]intelor
infla]ioniste stabilite. Astfel, utiliza-
rea ]intirii infla]iei drept strategie
de politic@ monetar@ nu echivaleaz@
strict cu recurgerea la o regul@ de
politic@ economic@ (în sensul
apel@rii la un algoritm cuantifica-
bil), ci se refer@ mai degrab@ la
introducerea unei componente sis-
tematice substan]iale în politica
monetarã sau la asigurarea
coeren]ei acesteia în raport cu
obiectivul stabilit în plan nominal,
sub forma unui discre]ionism con-
strâns, flexibilitatea rãmânând o
caracteristic@ a acestei politici.
Practic, banca central@ trebuie s@
aleag@ acea configura]ie a instru-
mentelor de politic@ monetar@ care
s@ conduc@ la maximizarea }anse-
lor de atingere a ]intei de infla]ie,
ceea ce confer@ politicii monetare
un puternic caracter pro-activ, mer-
gând pân@ la utilizarea infla]iei anti-
cipate drept ]int@ intermediar@.
Flexibilitatea politicii monetare este
în acest caz cenzurat@ doar de cos-
turile (explicite sau implicite, ulti-
mele incluzând costurile repu-
ta]ionale }i de credibilitate ce afec-
teaz@ deciden]ii de politic@ mone-
tar@ atât pe plan institu]ional, cât }i
personal) ale neatingerii ]intei, un
rol important jucându-l evaluarea

transparent@ a consecin]elor pe ter-
men lung generate prin intermediul
m@surilor orientate pe termen scurt
adoptate de c@tre banca central@.
De asemenea, credibilitatea sporit@
a autorit@]ii monetare permite prac-
ticarea excep]ional@ a unor devieri
temporare de la ]int@ ca r@spuns la
apari]ia unor }ocuri ce afecteaz@
nivelul general al pre]urilor, f@r@
transmiterea semnalului de acomo-
dare a unor cre}teri permanente în
rata infla]iei. Totu}i, ]intirea infla]iei
restrânge în mod benefic marjele
de manevr@ ale institu]iilor implica-
te în conceperea }i aplicarea politi-
cilor macroeconomice, atât în sen-
sul circumscrierii distorsiunilor
motiva]ionale care ar putea condu-
ce la un comportament inconsistent
în timp al b@ncii centrale, cât }i în
cel al izol@rii par]iale a autorit@]ii
monetare fa]ã de presiunile pro-
infla]ioniste din partea guvernului,
în acest sens contribuind rolul de
ancor@ nominal@ al ]intei
infla]ioniste }i transparen]a intrin-
sec@ a politicii monetare în
condi]iile ]intirii infla]iei  (Popa,
2000). 
Pentru ca regimul de ]intire a
infla]iei s@ poat@ fi implementat în
România era necesar@ îndeplinirea
unui set de criterii sau condi]ii,
care pot fi încadrate, în principiu, în
trei mari categorii: (1) cerin]e de

ordin tehnic; (2) cerin]e referitoare
la credibilitatea b@ncii centrale }i la
capacitatea sa de ac]iune; (3) crite-
rii referitoare la posibilitatea armo-
niz@rii politicii monetare cu politica
economic@ general@ a guvernului. 
Cerin]ele de ordin tehnic au un rol
specific în definirea clar@ a obiecti-
velor regimului de ]intire a infla]iei,
în în]elegerea lor de c@tre agen]ii
economici }i în atragerea sprijinului
necesar pentru atingerea obiective-
lor. Principalele cerin]e de natur@
tehnic@ cu care autorit@]ile moneta-
re se confrunt@ în implementarea
regimului de ]intire a infla]iei sunt: 
(1)Alegerea indicelui de pre].
Teoretic, cel mai adecvat indice este
deflatorul PIB, dar el prezint@ deza-
vantajul de a fi disponibil cu întâr-
ziere foarte mare }i de a fi supus
revizuirilor ulterioare. Din aceste
motive, deflatorului PIB îi este pre-
ferat indicele pre]urilor de consum
(IPC), dar el este influen]at de
pre]urile controlate de autorit@]ile
publice, precum }i de factori de
natur@ sezonier@. De asemenea, se
poate avea în vedere ca indice de
pre] o „infla]ie de fond” (engl. core
inflation), care r@spunde cerin]ei
esen]iale de a exista o leg@tur@ cau-
zal@ între instrumentele politicii
monetare }i obiectivul urm@rit.
Dezavantajul infla]iei de fond este
acela c@ definirea sa este destul de
pu]in accesibil@ publicului larg, ceea
ce poate genera impresia de lips@
de transparen]@ din partea b@ncii
centrale, cu efecte poten]ial negati-
ve asupra aplic@rii }i func]ion@rii
întregului mecanism. 
(2)Cunoa}terea mecanismului de
transmisie a politicii monetare.
Banca Na]ional@ trebuie s@ se afle
în pozi]ia de a putea previziona
evolu]ia pre]urilor plecând de la
situa]ia trecut@ }i de la influen]ele
deciziilor de politic@ economic@ pre-
zente. Aceasta se dovede}te a fi o
cerin]@ provocatoare chiar }i pentru
economiile dezvoltate, în care incer-
titudinea cu privire la modul de
propagare a m@surilor de politic@
monetar@ spre sectorul economiei
reale este mai redus@. În mod
tradi]ional, pot fi identificate patru
mari canale de transmitere a politi-
cii monetare. Primul canal se refer@
la efectul direct asupra ratei dobân-
zii, în condi]iile în care ratele de
dobând@ ale b@ncii centrale afec-
teaz@ rata dobânzii pe pia]@.

continuare ^n pag.3
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urmare din pag.2
Aceasta va afecta nivelul consumului,
al economiilor }i comportamentul
investi]ional al operatorilor econo-
mici. Al doilea canal este disponibili-
tatea creditului, al treilea se refer@ la
pre]urilor activelor financiare (ac]iuni,
obliga]iuni) }i al activelor fizice (pia]a
imobiliar@), în timp ce al patrulea
canal este reprezentat de cursul de
schimb. În toate aceste canale de
transmisie, a}tept@rile au un rol sem-
nificativ. În România, aceast@ cerin]@
a fost mult mai greu de îndeplinit,
datorit@ schimb@rilor structurale per-
manente }i a incertitudinii mai ridi-
cate cu privire la efectele economice
ale unei anumite m@suri de politic@
monetar@. Cei mai semnificativi fac-
tori care influen]eaz@ }i afecteaz@ efi-
cien]a mecanismului de transmisie a
politicii monetare în cazul României
pot fi considera]i urm@torii: (1)
structura sectorului bancar – ca }i în
alte ]@ri în tranzi]ie, b@ncile domin@
intermedierea financiar@ în România,
iar sectorul bancar, la rândul s@u,
este dominat de un num@r restrâns
de b@nci, dintre care una (Banca
Comercial@ Român@) este principalul
creator de pia]@; (2) monetizarea
redus@ – ponderea masei monetare
M2 în PIB s-a situat în ultimii zece
ani în jurul valorii de 24 la sut@,
ceea ce indic@ ineficien]ele din siste-
mul bancar }i lipsa de experien]@ a
agen]ilor economici priva]i în utiliza-
rea banilor ca instrument de coordo-
nare; (3) euroizarea/dolarizarea eco-
nomiei – comparativ cu alte econo-
mii est-europene, România este una
dintre cele mai propun]at dolariza-
te/euroizate ]@ri, dac@ ]inem cont c@
propor]ia monedelor str@ine în M2 a
fost de 46 la sut@, la începutul lui
2002, }i de circa 40 la sut@ la
sfâr}itul lui 2003; (4) sectorul infor-
mal }i nevoia de numerar – în
România, dimensiunea sectorului
informal s-a aflat pe un trend
cresc@tor, de la o pondere de 9 la
sut@ în PIB, în 1993, la aproximativ
42 la sut@ în 2000, ulterior trendul
fiind descresc@tor; (5) dimensiunea
economiei }i gradul de deschidere
c@tre exterior – deoarece România
este o economie mic@ }i deschis@,
cursul de schimb reprezint@ de
departe cel mai important canal de
transmisie a politicii economice,
deoarece el afecteaz@ nu numai cere-
rea agregat@, dar }i oferta agregat@.
O depreciere a monedei na]ionale,
determinat@ de relaxarea politicii
monetare, poate duce firmele c@tre
m@rirea pre]urilor interne chiar }i în

absen]a unei cre}teri la nivelul cere-
rii agregate. De asemenea, cum
informa]ia cu privire la cursul de
schimb este disponibil@ pe pie]ele
financiare, salariile }i pre]urile tind s@
se ajusteze chiar înainte ca modifica-
rea pre]urilor produselor din import
s@ î}i fac@ sim]it efectul asupra
structurii costurilor de produc]ie, ori
aceasta este o tr@s@tur@ important@ a
economiilor care au un istoric de
infla]ie ridicat@, cum este }i cazul
României. Gradul de deschidere al
economiei poate fi apreciat prin
intermediul unui indicator de genul
ponderii comer]ului exterior în PIB,
care în cazul României a ar@tat valori
în cre}tere, de la 23 la sut@, în 1998,
la circa 40 la sut@ în anii 2000.
Aceasta arat@ o cre}tere a gradului
de deschidere a economiei române}ti
}i, în acela}i timp, o cre}tere a gra-
dului de integrare a economiei în
economia global@, ceea ce duce la
m@rirea vulnerabilit@]ii României la
}ocurile externe.
(3)Stabilirea ]intelor cantitative }i a
calendarului atingerii lor. Stabilirea
]intei trebuie s@ aib@ în vedere
m@sura în care societatea este
preg@tit@ s@ ating@ un obiectiv sau
altul. În privin]a acestei cerin]e
situa]ia a fost mult simplificat@ de
angajamentul României de a adera la
Uniunea European@ }i de adoptare a
monedei euro. Practic, România }i-a
propus s@ ating@ criteriile de conver-
gen]@ stabilite prin Tratatul de la
Maastricht, ini]ial, la orizontul anului
2009, ceea ce a simplificat contura-

rea ]intelor intermediare ce au trebuit
atinse, inclusiv cu privire la rata
infla]iei.
Credibilitatea b@ncii centrale, înso]it@
de capacitatea sa efectiv@ de ac]iune,
reprezint@  un factor însemnat în
succesul strategiei de ]intire a
infla]iei. Încrederea operatorilor eco-
nomici în banca central@ este de
regul@ greu de câ}tigat }i u}or de
pierdut, aceasta însemnând c@ publi-
cul larg ia în considerare previziuni-
le formulate de banca central@, ele
sunt incluse în planurile de afaceri
}i, pe cale de consecin]@, contribuie
la realizarea previziunii formulate de
banca central@. Pe lâng@ încrederea
agen]ilor economici în previziunile
b@ncile centrale, capacitatea sa de
ac]iune se afl@ pe primul loc între
condi]iile de ordin institu]ional care
trebuie îndeplinite pentru implemen-
tarea cu succes a ]intirii infla]iei.
Capacitatea de ac]iune a b@ncii cen-
trale se refer@, pe de o parte, la
autonomia de care dispune în stabi-
lirea obiectivelor }i adoptarea
m@surilor care permit atingerea lor –
este vorba nu numai de statuarea
prin lege a autonomiei b@ncii centra-
le, ci }i de existen]a condi]iilor eco-
nomice }i politice pentru ca ea s@ se
poat@ manifesta concret – }i, pe de
alt@ parte, la necesitatea utiliz@rii a
cel pu]in unui instrument eficace de
control a infla]iei }i de ancorare a
a}tept@rilor infla]ioniste ale operatori-
lor economici. În ceea ce prive}te
autonomia b@ncii centrale, ea este
prev@zut@ în legisla]ia româneasc@,

din aceast@ perspectiv@ România
fiind aliniat@ la legisla]ia similar@ din
]@rile Uniunii Europene. Referitor la
instrumentele de control a infla]iei, la
nivelul anilor 2003-2004 situa]ia era
favorabil@ în bun@ m@sur@: plafoane-
le de credit au fost eliminate înc@ din
1991, iar creditele direc]ionate din
emisiune a b@ncii centrale nu mai
exist@ din 1993. Ratele de dobând@
urmeaz@ jocul cererii }i ofertei, f@r@
interven]iile administrative ale b@ncii
centrale, iar pia]a titlurilor de stat era
relativ lichid@ }i adânc@. Cu toate
acestea, un num@r de dou@ circum-
stan]e afectau capacitatea b@ncii cen-
trale de a utiliza eficient instrumen-
tele de politic@ monetar@ de care dis-
pune în mod normal. Prima se refer@
la nivelul redus al monetiz@rii, amin-
tit mai devreme, care inducea riscul
calibr@rii insuficient de exacte a
m@surilor de politic@ monetar@ }i
pericolul ca m@surile adoptate s@ nu
antreneze efectele urm@rite, iar a
doua are în vedere nivelul ridicat al
ratei rezervelor obligatorii, care
mic}oreaz@ substan]ial marja de
manevr@ a b@ncii centrale în
urm@rirea obiectivelor de politic@
monetar@. Trebuie spus, în context,
c@ m@rirea ratei rezervelor obligatorii
în România a avut dou@ cauze: cos-
tul ridicat al falimentelor bancare din
a doua jum@tate a anilor `90 supor-
tat indirect prin emisiune monetar@ a
b@ncii centrale, }i emisiunea asociat@
cump@r@rilor masive de pe pia]a
valutar@ intern@ ale b@ncii centrale
destinate atingerii unui nivel adecvat

al rezervelor valutare }i evit@rii unei
aprecieri nesustenabile a leului în
raport cu principalele valute. 
Armonizarea politicii monetare cu
politica economic@ general@ a guver-
nului este necesar@ pentru evitarea
unor decizii discre]ionare sau insufi-
cient fundamentate, în momentul în
care se pune problema unui palier de
infla]ie calitativ nou – valori ale ratei
infla]iei mai mici de 5 la sut@ – com-
parativ cu cele anterioare. Unul din-
tre domeniile de conflict poten]ial
între politica monetar@ }i politica
guvernamental@, avut în vedere în
momentul adopt@rii regimului de
]intire a infla]iei, se refer@ la pre]urile
administrate din economia româ-
neasc@. Interesant este faptul c@
ponderea în PIB a produselor cu
pre]uri administrate era aproape
neglijabil@ în 2003, dar popula]ia dis-
punea de o serie de servicii }i pro-
duse cu o pondere important@ în
co}ul de consum al c@ror pre] era
supravegheat de organisme publice –
de departe, cele mai importante erau
gazele naturale }i energia electric@ }i
termic@. Atâta vreme cât pre]urile
acestor produse se modific@, }i mai
ales dac@ aceast@ modificare este
substan]ial@, acest lucru afecteaz@
infla]ia m@surat@ prin pre]urile con-
sumatorilor }i influen]eaz@ capacita-
tea b@ncii centrale de a controla
infla]ia. O a doua surs@ de conflict
poten]ial între autoritatea monetar@ }i
autorit@]ile guvernamentale poate
veni din direc]ia deficitului public }i
a modalit@]ii de finan]are a acestuia.
Reducerea infla]iei poate avea loc, în
mod evident, numai prin diminuarea
treptat@ a deficitului public, fiscal }i
cvasifiscal. Deficitul cvasifiscal, defi-
nit prin nivelul arieratelor fa]@ de uti-
lit@]i publice }i al]i produc@tori de
bunuri }i servicii afla]i sub controlul
autorit@]ilor, poate amenin]a ]intele
de infla]ie, dac@ el se men]ine sau
cre}te, aceasta semnificând persis-
ten]a problemelor structurale în eco-
nomie }i p@strarea în stare de ope-
rabilitate a consumatorilor care utili-
zeaz@ ineficient resursele. 
Acestor cerin]e dure ale imple-
ment@rii regimului de ]intire a
infla]iei, li se poate ad@uga }i o alta,
de natur@ cultural@, manifestat@ sub
forma în]elegerii }i accept@rii la nive-
lul societ@]ii române}ti a importan]ei
eforturilor pentru stabilitatea pre -
]urilor }i a încrederii în politicile
adoptate de Guvern }i Banca Na]io -
nal@ în acest scop. În acela}i timp,
îns@, aceste politici trebuie astfel
calibrate pentru a inspira încrederea

Regimul de ]intire a infla]iei – precondi]ii ale succesului

Roma - “Cetatea Etern@”

Vedere din New York
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urmare din pag1
Englezul James Watt (1736 –

1819) va perfec]iona construc]ia,
înzestrând-o, chestiune esen]ial@, cu
o „camer@ de condensare”
men]inut@ la temperatura ambiant@.
Practic, Fran]a }i Anglia, mân@ în
mân@, deschid zori noi dezvolt@rii
industriale, progresului în general al
lumii. Va fi furnizat@ o nou@ for]@
motrice în dezvoltarea produc]iei
industriale, se vor amplifica puter-
nic produc]ia }i productivitatea
muncii.
Începe construc]ia ma}inilor cu aju-
torul ma}inilor, cu alte cuvinte o
veritabil@ revolu]ionare a industriei
u}oare }i propagarea revolu]iei
tehnice în industria grea. Cum „uti-
lizarea for]ei aburului va pretinde
ma}ini de fier capabile s@ reziste
unor presiuni mai mari, metalurgia
va dobândi noi dimensiuni.
Separarea minereului de fier începe
s@ se fac@ cu huil@ transformat@ în
cocs }i, nu ca pân@ atunci, cu
c@rbuni de lemn. Procedeul fa -
bric@rii cocsului fusese descoperit
de Abraham Darby, tot acum fiind
descoperite }i procedeele care per-
miteau fabricarea mai ieftin@ a
o]elului – pudlajul, ce f@cea posibil@
tranformarea fontei, rigide }i ca -
sante, în fier pur }i maleabil.” În
câteva zeci de ani se realizase, în
Europa, un imens progres, care va
continua...
... O]elul devine esen]ial. În 1856,
Henry Bessemer inventeaz@ conver-
tizorul, ce i-a permis ob]inerea de
o]el în stare lichid@ }i în mari can-
tit@]i. Îns@, abia în 1878, Thomas
Gilchrist descoper@ posibilitatea de
a folosi minereul cu fosfor,
înl@turând fosforul prin c@ptu}irea
convertizorului cu magneziu.

Efectele descoperirii asupra indus-
triei extractive sunt impresionante.
Câteva cifre: în Anglia, cantitatea de
c@rbune extras cre}te de la 5 mil-
ioane tone în 1750, la 10 milioane,
în 1800 }i la 16 milioane tone în
1829. Iar extrac]ia de minereu de
fier va ajunge, în 1890, la 15 mili -
oane tone, necesarul fiind asigurat
}i printr-un import de 3 – 4 mili -
oane tone minereu de fier. Odat@ cu
industria, cine contribuise oare la
înregistrarea unor astfel de dinami-
ci uluitoare? Am amintit deja, trans-
portul pe „drumul de fier”. Acest tip
de transport devenise, a devenit
factorul decisiv în dezvoltarea eco-
nomic@ a Angliei }i nu numai.
Transportul tractat animal nu mai
era fezabil în nici un fel. În 1830,
are loc inaugurarea liniei de cale
ferat@ Liverpool – Manchester. Un
mare eveniment, surprins admirabil
de presa }i literatura timpului.
„Rezisten]ele”, atâtea câte fuseser@,

erau definitiv înl@turate.
În fapt, utilizarea aburului solicita
mult c@rbune: el exista, era pus la
„dispozi]ie”, „acoperea necesarul”.
Cerea, totodat@, utilizarea aburului,
}i cerea din abunden]@, fier, o]el,
pentru a putea fi fabricate
motoarele }i platformele. Existau }i
acestea, „acopereau necesarul”. De
altfel, în Anglia, pre]ul tonei de
font@ scade de la 17 lire în 1728,
la 6 lire, în 1802. Erau necesare
utilaje pentru prelucrat metalul,
ma}ini, piese, dar }i acestea se
v@deau tot mai mult la momentul
potrivit, revolu]ionându-se
tehnologiile într-o manier@ de
neconceput, atâta vreme cât princi-
pala materie prim@ de lucru fusese
lemnul. „Apar” astfel borma}ina (în
1774), raboteza (în 1776), ma}ina
de fabricat cuie (1790), ma}ina de
fabricat cabluri (1792), fier@str@ul
circular (1780), presa hidraulic@
(1795), strungul cu micrometru }i

ma}ina de filetat cu c@rucior,
ambele realizate de inginerul Henry
Mandslay între 1797 – 1800, etc.
„Revolu]ia”, „revolu]iile industriale”
în plin@ desf@}urare...
În asemenea condi]ii, }i intercon-
di]ionat, produc]ia de fier a Angliei
va cre}te de la 700 mii tone în
1830, la peste 2,2 milioane tone în
1835, dinamicile fiind }i mai
abrupte ulterior. De altfel, trans-
portul pe calea ferat@ va cunoa}te o
„veritabil@ explozie”, }i în Anglia }i
în lume. În 1850, în lume deja fu -
seser@ construi]i 35 mii km de cale
ferat@, din care Anglia de]inea 10
mii km. În 1914, îns@, re]eaua
mondial@ de transport pe cale
ferat@, re]ea extins@ }i amplu dez-
voltat@ în timp }i în alte state
europene, în Statele Unite, în
Canada, în ]@ri din America de Sud,
în Rusia asiatic@, în alte ]@ri (înc@
colonii) din Asia (India de exem-
plu), în Africa etc. – va atinge 1

milion de km de cale ferat@ din
care Anglia ca atare,  extins@, rela-
tiv, }i la dimensiunile Marii Britanii,
de]inea numai 38 km.
Am amintit mai ales – }i în unele
privin]e – de Anglia, dar toate aces-
tea „se întâmplau” peste tot.
... Oricum, limbajul industrial, car-
acteristic capitalismului modern în
plin@ afirmare, devenise comun
pentru mai toate statele cu aspira]ii
}i veleit@]i în acest sens: minereu,
cocs, furnale, transport, locomotive,
vagoane, substan]@ util@ pentru
minereuri, energie, eficien]@, profit
brut }i net, tehnologii, for]@ de
munc@, organizare, conducere etc.
Ne îndrept@m spre z@ri eminamente
noi, care, îns@, se erodau rapid,
„noul” ca atare fiind mereu }i tot
mai repede întruchipat de altceva.
De fapt, bazele „globalismului”, ale
„mondializ@rii”, ale „inter-
na]ionaliz@rii” dezvolt@rii economice,
fuseser@, evident, puse.  (va urma)

Revolu]iile industriale }i globalizarea (III)

Dan POPESCU

Fabrica “clasic@” (1850) James Watt

Trenul “Transsiberian” (Rusia)
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În cadrul oric@rei companii, comuni-
carea de marketing }i mai ales cali-
tatea acesteia reprezint@ un factor
decisiv pentru succesul sau insucce-
sul acesteia, de aceea accentul cade
în primul rând pe competen]ele spe-
ciali}tilor implica]i în realizarea aces-
teia. Astfel, pentru a realiza o comu-
nicare eficient@, managerul are la dis-
pozi]ie dou@ variante: apelarea la
speciali}ti din afara companiei sau
dezvoltarea unui departament specia -
lizat în interiorul companiei. Pentru
fiecare dintre cele dou@ pot fi aduse
argumente pro }i contra. Astfel,
exper]ii din cadrul companiei cunosc
în detaliu produsele sau serviciile
companiei precum }i cultura organi-
za]ional@, sunt responsabili de bugete
}i rezultate }i au grad mai mare de
implicare emo]ional@. Apelarea la
exper]i din afara companiei pre-
supune mai mult@ experien]@, profe-
sionalism, o mai mare obiectivitate,
avantajul de a cunoa}te mult mai
bine nout@]ile în domeniu, furnizori }i
parteneri cu care se poate colabora.
Oferta de servicii de comunicare este
extrem de diversificat@, adaptat@
necesit@]ilor fiec@rei companii. Unele
agen]ii ofer@ servicii complete de
comunicare (agen]ii full-services) în
timp ce altele doar servicii par]iale
(agen]ii de consultan]@, agen]ii de
crea]ie, agen]ii media). Pe de alt@
parte, agen]iile pot oferi o comuni-
care integrat@ sau pot fi specializate,
fie în anumite activit@]i (publicitate
prin media, publicitate direct@, rela]ii
publice, promo]ii de vânz@ri, multi-
media/internet); fie în  anumite
domenii (business to business,

comer], marketing social, farmaceu-
tice, turism).În ceea ce prive}te
alegerea agen]iei existen]a unor pro-
ceduri sistematice }i bine gândite, ca
}i utilizarea inteligent@ a informa]iilor
disponibile, sunt elemente importante
care conduc la decizii mai bune.
Procesul de selec]ie a agen]iei, pre-
supune parcurgerea a cinci etape:
Etapa 1. Definirea nevoilor }i
a}tept@rilor – o gre}eal@ des întâlnit@
în acest proces este ca obiectivele }i
responsabilit@]ile pe care trebuie s@
le ating@ agen]ia de publicitate s@ nu
fie clar definite.
Etapa 2. Explorarea pie]ei }i prese-
lec]ia unor agen]ii (5-10) – prin par-
curgerea presei de specialitate,
prezen]@ la evenimente profesionale
}i observarea competi]iei, o metod@
util@ este internetul (majoritatea
agen]iilor sunt prezente pe internet).
În preselec]ia agen]iilor trebuie s@ se
]in@ seama de urm@toarele criterii:
oferta de servicii, filozofia }i
metodele de lucru, vechimea }i
m@rimea agen]iei, loca]ia, know-how-
ul }i personalul, clien]ii, indicatorii de
succes, exemple de campanii ante-
rioare ale agen]iei, apartenen]a la o
re]ea interna]ional@, verificarea credi-
bilit@]ii. 
Etapa 3. Ob]inerea de informa]ii
detaliate }i discu]ii personale. În
aceast@ faz@, selec]ia se reduce la
maximum trei agen]ii.
Etapa 4. În vederea lu@rii deciziei
(Etapa 5), compania are la dispozi]ie
în acest moment dou@ variante: fie
colaborarea pe o perioad@ de prob@
cu o agen]ie favorit@ în urma par-
curgerii etapelor anterioare, fie orga-
nizarea unui concurs (pitch) ceea ce
necesit@ îns@ timp }i costuri ridicate
atât din partea agen]iilor, care trebuie
s@ fac@ eforturi pentru a r@spunde
cerin]elor clientului, cât }i pentru
companie care trebuie s@ preg@teasc@
concursul }i s@ evalueze prezent@rile
agen]iilor. 
Agen]ia full-services pune la dis-
pozi]ia clien]ilor s@i nu numai servicii

de crea]ie }i personal specializat în
preg@tirea publicit@]ii, ci }i speciali}ti
în cercetare }i marketing care s@-i
ajute la planificarea procesului de
comunicare, în ideea c@ agen]iile de
publicitate moderne nu mai vând ser-
vicii de comunicare, ci solu]ii de
comunicare.
Printre activit@]ile pe care le
desf@}oar@ acest tip de agen]ii se
num@r@ preg@tirea strategiei de publi -
citate, stabilirea conceptului cam-
paniei, alegerea canalelor media
adecvate }i a suporturilor ideale de
publicitate, crearea mesajelor public-
itare, stabilirea planului de media,
cump@rarea de spa]ii media }i super-
vizarea produc]iei mesajelor, organi-
zarea evenimentelor speciale }i
implementarea conceptului campaniei
pe toate canalele neconven]ionale de
comunicare, precum }i activit@]i
specifice de promovare a vânz@rilor,
rela]ii publice, publicitate direct@ }i
cercetare de marketing.
Agen]iile full-services ofer@ toate ser-
viciile necesare pentru a dezvolta,
crea }i executa comunicarea pro-
duselor clien]ilor s@i. Speciali}tii
sus]in c@ viitorul agen]iilor rezid@, în

mod cert, în oferirea unor servicii de
comunica]ii integrate de marketing
pentru a crea, plasa }i coordona
comunica]iile promo]ionale ale
anun]@torilor astfel încât toate
mesajele s@ fie compatibile }i astfel
agen]ia s@ medieze cât mai mult din
activitatea promo]ional@ a clientului. 
Agen]iile de crea]ie sunt agen]ii spe-
cializate în conceperea }i crearea de
mesaje publicitare care pun accent
pe serviciile artistice. Agen]iile de
acest tip pot fi solicitate doar pentru
a aduce un plus de creativitate
mesajelor publicitare, de restul activi -
t@]ii ocupându-se alte agen]ii speciali -
zate sau cele care ofer@ servicii com-
plete. La astfel de firme de crea]ie se
apeleaz@ în special pentru idei privind
realizarea de noi produse sau pentru
noi abord@ri privind realizarea unor
clipuri publicitare. Cel mai mare
avantaj al acestui tip de agen]ie este
concentrarea într-un singur loc a tal-
entelor creative }i artistice, care pot
fi canalizate pe m@sur@ ce sunt solic-
itate de diverse proiecte. 
Agen]iile de media sunt agen]ii spe-
cializate exclusiv în achizi]ia de spa]ii
}i timpi de media }i derularea cam-

paniilor publicitare pe diverse canale,
ca serviciu oferit agen]iilor de
publici tate sau direct anun]@torilor.
Avantajul principal al acestui tip de
agen]ie const@ în faptul c@ este strict
specializat@, putând oferi solu]ii
media sofisticate }i personalizate, }i
c@ poate cump@ra volume mari,
ob]inând astfel reduceri (discounturi)
semnificative, cu mult mai mari decât
o agen]ie obi}nuit@.
Exist@ }i agen]ii specializate pe un

anumit suport media (TV, radio,
reviste). Aceste agen]ii sunt
speciali zate în oferirea de servicii
media specifice unui singur tip de
canale de comunicare în mas@.
Adesea ofer@ avantajul unei
cunoa}teri foarte profunde a medi-
ului respectiv }i al unor servicii
personalizate }i foarte specializate.
Agen]iile interactive au ap@rut ca
urmare a dezvolt@rii noilor canale
de comunicare, în special a
canalelor electronice, cum ar fi
Internetul, televiziunea de tip inter-
activ, re]elele de computere, re]elele
de baze de date etc. Numite }i
cyber agencies, acestea au expertiz@
în domenii de tip IT, pe care
agen]iile clasice nu le posed@.
Agen]iile  interne/proprii (in house)
create în interiorul unei companii cu
alt obiect de activitate decât publici -
tatea, de regul@ un anun]@tor ce
desf@}oar@ frecvent activit@]i de
comunicare. Compania respectiv@
hot@r@}te, din diferite motive, c@
serviciile de publicitate pe care ar
trebui s@ le cumpere de la o
agen]ie specializat@ pot fi oferite de
un departament al propriei organi-
za]ii. Astfel, compania î}i dezvolt@
propriul serviciu de publicitate, care
trebuie s@ creeze, s@ produc@ }i s@
difuzeze mesajele publicitare, cel
pu]in la fel de eficient ca în cazul
unei agen]ii externe.
Op]iunea pentru agen]ia intern@
ofer@ avantajul unei coordon@ri mai
bune a activit@]ii de publicitate, al
unui control sporit asupra tuturor
fazelor procesului de comunicare,
precum }i al economisirii comi-
sionului pl@tit agen]iei de publici-
tate externe. Un alt avantaj este cel
al unei cunoa}teri mai bune }i din
interior a caracteristicilor produsu-
lui/serviciului de promovat. Marele
dezavantaj const@ îns@ în lipsa unei
obiectivit@]i reale, aspect ce apare
ca urmare a implic@rii emo]ionale a
angaja]ilor unei astfel de agen]ii
fa]@ de propriile produse (m@rci).
Adesea, ace}tia au competen]e pro-
fesionale mai reduse decât colegii
lor din agen]iile de publicitate cla-
sice sau pot s@vâr}i gre}eli pe care
o agen]ie specializat@ nu le-ar face
niciodat@.

Implica]iile procesului de fidelizare a clientului

drd. Camelia APOSTU

Sursa: Brigitte Weiss – Efectele publicit@]ii. Comunicarea de pia]@ de succes. Instrumente, reguli }i exemple, editura IAA, Bucure}ti, 2007

Gama de servicii oferite de agen]iile de comunicare
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urmare din pag.1
Întâi sunt ni}te alegeri, apoi

ni}te calcule, apoi un alt vot etc.
Ceea ce dore}te Obama este o
impozitare suplimentar@ a companii-
lor petroliere }i constituirea unui
fond de ajutor pentru familiile
s@race în valoare de 1000 de euro
pe familie destinat achizi]iilor de
carburan]i. În Europa, discu]iile
merg într-o direc]ie mai simpl@ }i
pentru c@ UE este mult mai rigid@
în privin]a constituirii fondurilor
extrabugetare. A}a încât laitmotivul
este impozite mai mari. Italienii au
decis deja o majorare a profiturilor
din petrol cu 5&, în timp ce, în
Fran]a, pre}edintele Sarkozy dorea o
majoare a TVA, discu]ie nefinalizat@.
La Bucure}ti, se agit@ armele, dar e
mai mult un zgomot de fond, decât
decizie de con]inut. Ministrul de
Finan]e a spus mai mult sau mai
pu]in ferm c@ “profiturile
excep]ionale” îi dau de gândit, iar o
organiza]ie important@ de oameni de
afaceri a cerut explict o majorare a
impozitului. Cum toat@ discu]ia se
refer@ la Petrom, compania a în]eles
de mult c@ riscul e real. La fel de
real ca }i profiturile cu adev@rat
enorme de care a avut parte în pri-
mul semestru al acestui an. Petrom
a avut un profit aproape dublu fa]@
de cel al anului trecut (profit EBIT-
DA este cu 85& mai mare), în pas
cu cre}terea pre]ului la petrol }i
apoi al benzinei. Frumuse]ea
situa]iei vine }i din faptul c@ Petrom
a f@cut tot ce îi st@ în putin]@ s@

reduc@ din cifra profitului a}a încât
s@ bat@ cât mai pu]in la ochi }i sa-
i nu-i dea idei ministrului de finan]e.
Astfel, au pus deoparte sume
importante pentru provizioane nece-
sare litigiului cu salaria]ii }i au spo-
rit investi]iile cu nu mai pu]in de
156&, fa]@ de aceea}i perioad@ a
anului trecut, a}a încât programul
de modernizare a sondelor, de
exemplu, a fost dep@}it. 
Petrom nu e companie oarecare.
Excep]ionalitatea nu vine neap@rat
de la domeniu de activitate sau din
dimensiunea companiei ci de la fap-
tul c@ 31& apar]ine statului român.
Una peste alta, interesul statului
este de a fi parte într-o companie
cu profituri mari. Încercarea de a
elimina pe cât posibil profitul prin
diverse optimiz@ri fiscale este de
dou@ ori în defavoarea statului:
odat@ din perspectiva impozit@rii }i
apoi a profitului. Problema celor
31& e c@ aceast@ propor]ie nu s-a
prea v@zut/sim]it. Sau în spatele
eternului pretext valid al secretului
de afaceri, reprezentan]ii statului tac
}i fac….
Cum ar fi fost mai bine, un impo-
zit mai mare pentru profiturile
excep]ionale sau nu? Impozitul mai
mare ar fi f@cut din Petrom o com-
panie neglijent@ în privin]a profitului.
Diversiunile de anul acesta ar deveni
regul@ }i f@r@ o for]are din partea
ac]ionariatului de ob]inere a profitu-
lui, printr-o listare mai consistent@
pe burs@ sau ac]ionari insisten]i, am
vedea cele mai diverse investi]ii }i
cheltuieli din partea companiei.(Iar

listarea întârzie }i ac]ionariatul insis-
tent nu prea e). Un impozit mai
mare nu ar fi determinat compania
s@ opereze cu mai mult@ aten]ie nici
asupra resurselor, nici a rezervelor.
Întrebarea legat@ de soarta profitului
este îns@ una pe deplin justificat@.
Procente multe, din cele 85&
ob]inute de Petrom, ca de altfel de
orice companie de petrol integrat@,
vin doar ca urmare a cre}terii
pre]ului petrolului. Companie nu a
investit pentru asta nimic, nu }i-a
crescut productivitatea, nu a fost mai
în]eleapt@. Prea pu]in@ contribu]ie
proprie }i prea mult noroc chior. Dar
pentru c@ norocul este parte din afa-
cere, el nu trebuie stârpit, doar ceva
mai mult impozitat. Pentru a evitat

(d)efectele impozit@rii, interven]ia ar
trebui s@ aib@ o precizie chirurgical@.
De prea multe ori, impozitarea
schimb@ prea mult regulile }i tulbur@
pia]a. De aceea, dac@ e vorba de
impozit, el trebuie introdus doar
diviziei de exploatare. Un fond spe-
cial ca la gaze nu e rentabil, pentru
c@ distribu]ia echitabil@ a  beneficii-
lor e greu de realizat. Compensa]ii
pentru consumul de benzin@…pe
model Obama, nu sunt viabile pen-
tru economia româneasc@ }i sunt
costisitor de administrat. De aceea,
tot impozitarea profiturilor pe
exploatare pare a fi solu]ia. Marja de
profit de la exploatare la vânzare e
atât de mare încât un  nou impozit
aici nu s-ar vedea în pre]. {i ar des-

curaja exploatarea intensiv@ a resur-
selor în condi]ii de surpapre].
Resurse care administrate exclusiv
de Petrom pe un contract super -
avantajos determin@ cea mai mare
frustrare în ceea ce prive}te privati-
zarea Petrom. Cre}terea redeven]elor
aici ]ine de alt@ logic@ economic@ }i
nu exclude impozitarea suplimentar@.
Impozitul acesta pe beneficiile sur-
pinz@toare exploat@rii ]ine de
momentul special al pre]urilor }i
este în logica profitului excep]ional.
Nu mai e acest profit, nu mai e
acest impozit. Nu }i redeven]a. Mai
mult@ ini]iativ@ în leg@tur@ cu ceea
ce se întâmpl@ la Petrom ar fi doar
un semn c@ statul î}i ia în serios
rolul de ac]ionar }i administrator.

Dan SUCIU
C$}tig@torii crizei

urmare din pag1
În ceea ce prive}te dinamica pro-
dusului intern brut, se d@ ca sigur
un salt de la 120 miliarde euro, (în
2007), la 130 miliarde euro în acest
an, cu o prognoz@ de 450 miliarde
euro în 2020, ceea ce va transfor-
ma economia României într-o
adev@rat@ vedet@ continental@,
plasând-o în top 10 UE.

Dar, }irul succeselor }i recor-
durilor previzibile nu se opre}te aici.
În industria româneasc@ se prog-
nozeaz@ o cre}tere a cifrei de afa -
ceri în primele nou@ luni de 8,6 la
sut@, în condi]iile în care efectivul
salaria]ilor va sc@dea cu peste
10.000 de persoane, ob]inându-se
astfel un spor de productivitate a
muncii de circa 10 la sut@. Un alt
„vârf” istoric e pe cale de a fi
cucerit de finan]i}tii români, în pri -
vin]a încas@rilor la buget. Agen]ia
Na]ional@ de Administrare Fiscal@ se
laud@ c@ a încasat, în iulie trecut,
taxe }i impozite în valoare de 16,8
miliarde lei, cea mai mare sum@
colectat@ vreodat@ într-o lun@ la
bugetul general consolidat. Totalul
veniturilor care au intrat în visteria
statului, în primele }apte luni, se
apropie astfel de 90 miliarde lei, cu
36 la sut@ mai mult decât cele din
2007. Salariile au crescut cu circa
22 la sut@, într-un ritm superior
mediei din zona euro, }i vor mai
cre}te, dublarea punctului de pensie
se va realiza, conform program@rii
pân@ la începutul anului viitor, ast-
fel încât, potrivit unui studiu Eurostat,
din 2009, România va avea cel mai
alert ritm de cre}tere anual@ a con-
sumului privat al popula]iei din UE.

Ar mai fi ceva de ad@ugat la
acest tablou superoptimist al
evolu]iei unei economii paradoxale
care, când scâr]âie din toate închei-
eturile, când rena}te spectaculos ca
o pas@re Phönix, exact în finalul
ciclurilor electorale?

Desigur, pe lâng@ declara]iile
exuberante ale ministrului nostru de
finan]e, toate analizele critice }i rea -
liste p@lesc, opiniile contrare intrând
în derizoriu }i p@rând simple scor-
neli de cârcota}i.

{i, totu}i, ele exist@ }i se
revars@ asupra noastr@ ca un du}
rece. Zvonuri }i vorbe de clac@ vor
fi }i p@rerile unor directori de pres-
tigioase agen]ii de rating inter-
na]ionale (Fitch, Standard &
Poor’s), care pretind c@ “economia
României prezint@ semne limitate de
ajustare, iar semnalele de
supraînc@lzire sunt mai pregnante
decât la începutul acestui an”.

Noi nu-i credem, chiar dac@,
între timp, ei ne-au revizuit în
sc@dere perspectivele ratingului
României.

Sau ce semnifica]ii catastrofice
s@ atribuim scenariului potrivit
c@ruia se produce expansiunea mult
l@udat@ din industria româneasc@?
Statistica real@ (dar cine mai bag@
în seam@ statistica dureroas@ într-un
an electoral?) spune c@, în prima
jum@tate a acestui an, în industria
româneasc@ costurile cu for]a de
munc@ au crescut cu peste 20 la
sut@, cheltuielile materiale cu
aproape 20 la sut@, în timp ce
vânz@rile au avansat doar cu 6,3 la
sut@, comparativ cu aceea}i
perioad@ a anului trecut. Sub o
asemenea presiune a costurilor,

produc@torii români au, evident,
dou@ alternative: fie de a scumpi
corespunz@tor marfurile finite }i ser-
viciile, transferând cr}terea pre]urilor
la consumatorul final, fie de a-}i
diminua profitul }i fondurile de dez-
voltare pân@ la limita precar@ a fali -
mentului.

În primul caz, economia va ali-
menta din plin infla]ia, care oricum
pare sc@pat@ de sub control, dovad@
c@ în primele }apte luni din acest
an am atins nivelul de infla]ie
înregis trat pe întreg anul 2006. În
acest ocean de infla]ie, se vor topi,
cu siguran]@, toate cre}terile de
salarii }i pensii cu care ast@zi batem

recordurile Europei. În condi]iile în
care o familie din România a ajuns
s@ cheltuiasc@ azi 45 la sut@ din
venituri pe mâncare, 35 la sut@ pe
între]inerea locuin]ei }i 15 la sut@
pe transporturi }i comunica]ii, e
greu de crezut c@ se poate spune
c@ tr@im din ce în ce mai bine.

În cel@lalt caz, va spori riscul
blocajelor financiare }i al fali-
mentelor. Ce situa]ie mai dramatic@,
mai dureroas@ poate exista pentru o
economie pretins func]ional@ }i în
expansiune, decât cre}terea
num@rului falimentelor }i fali]ilor?
Într-adev@r, constat@m c@ în prima
jum@tate a unui an al recordurilor

de tot soiul, s-au înregistrat în
România 7.500 de falimente, dublu
fa]@ de anul trecut. Dintre toate
aceste firme care si-au închis defi -
nitive por]ile, 85 la sut@ sunt soci-
et@]i cu capital exclusiv românesc…

Exuberan]a face cas@ bun@ cu
optimismul naiv. Exuberan]a unui
ministru de finan]e al unei ]@ri
s@race, de pild@, poate induce în
rândurile unei popula]ii n@p@stuite
de speran]a de}art@ c@ bun@starea
izvor@}te din simpla contemplare a
unor cifre }i recorduri m@iestru
întocmite. Din acest punct, mai
departe, exuberan]a poate deveni un
p@cat. P@catul manipul@rii.

Exuberan]@ de toamn@ electoral@
Emil DAVID

Bucuresti: Sediul Petrom
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urmare din pag.1
Dificult@]i prezint@ procesele clima -
tice aleatorii, „fundamentate” de
supraînc@lzirea evident@ a Terrei.

Sunt procese care au ca efecte
previzibile nu doar catastrofe nat-
urale, cutremure, inunda]ii, secete,
o mare labilitate de temperatur@,
d@un@toare biologic, ci }i modif-
ic@ri }i alter@ri de recolte, pierderi

însemnate astfel, etc. Pe un plan
esen]ial, mai trebuie ]inut seama
de interna]ionalizarea, de glob-
alizarea, de europeneizarea pie]ei
muncii. Extinderi cu mari muta]ii
de popula]ie, nu doar de la un
continent la altul, ci de la grupuri
de ]@ri la grupuri de ]@ri, de la
uniuni la uniuni, de la o ]ar@ la
alta, de la regiuni la regiuni etc.
Pleac@ „ai no}tri” }i ne
„invadeaz@” cu totul alte lumi, alte
cutume, principii educative, alte
civiliza]ii...

Un alt factor cu efecte
aleatorii îl poate reprezenta – }i
chiar îl reprezint@ – cre}terea pon-
derii elementelor speculative în
economie în general. Aceasta, într-
o economie ca atare tot mai mult
integrat@ la nivelul unor uniuni de
state, tot mai globalizat@ la nivel
mondial, prezint@ urm@ri – multe
negative în perspectiv@, mai greu
de evaluat. Urm@ri, care, oricum,
„rup” }i chiar „distan]eaz@” efectiv
pre]urile aferente de activitatea de
produc]ie, generând fenomene
economic aparent paradoxale }i
direc]ionând, efectiv, câ}tigurile,
profiturile în alte sensuri decât
cele legate nemijlocit de cre}terea
produc]iei }i a productivit@]ii. Ce
se întâmpl@, deseori, în agricultura
statelor slab dezvoltate în anii cu
recolte bune, ani în care, nu o
dat@, câ}tigurile fermierilor dimin-
ueaz@, constitue un exemplu deloc
lipsit de semnifica]ii. „Încord@rile”
de tip politic ca un alt factor? Au
}i ele, desigur, rostul lor, dup@
cum confrunt@rile de tip etnic }i
cultural, dincolo de anume limite
acceptabile }i acceptate, pot dez-
volta numeroase efecte nedorite.
Acestea toate, relatate ar fi
componente, re lativ destabilizatorii,
la nivel interna]ional, global. Ele se
suprapun, efectiv, cu proiec]ile, cu

reprezent@rile respective la nivel
na]ional, complicându-se, pe de o
parte, }i simplificându-se, pe de
alta, sesizarea unor direc]ii de dez-
voltare efectiv }i direct în benefici-
ul social – uman. Când prognoz@m,
trebuie, fire}te, s@ prognoz@m prof-

iturile, dar }i efectele sociale, posi-
bilit@]ile de a preveni, prin dez-
voltare, acumularea }i desf@}urarea
unor tulbur@ri sociale care oricum
„vin” atunci când sunt imense }i la
scar@ de mas@ discrepan]e între
venituri, între nivelurile de via]@.

Dan POPESCU

Vedere din Beijing

Prognozele: mai mul]i factori de influen]@
Ecua]ia dezvolt@rii

R@zboiul din Irak  - secven]e


