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Regionalizare – federalizare:
o ecua]ie cu necunoscute }i suspans
Într-o Românie bântuit@ de prea dese turbulen]e }i angoase,
este posibil ca politicienii s@-}i piard@ vremea }i s@-}i risipeasc@
bruma de inspira]ie în dezbateri sterile cu concluzii primejdioase
}i confuzii dramatice. Abordând, de pild@, probleme de anvergura
strategiilor continentale }i comunitare, dup@ ce, probabil, consider@ c@ }i-au f@cut datoria rezolvându-le pe cele multe de acas@.
M@ gândesc c@ aceasta ar fi explica]ia, singura posibil@, a
unor lu@ri de pozi]ie tran}ante într-o chestiune delicat@ }i mai
periculoas@ decât un fitil la un butoi cu pulbere: federalizarea.
Doi europarlamentari români, investi]i în func]ii de partide diferite,
î}i intersecteaz@ traiectoriile, sus]inând o idee comun@. S@-i
ascult@m…
continuare ^n pag. 3

Un european
al secolului al XVII –lea:
Neculai Milescu Sp@tarul
Dan POPESCU

În panteonul UNESCO, se afl@ nu pu]ini români, valori na]ionale
cu mare deschidere european@ }i universal@. Valori ale umanit@]ii.
Sunt acolo, bine încrusta]i, marele domnitor {tefan cel Mare, ap@r@torul, „o}teanul cre}tin@t@]ii”, ilustrul istoric, excep]ionalul c@rturar
Dimitrie Cantemir, marele savant Nicolae Iorga, marele compozitor
George Enescu }i remarcabilul politician de mare deschidere Nicolae
Titulescu, savantul „Nobel” George Emil Palade, deschiz@torul de drumuri în sculptura modern@ Constantin Brâncu}i, }i al]ii, }i al]ii.
continuare ^n pag. 4

%N ATEN[IA ABSOLVEN[ILOR DE FACULT~[I
CARE DORESC S~ SE ÎNSCRIE LA MASTERAT
INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECONOMICE
Academia de Studii Economice din Bucure}ti, împreun@ cu Ministerul
Educa]iei }i Cercet@rii din Fran]a, CNAM-Paris, Institutul Na]ional de
Dezvoltare Economic@ }i cu Facultatea de {tiin]e Economice din cadrul
Universit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu, organizeaz@ studii de Masterat tip
(MBA), pe o perioad@ de 2 ani, cursurile desf@}urându-se în Sibiu.
Absolven]ii în MASTERAT INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECONOMICE vor
primi 2 diplome, una din partea Statului Francez }i a Ministerului Educa]iei,
precum }i una de la ASE Bucure}ti, Facultatea de {tiin]e Economice din
ULB Sibiu, diplome recunoscute în UE }i nu numai, absolven]ii având
posibilitatea s@ profeseze oriunde în lume.
Cursurile cost@ 2200 euro/an, sum@ care se poate achita în mai multe rate.
Înscrierile se pot face, zilnic, la Facultatea de {tiin]e Economice (la
secretara }ef@) de la ora 8 - 15,30
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe Internet, la www.inde.ro,
sau la Secretariatul Facult@]ii de {tiin]e Economice Sibiu.

Tulbur@ri pe pie]ele
financiare

Imaginea s@pt@m$nii

- efecte la “zi” }i “subterane” -

Sp@tarul Nicolae Milescu

Regiuni
}i regionalizare
în zona M@rii
Negre

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU
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Experien]a Universit@]ii de
Var@ organizat@ de Lions Club
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Comportamentul uman,
model al cre}terii spiritualit@]ii
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Cât poate economia
s@ creasc@?

prof. univ. dr. Livia ILIE

Mar]i, am asistat la mai mult@ istorie financiar@
decât am v@zut de la Marea Criz@ din 1929. De}i pia]a
american@ nu s-a pr@bu}it, a fost o zi istoric@, extraordinar@ în pie]ele financiare: titlurile europene }i asiatice
au sc@zut cu 3-5&, într-o singur@ zi; Banca Central@
European@ a injectat în pie]ele monetare 30 miliarde de
euro, iar Banca Angliei, 6,3 miliarde, pentru a le men]ine,
dup@ colapsul b@ncii de investi]ii Lehman Brothers;
pre]ul petrolului a sc@zut la 97 de dolari barilul, întrucât speculatorii se a}teapt@ la o recesiune în America }i
Europa }i, deci, la o sc@dere a cererii de petrol.

Dan SUCIU

New-York

continuare ^n pagina 6

Sediul UNESCO de la Paris

Sunt cifrele de cre}tere economic@ ale
ultimei perioade rezultatul unei exploat@ri la
maximum a poten]ialului local? În ciuda
cifrelor mari, r@spunsul pare a fi negativ.
Cre}terea economic@ a anilor 2004 - 2008
nu are ca suport cre}terea sus]inut@ a
num@rului de locuri de munc@. Guvernan]ii
ar putea spune c@ nici nu a fost acesta
scopul lor, de vreme ce au ajuns la cote
minime ale }omajului. Cu procente sub 4&,
aceast@ chestiune nu este una prioritar@
de}i cifra în sine e în}el@toare, cel pu]in din
dou@ prespective: odat@, ea cuprinde foarte
pu]in situa]ia din mediu rural }i, apoi, distribu-ia geografic@ neuniform@ face ca problemele s@ r@mân@ extrem de localizate.
continuare ^n pagina 7
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Comportamentul uman,
model al cre}terii spiritualit@]ii

prof. univ. dr. Aurel Octavian. BEREA
În conturarea comportamentului
uman, se eviden]iaz@ influen]a a
dou@ tendin]e:
 Pe de o parte, predeterminarea datorat@ unui Dumnezeu atotputernic se manifest@ prin legile }tiin]ei,
care contureaz@ cadrul general al desf@}ur@rii comportamentului, f@r@ a se
face referire la toate am@nuntele }i
detaliile posibile.
 Predeterminarea se intersecteaz@ în ac]iunea sa cu liberul arbitru, care determin@ o infinitate de posibilit@]i, pentru a c@ror precizare ar fi
necesar@ solu]ionarea tuturor ecua]iilor de care este capabil creierul, care
con]ine circa 1026 particule, respectiv
o sut@ de milioane de miliarde de
miliarde, deci practic imposibil.
%n ceea ce prive}te liberul arbitru sunt mai multe puncte de vedere, dintre care subliniem dou@:
- acesta prive}te numai laturile pozitive ale activit@]ii umane }i nu cele
negative, care se îndep@rteaz@ de un
parcurs normal al vie]ii }i scap@ de
sub control, îndep@rtându-se de calea elev@rii spirituale;
- prin decizia, hot@rârea proprie,
omul se poate ruga la Dumnezeu s@-i
ghideze soarta, întrucât numai în
acest fel poate avea un parcurs
optim în via]@.
De la început sau pe parcursul
vie]ii, locuitorul Terrei poate s@ roage divinitatea s@-i coordoneze ac]iunile în mod eficient, s@-i asigure o
busol@ în tot ceea ce face }i întreprinde, pentru a evita derapaje legate de neîn]elegerea modului în care
trebuie orientat liberul arbitru, astfel
încât s@ favorizeze evolu]ia pe calea
spiritualit@]ii.
Din intersectarea predetermin@rii cu liberul arbitru se ajunge, potrivit principiului incertitudinii, la cadrul
ce reliefeaz@ soarta }i comportamentul uman. Aceasta poate fi influen]at@ pozitiv de umanitate, atât în planul credin]ei (religios), cât }i socialuman, astfel încât s@ se înregistreze
un nivel superior al ratei de conversie a tot ce prime}te omenirea de la
Divinitate.

Pentru a trasa cadrul de desf@}urare al comportamentului uman în
planul credin]ei }i social-uman, prezent@m, în continuare, o schem@
sinoptic@.

MODEL ETIC
DE COMPORTAMENT UMAN
I. În planul credin]ei (religios),
prosl@virea Divinit@]ii:
 Respectarea programului de
rug@ciune, de cel pu]in 2-3 ori pe zi.
 Reculegerea la biseric@: de
s@rb@tori, ori de câte ori se simte
omul singur, sau are de comunicat
ceva Divinit@]ii, sau de cerut sfatul }i
îndrumarea acesteia.
 Practica permanent@ a lecturii
religioase }i, pe aceast@ baz@, medita]ia, pentru a fi aproape de Dumnezeu.
 Vizitarea locurilor sfinte din
]ar@ }i str@in@tate.

R@spândirea credin]ei prin
scris, viu grai }i atragerea de adep]i.

II. În planul social-uman:


Situarea pe un plan superior
a iubirii fa]@ de semeni, societate,
popula]ia Terrei.
 Folosirea inteligen]ei pentru
a ]ine sub control agresivitatea, înscris@ în ADN uman. Doar dac@
reu}im s@ ridic@m non-violen]a la un
principiu de via]@, umanitatea î}i va
putea r@spândi sistemul de valori pe
alte planete }i posibil pe alte stele.
 Conturarea mai pregnant@ a
spiritului justi]iar (de corectitudine)
al omului, care presupune combaterea necinstei, în}el@ciunii, corup]iei.
 Promovarea unor fapte bune:
- atât pentru a da ajutor moral semenilor: prin a fi al@turi în momente grele; afec]iune; ajutor în solu]ionarea unor aspecte; c@utarea
împreun@ a unor rezolv@ri;
- cât }i prin ajutoare materiale, prin
folosirea unei p@r]i din averea personal@ (pân@ la 80&) pentru ac]iuni
umanitare directe sau efectuate prin
funda]ii.
 Participare la îngrijirea unor
copii neajutora]i sau b@trâni (una,
dou@, trei sau mai multe persoane,
în func]ie de posibilit@]i).

 Prestarea de ore de munc@
pentru comunitatea local@ (20-50 ore),
în vederea îmbun@t@]irii condi]iilor de
trai }i ale ambientului.
 Lansarea în programe de revigorare a mediului natural, prin s@direa a 3-5 arbu}ti sau pomi, precum }i prin îngrijirea parcurilor, gr@dinilor, cur]ilor, conservarea bog@]iei
minerale.

Ata}amentul fa]@ de toate
vie]uitoarele }i îngrijirea a 2-4 animale de curte sau de companie.

În rela]iile sexuale s@ se
manifeste decen]@, grij@ fa]@ de partener, preocuparea de a da na}tere
la copii s@n@to}i }i viguro}i.
Dac@ se respect@ cerin]ele unui
model etic de comportament uman
exist@ premisele ca r@spunsul Divinit@]ii s@ fie favorabil, astfel:
 în plan general, s@ se înregistreze:
- s@n@tate puternic@;
- vârst@ îndelungat@;
- practicarea unei credin]e/religii cu
o însemnat@ înc@rc@tur@ spiritual@;
- evitarea unor situa]ii defavorabile,
fenomene sau împrejur@ri nedorite.
 în plan particular, s@ se ob]in@:
- satisfac]ii }i realiz@ri în via]@;
- ocazii însemnate ce pot schimba în
sens favorabil cursul vie]ii (2-4 ocazii);
- semnale transmise continuu, des
(în vise, la luarea unor decizii majore);
- apari]ia unor sfin]i, mae}tri spirituali, a Fecioarei Maria;
- favorizarea unor c@l@torii în Astral;
 în plan existen]ial, se are în
vedere }i comportamentul avut în
vie]ile anterioare, dac@ a fost plin de
înc@rc@tur@ negativ@ sau a evoluat în
direc]ia pozitiv@;
- pentru înc@lc@ri grave ale comportamentului uman într-o comunitate,
regiune, ]ar@, Pedeapsa Divin@ poate
lua forma unor catastrofe naturale,
molime, epidemii, menite s@ conduc@ la întoarcerea la credin]@ }i
renun]area la via]a p@c@toas@.
Comportamentul uman este esen]ial în rela]ia biunivoc@ care se f@ure}te cu Divinitatea, c@ci indic@ m@sura în care omul va fi r@spl@tit sau
pedepsit pentru atitudinea sa anterioar@, precum }i gradul de aspira]ie
al fiin]ei umane spre via]@ ve}nic@.

x

Fig. 1

x

x

Influen]@ asupra comportamentului pot exercita unele institu]ii }i
asocia]ii, adev@ra]i „paznici” ai modului de manifestare uman, astfel:
- Institu]iile de educa]ie }i cultur@,
prin formarea convingerilor individului, modelarea acestora }i critica climatului politic, atunci când acesta
este negativ.
- Mass-media, a c@rei orientare este
esen]ial@ în definirea mersului
societ@]ii spre progres, într-un context pa}nic }i cu o înalt@ înc@rc@tur@
moral@.
- Societatea civil@, a c@rei menire
este s@ vegheze asupra factorilor ce
pot favoriza armonia }i pacea social@
}i s@ combat@ hot@rât toate încerc@rile belicoase, de corup]ie }i fraudare.
- Biserica reprezint@ o verig@ central@ în formarea comportamentului
uman prin modelul care trebuie s@-l
ofere maselor populare, în ceea ce
prive}te respectarea credin]ei, gradul
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Fig. 2

înalt de moralitate, abnega]ia de care
dau dovad@ reprezentan]ii s@i, aplicarea cu stricte]e a normelor divine,
grija fa]@ de semenii afla]i în suferin]@, îndrumarea }i educarea tinerei
genera]ii.
În leg@tur@ cu posibilitatea
cuantific@rii comportamentului uman,
am propus o ecua]ie de echilibru
privind acesta, prezentat@ ^n figura
nr. 1.
Pornind de la elementele prezentate, s-a încercat }i o dimensionare cifric@, prezentat@ ^n figura nr. 2.

Condi]iile echilibrului:
Anihilarea de c@tre comportamentul
pozitiv a celui negativ:

Poz = Neg
Pentru aceasta:
Filantropie + Altruism ≥ Incorectitudine
Iubire ≥ Agresiune + Deregl@ri.
Analiza comportamentului uman
trebuie diferen]iat@ pe principalele
categorii sociale, astfel:
1. Categoria oamenilor boga]i ai
planetei, miliardari, milionari afla]i în
fruntea clasamentelor de avere }i
reprezenta]i de investitori, juc@tori la
burs@, afaceri}ti.
Se pare c@ ace}ti oameni din
top au primit semnale de la divinitate, c@ este imperios necesar s@
participe la ac]iuni umanitare.
Astfel, în literatura de specialitate1 este citat cazul lui Ted Turner,
care a fondat CNN }i care, în anul
1997, }i-a anun]at contribu]ia cu 1
miliard de dolari la ONU, în vederea
stabiliz@rii popula]iei, protec]iei mediului }i acord@rii de asisten]@ medical@. Pentru realizarea proiectului, a
înfiin]at }i o Funda]ie a Na]iunilor
Unite, care s@ urm@reasc@ realizarea
transferului resurselor pentru a realiza scopul urm@tor.
Pe aceia}i linie se situeaz@ }i
regele computerelor, Bill Gates, care
a înfiin]at Funda]ia Bill and Melinda
Gates, ce urm@re}te finan]area unor
ac]iuni menite s@ amelioreze s@n@tatea popula]iilor din ]@rile în curs
de dezvoltare, prin combaterea virusului HIV, precum }i prin vaccin@ri
contra unor boli comune; de asemenea, se au în vedere }i alte m@suri
umanitare }i de combatere a s@r@ciei. Recent, Bill Gates a anun]at c@
va renun]a la conducerea activ@ a
companiei de software Microsoft }i
se va dedica Funda]iei Bill and
Melinda Gates, care dispune de circa
39 de miliarde de dolari, pentru
ac]iuni filantropice.
Sub influen]a lui Bill Gates,
prietenul s@u, Warren Buffett, un om

modest, unul din investitorii cei mai
mari din toate timpurile }i cel mai
bogat om al planetei în 2008, potrivit revistei americane „Forbes”, }i-a
anun]at inten]ia ca 80& din averea sa s@
treac@ treptat în posesia funda]iei caritabile Bill and Melinda Gates, pentru
a fi utilizat@ în scopuri filantropice.
Dac@ aceste orient@ri v@dite
spre filantropie ale vârfurilor (elitei)
celor mai boga]i oameni a }ocat
comunitatea de afaceri interna]ional@,
în acela}i timp, reprezint@ un semn
al divinit@]ii în ceea ce prive}te
adev@rata cale de urmat pentru to]i
cei ce au beneficiat de pe urma
prosperit@]ii. În acest sens, probabil
c@ divinitatea a transmis propor]ia
de 4 la 1 (respectiv 80& }i 20&),
între reîntoarcerea pe cale filantropic@ în circuitul economico-social a
unei p@r]i din averea agonisit@ }i
recompensa considerat@ suficient@
pentru talentul }i viziunea novatoare
de investitor sau manager, care s@
revin@ celor mai boga]i oameni.
Fa]@ de cele prezentate, consider@m total neadecvat@ pozi]ia majorit@]ii celor 2000 de magna]i, personaje din ]ar@ sau str@in@tate, care
refuz@ cu înc@p@]ânare s@ contribuie
la ajutorarea semenilor, a comunit@]ii
}i, în ultim@ instan]@, la ameliorarea
situa]iei de pe glob. Mai mult, î}i
petrec via]a în chefuri }i distrac]ii
obscene, se drogheaz@ }i au hobbyuri sângeroase de a vâna hecatombe de animale nevinovate. Printre
formele de evitare a obliga]iilor
sociale }i umane ce le revin, boga]ii
planetei apeleaz@ }i la:
- retragerea complet@ din societate,
cum este cazul acelor miliardari „invizibili”, care nu au fost v@zu]i în lume
ani de zile }i foloseau pentru deplas@ri adev@rate vehicule „fantom@”;
- traiul solitar pe anumite insule,
arhipelaguri sau zone izolate, pentru
a se deta}a de locurile populate,
unde au f@cut adesea afaceri necinstite, ilicite;
- c@l@torii }i vacan]e prelungite, departe de concet@]enii lor, în locuri
exotice, periferice, pu]in populate
sau în care au acces numai de]in@torii de averi impresionante (gen
Las Vegas, Riviera francez@, Monaco,
Lichtenstein).
Atunci când ace}ti oameni se
duc seara la culcare, dup@ o zi de
activitate, ar trebui s@-}i întrebe
con}tiin]a dac@ este lini}tit@, deoarece în afar@ de suplimentarea propriei
bog@]ii, nu au de raportat nimic care
s@ contribuie la alinarea suferin]ei
semenilor lor }i a le face acestora
via]a mai agreabil@. Dar, în acest fel
}i propria lor via]@, precum }i a
familiei lor, le va fi periclitat@ la
Judecata de apoi.

(va urma)
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ap@rare comun@, constituie un handicap pentru instaurarea unui echilibru
global durabil. C@ România, neavând
suficiente resurse pentru a satisface
a}tept@rile legitime ale cet@]enilor s@i
}i nici pentru a ajunge din urm@ pe
concuren]ii s@i mai dezvolta]i, ar trebui s@-}i cedeze par]ial suveranitatea,
sau m@car s@ o exercite în comun cu
alte state europene, abandonând logica
independen]ei spre a func]iona potrivit celei a interdependen]ei. Cu alte cuvinte, în cele din urm@, federalizarea
ar putea fi un panaceu universal.
Fire}te, este un punct de vedere
care trebuie acceptat ca atare. Numai
c@ aici interpret@rile merg mult mai
departe decât litera }i spiritul documentelor constitutive ale Comunit@]ii
Europene, unde nu se pomene}te
nimic de federalizare, ci doar de regionalizare ca fiind expresia unei politici de coeziune economic@ }i social@,
comun@ }i strict etapizat@, menit@ s@
asigure fondurile structurale necesare
„dezvolt@rii armonioase a economiilor
statelor membre, reducând disparit@]ile între diferitele regiuni }i întârzierea celor mai pu]in favorizate” –
a}a cum se scrie negru pe alb în
preambulul Tratatului de la Roma (25
martie 1957).
De pild@, etapa 2007 – 2013 a
Politicii de Coeziune Economic@ }i
Social@ vorbe}te despre o nou@ Uniune European@ a regiunilor }i se vrea
eficient@ }i ambi]ioas@ deopotriv@. Ea
reprezint@ o treime din bugetul UE,
mai exact 338,7 miliarde de euro, }i
va urm@ri trei obiective esen]iale:
• construirea unei economii europene competitiv@, creatoare de locuri

de munc@ }i cu dezvoltare durabil@;
• concentrarea fondurilor pe regiunile cele mai pu]in favorizate;
• descentralizarea politicii economice
comunitar@ }i aplicarea ei de o
manier@ mai simplificat@, mai transparent@, mai eficient@. Prin urmare,
strategia de dezvoltare a UE are în
vedere, primordial, consolidarea
regiunilor de dezvoltare pe criterii
economice, pentru a absorbi bani din
fondurile structurale comunitare, pentru eficientizarea administra]iei, dar }i
pentru a apropia de cet@]ean procesul decizional. Organizarea lor se va
întemeia pe criteriul coeziunii economice, ]inând cont }i de anumite
identit@]i culturale regionale.
Se }tie c@, în România, înc@ din
1998 func]ioneaz@ 8 regiuni de dezvoltare, care se vor men]ine ca atare
pân@ în 2013. de ce? Pentru c@,
potrivit negocierilor de aderare, doar
în 2013 Guvernul României va putea
hot@rî modul în care va reorganiza }i
va consolida regiunile. De men]ionat
c@ nu exist@ un model european unic
de organizare a regiunilor, fiecare
stat european având libertatea de a
proceda într-o manier@ proprie. S@
re]inem esen]ialul: UE nu impune nici
unei ]@ri forma de organizare a
regiunilor. Guvernul României se va
inspira din experien]a unuia sau altuia dintre statele occidentale, se va
consulta cu partenerii sociali din
interiorul ]@rii }i va hot@rî organizarea
regiunilor conform intereselor României }i conform comunit@]ilor locale.
Ce-i drept, în mod voluntar, toate
]@rile membre UE î]i vor delega o
parte din atribu]iile suveranit@]ii lor

c@tre institu]ii suprana]ionale (Comisia European@, Curtea European@
de Justi]ie). Dar România va avea
reprezentan]i în aceste institu]ii, care
trebuie s@ urm@reasc@ interesul
comun al tuturor statelor membre,
participând la procesul decizional
european, sporindu-}i influen]a }i
prestigiul în lume.
Prin urmare, nic@ieri nu g@sim
în documentele oficiale ale Comunit@]ii Europene men]ionarea termenului de federalizare. Regionalizare
– da, federalizare – nu! Aceasta }i
pentru c@ amestecul iresponsabil dintre cei doi termeni poate genera confuzie }i, mai grav, poate contura
tendin]e }i manifest@ri extremiste,
xenofobe }i s@ duc@ la scind@ri pe
criterii etnice. Precedentul Kosovo a
deschis cutia Pandorei, urmat fiind
dup@ cum se }tie de Abhazia }i
Ose]ia de Sud. Alte situa]ii explozive
„dospesc” îns@ de mai mult@ vreme
prin Europa. Instabilitatea politic@ din
Belgia generat@ de confruntarea dintre flamanzi }i valoni, fric]iunile neaplanate din Tirolul de Sud, preten]iile
la drepturi suplimentare din partea
Voivodinei, tensiunile cu accente violente din Catalonia }i [ara Bascilor,
dar }i în ograda noastr@ exprimarea
vehement@ a aspira]iilor pentru o
autonomie teritorial@ a [@rii Secuie}ti, semn c@ secuii nu se mul]umesc
doar cu aplicarea principiilor descentraliz@rii, toate acestea constituie r@ni
deschise pe trupul unei Europe care
se str@duie}te de peste jum@tate de
secol s@ realizeze integrarea. Mai trebuie s@ punem }i noi sare pe
aceast@ ran@ vorbind }i când trebuie,

}i când nu trebuie de federalizare?
La ce ne-ar folosi, când diferitele legi
europene nu recunosc no]iunea de
drepturi colective? UE ofer@ în
schimb un cadru ce garanteaz@ pe
scar@ larg@ drepturile individuale care
asigur@ p@strarea identit@]ii na]ionale
a etniilor }i eliminarea oric@ror discrimin@ri. M@sura în care aceste
drepturi sunt aplicate depinde de
fiecare stat în parte. Respectarea lor
este etalonul care confer@ autonomiilor stabilitatea }i protec]ia fa]@ de
eventualele tendin]e secesioniste.
Astfel, risc@m s@ c@dem în p@catul
celor care declar@ provoc@tor c@ „sau s@turat de România”, de o
Românie etnic fundamental eterogen@, inconsistent@ }i incapabil@ s@}i duc@ proiectele pân@ la cap@t.
Tuturor acestora le reamintim
cuvintele marelui c@rturar român
Mircea Eliade, scrise pe la mijlocul
secolului trecut, dar atât de actuale
}i ast@zi: „A ap@rut acum, de curând,
o nou@ mod@ printre tinerii intelectuali }i scriitori: a nu mai fi români, a
regreta c@ sunt români, a pune la
îndoial@ existen]a unui specific
na]ional }i chiar posibilitatea inteligen]ei creatoare a elementului
românesc. S-au s@turat pân@ în gât
de destinul acesta de a fi }i a
r@mâne român. Şi caut@ prin orice fel
de argumentare (istoric@, filozofic@,
literar@) s@ demonstreze c@ românii
sunt o ras@ incapabil@ de gândire,
incapabil@ de eroism, de probleme
filozofice, de crea]ie artistic@ }i a}a
mai departe. Nu cred c@ se afl@ ]ar@
european@ în care s@ existe atâ]ia
intelectuali c@rora s@ le fie ru}ine de
neamul lor, s@-i caute cu atâta
frenezie defectele, s@-}i bat@ joc de
trecutul lui }i s@ m@rturiseasc@ în
gura mare c@ ar prefera s@ apar]in@,
prin na}tere, altei ]@ri”.
Cât de lesne transmisibile sunt
molimele unui secol bolnav!

nente politice determinante, cât }i
componente economice }i strategice.
Astfel, pr@bu}irea URSS a schimbat
întreaga configura]ie strategic@ }i
politic@ a zonei, evident dominat@, pân@
prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU în 1990, de c@tre Rusia. Revolu]iile sau
Marea Neagr@ a fost }i este poar- mi}c@rile populare din majoritatea
ta de leg@tur@ dintre Europa }i Asia, spa]iilor foste sovietice sau sub influgrani]a geografic@ dintre cele dou@ en]@ sovietic@ au conturat noi zone de
continente trecând prin Caucaz }i influen]@. Astfel, România }i Bulgaria
Strâmtoarea Bosfor. Din punct de au întreprins ac]iuni clare de democravedere teritorial, la aceast@ mare au tizare }i liberalizare economic@, deie}ire Bulgaria, Georgia, România, venind membre ale Uniunii Europene.
Majoritatea statelor ex-sovietice au parRusia, Turcia }i Ucraina.
Din punct de vedere economic }i curs perioade incerte, în fiecare dintre
geopolitic, Regiunea M@rii Negre nu ele fiind mi}c@ri politice importante
cuprinde doar ]@rile riverane, ci o atât pro-Rusia, cât }i pro-Occident.
Pe fundalul instabilit@]ii politice }i
suprafa]@ mult mai intins@, desf@}urat@
pe teritoriile Albaniei, Armeniei, Azer- economice, discu]iile }i deciziile referibaidjanului, Bulgariei, Ciprului, Geor- toare la regionalizare }i dezvoltarea
giei, Greciei, Moldovei, României, Ru- regional@ au fost }i sunt în strâns@
siei, Turciei }i Ucrainei. Pia]a regional@ leg@tur@ nu numai cu actualele conpe care o formeaz@ acest spa]iu de tre- figura]ii politice }i strategice, ci }i cu
cere dintre Europa }i Asia cuprinde situa]ia pe care zona }i fiecare dintre
aproximativ 350.000.000 de locuitori statele componente au mo}tenit-o.
Astfel, dac@ lu@m în considerare
(popula]ia total@ a ]@rilor men]ionate),
fiind, cel pu]in din punct de vedere accep]iunea de mare întindere a ternumeric, comparabil@ cu pia]a Uniunii menului de „regiune”, evolu]iile din
Europene sau a Americii de Nord. ultimele decenii au marcat o sc@dere a
Desigur, din punct de vedere al omo- influen]ei politice }i economice a
genit@]ii sau al puterii de cump@rare, Regiunii M@rii Negre, în mod special
pia]a regional@ a M@rii Negre este net datorit@ destr@m@rii URSS }i c@derii
diferit@ de cele dou@ pie]e globale pie]ei CAER. Pie]ele din aceast@ zon@
men]ionate. Banca Mondial@ evalua, în s-au rea}ezat, crescând în mod evident
anul 1999, c@ în Regiunea M@rii Negre ponderea Turciei în regiune, nu atât
locuie}te 5,6& din popula]ia mondial@, datorit@ unei cre}teri economice speccare produce 2,6& din PIB-ul mondi- taculoase, cât mai ales datorit@ sc@derii
al, „participan]ii” cei mai importan]i activit@]ii economice }i dificult@]ilor de
tranzi]ie importante din Rusia. Desfiind Rusia }i Turcia.
Din anul 1990 }i pân@ ast@zi, tr@marea URSS a produs în Regiunea
]@rile ce compun Regiunea M@rii Negre M@rii Negre o cre}tere foarte impor(cu excep]ia Greciei }i Turciei) au tre- tant@ a fluxurilor migratoare interne }i
cut printr-un proces intens de modi- interna]ionale. Pe plan intern/na]ional
fic@ri, care au presupus atât compo- se remarc@ mi}c@ri migratoare gene-

rate de anularea legilor }i regulilor
sovietice care îngr@deau libera mi}care
a cet@]enilor, care astfel se rea}az@ în
teritoriul na]ional, cea mai important@
mi}care fiind cea urban-rural.
În acest domeniu, cele mai mari
fluxuri migratoare le are Rusia, unii
dintre fo}tii cet@]eni sovietici de na]ionalitate rus@, care au avut func]ii importante politice, economice, sociale, în fostele republici, preferând s@ se intoarc@
acas@. De asemenea, speciali}tii de alte
na]ionalit@]i care lucrau în timpul statului sovietic în alte republici, au luat
în marea lor majoritate aceia}i decizie,
mai ales datorit@ valului important de
atitudine na]ionalist@ }i xenofob@ care
a lovit republicile fostului spa]iu sovietic.
C@derea „Cortinei de fier” a generat fluxuri migratoare din direc]ia fostelor state comuniste în direc]ia
statelor occidentale europene. O parte
semnificativ@ a acestor fluxuri, mai ales
în anii ‘90, au fost constituite din imigra]ia ilegal@.
Pe de alt@ parte, în ceea ce prive}te accep]iunea „restrâns@” a termenilor regiune-regionalizare, zona M@rii
Negre se remarc@ prin ac]iuni }i atitudini ce au r@d@cini istorice }i factuale
importante. Astfel, regionalizarea }i
transferul de putere de la „centru” spre
„periferie” au fost considerate ca fiind
periculoase de c@tre regimurile socialiste, totalitare. Îns@}i existen]a statului
socialist a depins de un nivel foarte
ridicat de centralism, atât la nivel
politic, cât }i la nivel economic. Întreaga propagand@ socialist@ a transferat
cet@]enilor „oroarea de imp@r]ire”. Regionalizarea a fost prezentat@ ca un
pericol mortal, mai ales pentru statulna]iune, ca o modalitate de rupere }i
diluare sau disipare a acestuia.

Republicile sovietice, sc@pate de domina]ia Moscovei, au urmat mai degrab@
procese de ^nt@rire a structurilor na]ionale }i na]ionaliste, centralismul Uniunii
Sovietice fiind inlocuit de centralismul
guvernelor na]ionale. Mai toate statele
din Regiunea M@rii Negre au pe teritoriul lor minorit@]i na]ionale mai mult
sau mai pu]in importante, care au
f@cut }i fac presiuni pentru independen]@ sau autonomie, chiar pentru
crearea de noi state na]ionale. Multe
dintre aceste mesaje politice sunt
lansate sub spectrul regionaliz@rii, ca
un prim pas pe axa autonomie –
autodeterminare – independen]@ na]ional@/etnic@. Aceste state au avut reac]ii
de int@rire a centralismului statal }i de
respingere a regionaliz@rii (bazat@ pe
descentralizare }i deconcentrare), mai
ales dup@ ce fosta Iugoslavie a disp@rut de pe hart@, iar Kosovo a primit
recunoa}tere interna]ional@ par]ial@. Mai
ales evolu]iile din Kosovo sunt de luat
în seam@ ast@zi, pentru c@ existen]a
acestui precedent este de a}teptat s@
duc@ atât la intensificarea proceslor
segrega]ioniste, pe criteriul etnic, cât }i
la intensificarea procesului opus, de

centralizare }i control excesiv a teritoriului na]ional , pe principiile intangibilit@]ii statului-na]iune.
De altfel, în Regiunea M@rii Negre,
doar în Bulgaria, Grecia }i România
putem vorbi de existen]a unor politici
regionale }i de amenajarea teritoriului,
în celelalte state chiar discu]iile despre
acest domeniu fiind rare. Grecia este
veteranul regiunii în acest domeniu,
desigur în strâns@ leg@tur@ cu calitatea
sa de a fi cel mai vechi membru al
Uniunii Europene de la Marea Neagr@.
Desigur, ralierea Bulgariei }i României
la politicile europene de amenajarea
teritoriului (ESDP) }i la cele de dezvoltare regional@/coeziune, a avut loc în
leg@tur@ direct@ cu procesul de aderare
al acestor ]@ri la Uniune. Mai exact,
ambele ]@ri au trebuit s@ creeze de o
manier@ sau alta un cadru general, ca
}i condi]ie impus@ de aderare }i de
acces la Fondurile Europene de Preaderare sau la Fondurile Structurale
Europene. Modul în care cadrul regional a fost creat în cele dou@ state noi
membre arat@ cu claritate c@ a fost un
proces impus }i nu un proces natural
sau programat.
(va urma)

urmare din pag1

„Cred c@ Uniunea European@,
dac@ nu va merge mai departe pe
calea integr@rii, pe calea construirii
unei federa]ii, a unei federa]ii foarte
descentralizate, se va pr@bu}i – zice
Adrian Severin, europarlamentar
PSD. Uniunea European@ de ast@zi
nu poate s@ mai supravie]uiasc@ dac@
nu merge în direc]ia federaliz@rii.
Deja putem s@ vedem par]ial începuturile acestor fracturi. Singura form@
inteligent@ de egoism na]ional este
solidaritatea, este exerci]iul comun al
suveranit@]ii”.
Iar Renate Weber, europarlamentar ALDE, subliniaz@ importan]a
pe care federalizarea ar putea s@ o
aib@ asupra UE:
„Nu cred c@ avem o astfel de
viziune european@ care s@ vin@ dinspre România. Exist@ chiar un grup
informal al federali}tilor europeni în
parlament, din care eu fac parte.
Cred în aceast@ federalizare a Europei. Ca s@ fii un actor important trebuie s@ ai o voce. E greu când
vorbe}ti cu 27 de voci”.
Opinia aceasta este împ@rt@}it@
}i de consilierul preziden]ial Cristian
Preda, care o nuan]eaz@ îns@ subtil:
„Europa a fost atât de amplu
validat@ de cet@]enii români pentru c@
era un echivalent pentru occidentalizare }i modernizare. Şi atunci a
func]ionat ca un pol de atrac]ie
inevitabil. O Europ@ vandabil@ este
îns@ cu totul altceva decât o Europ@
lizibil@. Eu, personal, pledez pentru o
Europ@ lizibil@. Nu pentru o Europ@
care este un produs de comunicare”.
Concluzia ar putea fi c@ lipsa
unei Europe institu]ionalizate pe baze
federale, dotat@ nu numai cu politici
economice }i fiscale comune, dar }i
cu o politic@ extern@, de securitate }i

Regiuni }i regionalizare în zona M@rii Negre (I)
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Un european al secolului al XVII –lea:
Neculai Milescu Sp@tarul
Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Printre ei, pe nedrept intrat întro relativ@ uitare – ce eroare, având
în vedere analfabe]ii, agrama]ii }i
semidoc]ii care ne agreseaz@ din
greu, aproape zilnic, la televizor }i
din ziare – Sp@tarul Nicolae Milescu
sau, cum mai este pomenit, „Neculai
Milescu Sp@tarul”. Vor scrie riguros
}i frumos despre el istoricul P. P.
Panaitescu („Nicolae Milescu Sp@tarul”, Ed. Junimea, Ia}i, 1987 ),
istoricul Radu {tefan Vergatti, în
1998 („Nicolae Sp@tarul Milescu –
via]a, c@l@toriile, opera”, Ed. Paideia),
ca }i istoricul }i c@rturarul Neagu
Djuvara, într-o „Scurt@ istorie a semenilor povestit@ celor tineri”, în 2002.
O lucrare literar@ în interbelic, mai
multe studii, }i, posibil, cam atât…
Sunt 300 de ani, în anul nostru
2008, de când Milescu a trecut în
nefiin]@. Iar UNESCO îl comemoreaz@.
În România, îl amintim cu mult mai
mult@ timiditate, cu o nejustificat@
re]inere. Nejustificat@ re]inere, mai
ales într-un timp în care „deschiderile”, valorile europene }i universale
adev@rate ar trebui s@ ne covâr}easc@ realmente, s@ fie amplu dezb@tute, s@ fie date drept pild@ tinerelor genera]ii, care au atâta nevoie
de ele. Dar cine a fost acest om,
Sp@tarul Nicolae Milescu, }i prin ce
s-a remarcat el cu prec@dere? De ce
a fost }i este considerat el „european” }i „universal”? Câteva succinte
gânduri }i considera]ii, mai multe
desprinse din volumele }i studiile
despre Milescu, gânduri }i considera]ii închinate memoriei }i faptelor
lui, din acest col] de pagin@…
Nicolae Milescu se na}te, în
1636, la mo}ia Micle}ti, de lâng@
Vaslui. Ca fiu al unui boier, Gavril,
originar, se pare, din Peloponez, din
Grecia. Îndemnat de spiritul deschis

}i viu spre cunoa}tere, al p@rintelui
s@u, pe care l-a mo}tenit }i în acest
sens, studiaz@ la {coala Patriarhiei
din Constantinopol, istoria, teologia
}i filozofia. Va vorbi – }i va scrie –
curent în latin@, elen@, slavon@, turc@
}i greaca nou@. Desigur, în primul
rând, în român@. Domnitorii autohtoni
aveau nevoie de curteni iscusi]i, }i
pentru „treburile din-l@untru”, dar }i
pentru cele „din afar@”, astfel c@, la
nici 18 ani împlini]i, îl vom afla în
calitate de „gr@m@tic” (secretar) la
curtea
domnitorului
moldovean
Gheorghe {tefan - dac@ nu foarte
în]elept, cel pu]in un epicurian convins al timpului s@u. Va intra, apoi, în
slujba domnitorului ce i-a urmat lui
Gheorghe {tefan, anume Gheorghe
Ghica, care, impresionat de personalitatea tân@rului slujba} domnesc, îi
va acorda, repede, rangul de sp@tar.
Nu era deloc pu]in. Îl va urma pe
Gheorghe Ghica, din Moldova, în
[ara Româneasc@, Ghica acceptând
aici tronul, dup@ Mihnea al II-lea. Va
fi numit, acum, prin hrisov domnesc
„mare sp@tar”…
Trece, pu]in inspirat se pare,
din nou în Moldova, unde domnea
{tef@ni]@ Lupu. Va unelti, se spune,
împotriva lui – îi „vedea” suficien]ele
- }i ceea ce este sigur este faptul c@,
în 1660, {tef@ni]@ îi va t@ia (cresta)
nasul, pentru „uneltire împotriva domniei”. Potrivit cutumelor }i pravilelor,
cei însemna]i astfel nu puteau ajunge
domnitori, ceea ce relev@ }i o anume
invidie a lui {tef@ni]@ Lupu fa]@ de
calit@]ile, capacit@]ile deosebite ale
tân@rului boier, o anumit@ team@ c@
acesta i-ar putea lua locul.
Revine în [ara Românesc@, în
cadrul unei domnii a lui Grigore
Ghica (1660 – 1664), care îl va numi
„capuchehaie”, adic@ reprezentantul
s@u pe lâng@ Înalta Poart@ din
Istanbul. Iat@, dar, Nicolae Milescu
Sp@tarul, în calitate de diplomat, un
debut remarcabil al deschiderilor sale
spre lume…
… Înva]@ multe în ale diploma]iei, lucruri mai mult sau mai
pu]in „ascunse”, de tain@, subterane.

Pekin-ul, mult diferit ast@zi fa]@ de
cel int$lnit de Nicolae Milescu
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Vedere din Moscova

Dar nu va r@mâne vreme îndelungat@
la „post”. Cu sentimente antiotomane
v@dite, alege calea pribegiei. Ajunge
la Berlin iar, apoi, îl va urma pe
domnitorul Gheorghe {tefan în exilul
s@u, la Stettin (azi Szczecin, Polonia),
primind }i misiuni din partea acestuia, pentru Stockolm }i pentru Paris.
Ce urm@rea era, se pare, o alian]@
antiotoman@. Pentru scurt timp,
revine în Moldova, apoi la Istanbul –
teritoriu foarte nesigur pentru
românul, pentru moldoveanul iubitor
de libertate.
… În 1671, cu o scrisoare de
recomandare din partea Patriarhului
Ierusalimului, pleac@ la Moscova,
unde va fi angajat la „Departamentul
Solilor” din Ministerul rus de
Externe, ca interpret pentru limbile
latin@, greac@ }i român@. Va începe o
alt@ etap@ de peregrin – diplomat,

poate cea mai important@ a vie]ii
sale. Va r@mâne, de altfel, în slujba
]arilor ru}i, pân@ la moartea sa, survenit@ în 1708…
Scriitor, c@rturar, traduc@tor,
teolog, diplomat }i c@l@tor. Detaliile
în acest cadru sunt cât se poate de
semnificative. Între 1655 }i 1664,
traduce câteva lucr@ri religioase de
larg@ referin]@: „Mântuirea p@c@to}ilor”, a teologului grec Agapie
Landos, pe urm@ „Cartea cu multe
întreb@ri foarte de folos pentru multele treburi ale credin]ei noastre”,
dup@ Sfântul Atanasie cel Mare al
Alexandriei, cum scriu exege]ii s@i,
prima lucrare patristic@ cunoscut@ la
noi, tradus@ direct dup@ originalul
grec; traduce apoi „Vechiul Testament”, dup@ versiunea Septuagentei,
tip@rit@ de protestan]i la Frankfurt, în
1597. Aceast@ ultim@ lucrare bisericeasc@ a fost revizuit@ }i îndreptat@
de viitorul Mitropolit Dosoftei al Moldovei }i, ulterior, înainte de a fi dat@
la tipar, la Bucure}ti, a fost revizuit@
}i îndreptat@ de fra]ii Radu }i {erban
Greceanu, întregul text tradus de
Nicolae Milescu întrând, astfel, în
Biblia de la Bucure}ti, tip@rit@ de
{erban Cantacuzino în 1688 }i reeditat@ în 1988…
…A mai scris – respectiv
tradus – }i alte lucr@ri de seam@,
unele f@când o veritabil@ faim@ în
Apusul european (de pild@, „Ecrit
d'un seigneur moldave sur la
Croyance des grecs”). Dup@ ce s-a
stabilit în Rusia, „a compliat sau a
tradus în ruse}te câteva lucr@ri teologice, mai multe lucr@ri istorice, un
dic]ionar rus - greco – latin, care se
pare c@ s-a pierdut etc.
Din perspectiva deschiderii sale
europene }i universale, ni se pare,
îns@, c@ este puternic relevant@ activitatea de diplomat desf@}urat@ la
curtea ]arului Alexei Mihailovici, ]ar
cu personalitate destul de autoritar@
– }i care }tia ce vroia }i ce trebuia
f@cut pentru a extinde în lume puterea sau influen]a acestui imperiu
devenit, peste nu mult@ vreme, în
timpul lui Petru cel Mare }i mai apoi,
o mare, o impresionant@ putere
european@. [arul Alexei Mihailovici,
sesizând }i având deplin@ încredere

în calit@]ile Milescului, de c@rturar, de
observator, de în]elept, îi va
încredin]a, în 1675, o important@
solie în China, de care deja cunoscutul boier român se va achita cu
deplin@ cinste. Era greu acest voiaj
în acea perioad@. {i tocmai de aceea,
unii dintre cei care au scris despre
sp@tarul Nicolae Milescu l-au numit,
cu argumente întemeiate, }i ca un
adev@rat „Marco Polo al României”.
Înfruntând cu dârzenie, cu stoicism
}i în]elepciune dificult@]ile c@l@toriei,
„Va merge pe drumuri necunoscute,
printre popoare }i rase diferite, vâslind pe râuri pe care nu mai vâslise
nici un european pân@ la el”. Va stabili contacte }i va în]elege oameni }i
cutume altele decât cele europene,
decât cele române}ti sau ruse}ti,
Acest moldovean în]elept al secolului
al XVII-lea }i al debutului de secol
XVIII-lea, cu aten]ia ve}nic treaz@, va
face însemn@ri am@nun]ite asupra
configura]iei solului, asupra râurilor
trecute sau v@zute, asupra mun]ilor,
va face m@sur@tori topografice revelatoare. Se va referi iscusit la via]a
specific@ a popoarelor, a oamenilor
pe care i-a întâlnit, la înf@]i}area
acestora, la ocupa]ia, la armele, la
manifest@rile lor religioase, la supersti]iile lor (vezi }i Nicolae Milescu,
Wikipedia). Va face, într-un fel, în
acest cadru, o bun@ cercetare economic@ transdisciplinar@ }i multidisciplinar@. Nicolae Milescu va valorifica experien]a bogat@ }i atât de variat@ a acestei excep]ionale c@l@torii
în trei lucr@ri:
a) „Cartea cu privire la c@l@toria prin
Siberia, din ora}ul Tobolsc pân@ la
hotarul Chinei;
b) „Raportul soliei în China”;
c) „Descoperirea Chinei”.
Au fost lucr@ri care au atras
eminamente aten]ia lumii }tiin]ifice
europene, Nicolae Milescu fiind privit astfel, }i atunci, ca }i mai târziu,
ca un mare etnograf al lumii }i printre pionierii sinologiei moderne.
…O via]@ tr@it@ cu intensitate
mare, plin@ de evenimente }i care a
l@sat posterit@]ii imaginea vie a unei
mari personalit@]i }tiin]ifice, a unui
european universalist }i globalist:
sp@tarul Nicolae Milescu.
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Experien]a Universita]ii de Var@ organizat@ de LIONS Club

Ilie BANU
A 20 edi]ie a Universi]@]ii de
Var@, organizat@ de clubul LIONS, în
acest an, la Sophia Antipolis, la 10
km de Cannes, a avut loc în perioada 1- 25 august 2008 }i a reunit 26
de reprezentan]i din 13 ]@ri diferite.
Sibiul a reprezentat, }i de aceast@
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dat@, România, la aceast@ }coal@ de
var@, prin 2 studen]i: Ioana Mad@lina
BUTIUC - Facultatea de Business
Cluj-Napoca }i Facultatea de Drept
din Sibiu }i Ilie BANU – Facultatea
de {]iinte Economice din Sibiu.
Printre oportunit@]ile pe care
studen]ii le-au avut, în cadrul programului UDEL, s-a num@rat }i }ansa
de a fi primi]i de cluburile Lions din
ora}ele Costei de Azur.
Astfel, am fost întampina]i cu
deosebit@ c@ldur@ }i prietenie de
cluburile din St. Tropez, Nice,
Grasse, Vence etc. }i am avut oportunitatea de a vedea modul extraordinar în care se coopereaz@ între
membrii acestor cluburi, precum }i
organizarea perfect@ de care au dat
dovad@ de nenumarate ori.

Poate cea mai important@
realizare pentru viitorul club Lions
Campus Sibiu a fost stabilirea unor
leg@turi cu persoane din comitetele
decizionale ale cluburilor franceze.
Astfel, pre}edintele programului UDEL,
d-na Jacqueline Mely Fillpi, fost
guvernator Lions în 2004, a acceptat
s@ fie na}a viitorului club, }i a promis c@ ne va sprijini în toate demersurile noastre.
O }ans@ deosebit@ pentru noi,
proaspe]i absolven]i, a fost aceea de
a participa la conferin]ele propuse de
echipa UDEL, conferin]e cu teme de
actualitate }i de interes general.
Conferin]ele au cuprins mai
multe module, astfel ele s-au referit
atât la no]iuni }i teme de management, cum ar fi c@utarea unui loc de
munc@, negocierea contractului de
munc@, gestiunea unui proiect, dar }i
la teme de dezvoltare durabil@ }i
tranzi]ia energetic@.
Alte teme de interes general au
fost cele de dezvoltare economic@, în
cadrul c@rora au avut loc dezbateri
pe teme precum : China }i Japonia,
dou@ modele opuse, Uniunea
European@, Comer]ul electronic.
Pe lâng@ conferin]e, în fiecare
dup@-amiaz@, fiecare student avea un
loc de practic@ într-o anumit@ firm@,
în func]ie de preg@tirea sa. Astfel,
am avut }ansa de a vedea modul în
care se lucreaz@ într-o societate str@in@,
pentru unii poate chiar înainte de a
vedea cum se lucreaz@ într-o societate româneasc@, lucru care nu a
f@cut decât s@ ne deschid@ orizontul
}i s@ ne fac@ s@ dorim s@ ajungem
cât mai repede la nivelul Europei de
Vest.
Pe lâng@ conferin]e }i stagiile
practice, am avut ocazia ca, în week-

end-uri, s@ admir@m frumuse]ile
Coastei de Azur, împreun@ cu întreaga echip@ UDEL }i s@ vizit@m
numeroasele or@}ele de aici.
Evenimentele au fost marcate }i
în presa francez@, Universitatea de
var@ organizat@ de clubul Lions
având deja o bun@ tradi]ie.
La sfâr}itul celor 3 s@pt@mâni,
am avut ocazia s@ cunoa}tem }i
câ]iva membri ai promo]iilor anterioare UDEL, ultimul week-end fiind
dedicat exclusiv întâlnirii cu vechile

promo]ii, precum }i festivit@]ii de
încheiere a celor 3 s@pt@mâni de
UDEL.
Dorim s@ mul]umim, pe aceast@
cale domnului ing. Ilie CARABULEA,
domnului Constantin OPREAN - rector al
Universit@]ii “Lucian Blaga”, domnului Adrian POPESCU - pre}edintele
districtului 124 LIONS }i domnului
Dan POPESCU-director Centru de
Cercet@ri Economice, U.L.B.S, pentru
tot sprijinul acordat }i care a f@cut
posibil@ aceast@ deplasare.
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- efecte la “zi” }i “subterane” -

prof. univ. dr. Livia ILIE

urmare din pag1

Bursele de pe toate continentele au înregistrat sc@deri masive
dup@ „topirea” a dou@ mari b@nci.
Mii de locuri de munc@ au disp@rut, exper]ii avertizând c@ acoperirea sc@derii pre]ului ac]iunilor va
necesita ani, de acum încolo.
Aceast@ criz@ este tot mai mult
comparat@ cu Marea Criz@ interbelic@. Bursele americane s-au
pr@bu}it în 1929 }i a fost nevoie
de peste dou@ decenii pentru reviriment. Evenimentele ultimelor zile
au }ters speran]ele privind sfâr}itul
crizei creditului }i avertizeaz@ asupra continu@rii crizei, pentru cel
pu]in un an.
Lehman Brothers a demarat, la
începutul s@pt@mânii, procedurile
de faliment. Federal Reserve, Banca
Central@ European@ }i Banca Angliei
au injectat zeci de miliarde de dolari în pie]ele monetare dup@ c@derea unor titani din sectorul bancar sub greutatea creditelor neperformante. Bank of America a preluat Merrill Lynch, printr-o tranzac]ie de 50 miliarde de dolari,
gigantul asigur@rilor AIG a fost salvat, cu dou@ zile în urm@, printr-un
împrumut federal de 85 de miliarde de dolari, acordat pentru urm@torii 2 ani.
Dac@ AIG, care de]ine active
de 1000 de miliarde de dolari
(având 116 000 de angaja]i în 130
de ]@ri), ar fi intrat în colaps, ar fi
fost cel mai mare faliment din istoria american@. Undele de }oc ce sar fi creat ar fi fost mult mai semnificative decât cele create de
colapsul Lehman Brothers. Banca
de investi]ii Lehman Brothers, cel
mai mare faliment din aceast@ criz@
financiar@, avea doar un sfert din
angaja]ii lui AIG }i nu avea extinderea global@ la nivelul acesteia din
urm@. AIG era mult prea important@
pentru a fi l@sat@ s@ se pr@bu}easc@.
Greenberg, fostul pre}edinte
AIG, a precizat c@ o astfel de companie este unic@. Ea influen]eaz@
totul la nivel global: de la companiile aeriene la asigur@rile de via]@.
Dac@ AIG s-ar declara falit@, ar crea
probleme în 130 de ]@ri. AIG nu
este o companie insolvabil@, ci
doar o companie care are o problem@ de lichiditate ce poate fi
rezolvat@ prin vânzarea unor active
}i de aceea FED i-a oferit împrumutul, altfel ar fi fost un dezastru, o
reac]ie în lan].
Pie]ele financiare, care luni au
înregistrat sc@deri, ca urmare a
îngrijor@rilor privind posibilul colaps al AIG }i falimentul Lehman
Brothers, au r@suflat u}urate, în
urma }tirii privind împrumutul
acordat AIG. Anticipând solu]ia,
ac]iunile au crescut cu 1&, în SUA.
Pie]ele asiatice au deschis, miercuri, cu câ}tiguri importante, dar
au sc@zut ulterior, pe fondul revenirii îngrijor@rilor privind dimensiunea efectelor negative la nivelul sis-

temului financiar global.
Ceea ce ne sperie foarte mult
este posibilul colaps al unui gigant
în asigur@ri, interconectivitatea
acestuia cu toate sectoarele }i frica
de necunoscut.
Fraze precum „la fel de sigur@
ca Banca Angliei” sau „la fel de
valoros ca aurul” ne aminte}te c@
institu]iile financiare sunt la fel de
importante cultural, cât sunt financiar. Dac@ o institu]ie financiar@
exist@ de mult timp, dobânde}te o
reputa]ie puternic@. Longevitatea
îns@}i este o virtute financiar@. Atât
Lehman Brothers, cât }i Merrill
Lynch sunt ilustr@ri ale acestor
adev@ruri. Lehman Brothers este o
banc@ de investi]ii germano-evreiasc@ cu o existen]@ de 158 de ani
(Fondat@ 1850). A fost o banc@ a
elitei americane
a afacerilor.
Merrill Lynch, prin compara]ie, este
un nou venit, având o existen]@ de
doar 96 de ani, fiind cunoscut@
pân@ acum 30 de ani ca o compania irlandezo-catolic@. Într-o lume
financiar@ global@ din secolul 21,
distinc]iile etnice nu mai au sens.
Ce nu s-a schimbat, îns@, este
pozi]ia de lider a Merrill Lynch pe
Wall Street. Dar, ce mai este acum
solid? În ce s@ mai credem? Americanii par a fi prin}i mai degrab@
într-o recesiune psihologic@ }i cultural@ decât în una economic@,
real@, continuarea apari]iei a noi
ve}ti proaste putând degenera într-o
criz@ politic@.
Cum este posibil s@ te treze}ti, într-o luni diminea]a, }i s@
afli c@ Lehman Brothers, o firm@
creat@ în 1850, o firm@ ce a supravie]uit Marii Crize }i fiec@rei traume
a pie]ei, este, dintr-o dat@, falimentar@? C@ Bank of America cump@r@
Merrill Lynch, în acela}i sfâr}it de
s@pt@mân@? De ce a fost l@sat@
compania Lehman Brothers s@ intre
în procedurile de faliment }i AIG
nu? Un oficial FED a r@spuns c@
pia]a era mult mai preg@tit@ s@ primeasc@ falimentul unei b@nci de
investi]ii.
Sistemul economiei de pia]@
este cu prec@dere str@lucitor în tratarea falimentelor. În pia]a de capital, pre]urile titlurilor financiare
scad întrucât anterior au crescut.
Indivizii nu fac doar erori individuale, ei gre}esc }i colectiv. Câteodat@
supra-investesc, iar alteori subinvestesc. Perioada de sub-investire
dintr-un ciclu conduce la crearea
de noi afaceri, pie]e de capital în
cre}tere (pie]e de taur), oferte
publice ini]iale. {i perioada de
supra-investire poate fi considerat@
constructiv@, dar are }i elemente
negative: falimente, pie]e de capital
în sc@dere (pie]e de urs), consolid@ri sau lichid@ri de firme.
În concluzie, ciclurile conduc
pie]ele: trei pa}i înainte }i doi
înapoi. F@r@ alternan]a ritmurilor de
expansiune }i contrac]ie, de cre}teri }i sc@deri de pre]uri, nu ar
exista evolu]ie. Un boom este
modul de a preg@ti o nou@ c@dere.
Cu toate acestea, perioadele de
boom nu trebuie regretate. Ele
aduc schimb@ri tehnologice majore,
descoperirea unor noi resurse. Dar,
întrucât limitele noilor descoperiri
sunt necunoscute, nu putem m@sura exact valoarea lor. Previziunile
de profitabilitate par a fi nelimitate.
Astfel, un boom poate s@ degenereze într-un „balon de s@pun”
(engl. bubble). Un „bubble” este

New-York: Wall Street
întotdeauna sprijinit de credin]a c@
în lume este ceva nou. Istoria
ciclurilor trecute (alternan]a perioadelor de cre}tere cu cele de
sc@dere) este considerat@ ca fiind
irelevant@. Marele atuu al capitalismului de tip „laissez-faire” este c@
permite unui boom s@-}i urmeze
cursul, iar apoi aduce în colaps
„balonul de s@pun” (supraevaluarea). Erorile de investi]ie sunt reevaluate }i companiile neprofitabile
intr@ în faliment. Corec]iile elibereaz@ drumul pentru un alt ciclu
economic. Numai a}a economia de
tip capitalist poate progresa.
Un înalt demnitar american
men]iona: „Companiile vin }i se
duc...oamenii iau decizii bune sau
decizii proaste }i pl@tesc pentru
consecin]ele acestora sau beneficiaz@ de roadele lor”.
Dar, în orice ciclu de pia]@,
cei care încep s@ piard@, rezist@
schimb@rii, neputând evita falimentul. Investitorii care au experimentat o perioad@ lung@ de urs (de
sc@dere) sunt incapabili s@ recunoasc@ revenirea pie]ei (cre}terea
ei), dup@ cum cei obi}nui]i cu o
perioad@ de taur, nu cred în
sc@derea pie]ei. Negarea, furia, disperarea sunt faze prin care trec
investitorii, înainte s@ se declare
învin}i. Dac@ investitorii }i-ar pleca
de la început capul }i ar accepta
înfrângerea, pie]ele de urs n-ar
dura decât câteva luni. To]i ar
vinde. Dar, natura uman@ intervine
din nou. Omul rezist@ în fa]a dezastrului. De aceea, nici marele crah
bursier din 1929 nu s-a întâmplat
într-o zi, într-o lun@ sau într-un an.
Istoria pie]ei de capital este o succesiune de pie]e de taur }i de urs,
de-a lungul unor cicluri mult mai
lungi – puternice }i slabe, care au
durat suficient de mult pentru a
convinge c@ ele sunt norma, standardul.
A}a cum preciza }i John
Kenneth Galbraith, din ra]iuni practice, trebuie s@ consider@m c@
memoria financiar@ dureaz@ nu mai
mult de 20 de ani. Aceasta este o
perioad@ de timp necesar@ pentru a
uita dezastrul f@cut de un urs, dup@
cum este o perioad@ necesar@ pentru ca o nou@ genera]ie de investitori s@ fie impresionat@ de propriile ingeniozit@]i financiare }i s@
cread@ într-un taur.
Pia]a de capital nu este un
tip de joc în care o parte câ}tig@

iar cealalt@ parte pierde. Mai
degrab@, este un joc în care, întro perioad@ de timp anume, aproape oricine poate câ}tiga, sau aproape oricine poate pierde.
Unii teoreticieni accentueaz@
factorii psihologici care determin@
ciclurile, al]ii cauzele economice. În
fapt, cele dou@ categorii nu pot fi
separate. Dar, nici o teorie nu poate
previziona viitorul pe baza trecutului. Istoria este ambigu@, iar maniile financiare unice. Totu}i, astfel de
sisteme teoretice rigide pot feri
investitorul de propriile emo]ii,
dându-i putere s@ reziste ac]iunii
ursului, }i credin]a de a reveni în
pia]@ când sc@derea este la minim
}i când oricine altcineva va fi abandonat b@t@lia.
Pe plan mondial, pie]ele de
capital intr@ într-o nou@ er@ a globaliz@rii. Puterea financiar@, concentrat@ pentru mult timp în ]@rile
dezvoltate cum sunt Statele Unite
}i ]@rile europene, se disperseaz@
acum geografic. În spatele acestei
evolu]ii, sunt patru piloni de putere tot mai influen]i în pie]ele globale de capital: investitorii din zona
petro-dolarilor, b@ncile centrale
asiatice, fondurile de hedge, fondurile cu capital de risc (fondurile de
private-equity). Activele lor aproape
s-au triplat în ultimul deceniu,
dep@}ind 8 trilioane de dolari.
Cre}terea simultan@ a acestor
patru actori nu este întâmpl@toare.
Cererea mare de investi]ii din partea indivizilor boga]i, a fondurilor
de pensii }i a altor institu]ii pentru
randamente mai mari a alimentat
cre}terea fondurilor de hedge }i a
celor cu capital de risc. Aceste fonduri au beneficiat, la rândul lor, de
investi]ii directe ale b@ncilor centrale asiatice }i ale investitorilor din
zona petro-dolarilor, dar }i de investi]iile indirecte în pie]ele de obliga]iuni americane }i europene, ce
au dus la sc@derea dobânzilor, permi]ând astfel ob]inerea unui levier
financiar mai mare pentru fonduri.
Ace}ti patru actori noi restructureaz@ pie]ele de capital globale.
Fiecare reprezint@ bazine largi de
lichiditate cu orizonturi investi]ionale lungi, comparativ cu investitorii tradi]ionali, }i, cu excep]ia b@ncilor centrale asiatice, urm@resc riscuri }i randamente mai mari. Ei diversific@ baza de investitori }i extind
pie]ele private de capital. De asemenea, difuzeaz@ inova]ie financiar@, per-

mi]ând diversificarea mai eficient@ a
riscului }i disipând lichiditatea spre
Asia }i alte pie]e emergente.
Toate acestea sunt elemente
pozitive, dar cre}terea în importan]@ a celor patru piloni creeaz@ }i
riscuri suplimentare. Fluxurile de lichiditate semnificative de la b@ncile
centrale asiatice }i investitorii din
zona petro-dolarilor pot alimenta, în
unele pie]e, cre}teri nejustificate
(engl. „bubble”) ale pre]ului activelor financiare. De asemenea, conexiunile statale, la nivelul acestor
doi piloni, sporesc posibilitatea imixtiunii politice în deciziile investi]ionale. Suplimentar, fondurile cu
capital de risc pot m@ri riscul de
credit în pie]ele financiare ca urmare a utiliz@rii excesive a instrumentelor de datorie. Lipsa de informa]ii
cu privire la ace}ti juc@tori (opereaz@ în zona privat@ sau guvernamental@, ceea ce le face opace)
amplific@ }i mai mult riscurile.
Euforia financiar@ din ultimii
ani, inova]iile financiare f@r@ precedent, dezvoltarea de produse financiare noi, cu grad ridicat de risc,
nu totdeauna suficient testate, asigurarea }i reasigurarea riscului (dar
care pân@ la urm@ r@mâne undeva
în sistem, de}i fiecare încearc@ s@
îl îndep@rteze), globalizarea }i interconectivitatea dintre pie]e }i sectoare, toate ne pot aduce la un
punct la care se cere stringent o
rea}ezare a pie]elor, a echilibrelor.
Criza de pe Wall Street continu@ s@
afecteze pie]ele interna]ionale de
capital, inclusiv cea de la Bucure}ti. Cele mai semnificative pierderi au fost semnalate, ieri, în sectorul financiar. Pe pia]a american@,
indicele Dow Jones a pierdut
4.06&, Bursa de la Paris a atins
cel mai sc@zut nivel dup@ 2005, iar,
la Bucure}ti, mai bine de jum@tate
dintre companiile listate au închis
pe minus.
Kenneth Lewis, pre}edintele
Bank of America, a precizat, zilele
trecute, c@ epoca de aur, cu profitabilit@]i uria}e, a sectorului financiar-bancar, a luat sfâr}it. Va fi mult
mai greu de acum încolo. Vor fi
mult mai pu]ine companii în pia]@,
iar acestea vor trebui s@ arate c@
}tiu ceea ce fac. Ce pare a fi clar
pentru cei de pe Wall Street este
c@ marile profituri }i tranzac]iile
bazate pe credit@ri extreme din partea b@ncilor au luat sfâr}it, cel
pu]in temporar.
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Specula]iile pe sc@dere au ridicat lichiditatea Sibex

Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS
Evolu]ia pre]urilor futures ale derivatelor pe ac]iuni tranzac]ionate la
Sibex a fost una descendent@, debutul
s@pt@mânii de tranzac]ionare resim]ind
din plin criza financiar@ din Statele
Unite ale Americii, ]ar@ care d@, de cele
mai multe ori, trendul mondial. Efectele
s-au resim]it pe toate pie]e bursiere ale
lumii, pia]a româneasc@ înscriindu-se
}i ea în acest flux. În contextul dat,
deprecierile nu au luat prin surprindere investitorii prezen]i pe bursa sibian@
la termen, ci au animat specula]iile pe
trend descendent. În consecin]@, lichiditatea a crescut fiind încheiate 16.258
contracte din 2924 tranzac]ii, cu o
valoare de peste 26 milioane de lei.
„Unda de }oc provocat@ de mi}c@rile
care au zguduit lumea financiar@ american@ în ultima perioad@, pornind de
preluarea de c@tre guvern a controlului
asupra celor mai importante dou@
b@nci ipotecare, anume Fannie Mae si
Freddie Mac, continuând cu problemele Merrill Lynch, preluat@ de Bank Of
America pentru 50 miliarde de dolari }i
culminând cu falimentul Lehman
Brothers, cel mai mare din istoria SUA,
s-a extins la nivel mondial, implicit }i
în spa]iul autohton, iar culoarea care
domin@ este ro}ul. În condi]iile în care
aceast@ situa]ie s-a perpetuat constant,

singurul lucru r@mas la îndemâna investitorilor sunt specula]iile futures, iar
acest lucru se observ@ din predominan]a acestora fa]@ de tranzac]iile spot”
a declarat un broker. Ca de obicei, participan]ii la pia]@ s-au orientat c@tre
segmentul financiar unde, DESIF 5 sau impus cu aproape 9300 contracte,
secondate de DESIF 2 cu 6177 contracte. Pentru scaden]a scurt@ DESIF 5
au deschis la un pre] de 1,8208
lei/titlu }i s-au înscris apoi pe un
culoar între 1,6833 }i 1,8208 lei, închiderea g@sind pre]ul unei ac]iuni la
1,635 lei, în minus cu 13,5 bani.
DESIF 5 decembrie au pierdut 11,54
bani }i au închis la 1,7296 lei/ac]iune
în timp ce pierderile raportate la martie }i iunie 2009 au ajuns la 6,06 }i
12,01 bani, iar cota]iile la 1,889 }i
1,9021 lei. DESIF 2 septembrie au
deschis la 1,5701 lei/ac]iune }i au
atins un minim de 1,4735 respectiv un
maxim de 1,58 lei, cota]ia stabilizânduse la 1,4957 lei, în minus cu 10,5
bani. Pentru finalul anului, DESIF 2 sau depreciat cu 11,73 bani }i au fost
cotate la 1,58 lei. Pentru primele dou@
scaden]e de anul viitor DESIF 2 au
coborât cu 13,88 }i 15,98 bani la nivelul de 1,64 respectiv 1,74 lei/titlu. În
pia]a derivatelor valutare perechea
RON/EURO nu a mai fost singura ]int@
a investitorilor care au tranzac]ionat }i
simbolul RON/USD. RON/EURO a
r@mas îns@ produsul mai lichid, cu 187
contracte. Pentru septembrie moneda
unic@ a fost cotat@ la 3,6252 lei, în
urcare cu 0,66 bani, iar pentru iarna
acestui an la 3,686 lei, în plus cu 1,9
bani. Cele 100 contracte RON/USD realizate au vizat scaden]a decembrie pentru care moneda american@ a fost estimat@ la 2,61 lei. În pia]a op]iunilor sau remarcat 411 contracte, dintre care
372 de tip call. În prim-plan s-au aflat
300 de contracte DESIF 5, încheiate la
un pre] de exercitare de 1,7 lei/titlu, în
schimbul unor prime între 160 }i 170
lei/contract.
Mar]i, în contextul deprecierilor
agresive ale cota]iilor derivatelor pe

ac]iuni, investitorii au fost din nou foarte prezen]i pia]a Sibex unde au speculat puternic evolu]ia descendent@. De-a
lungul zilei transferurile au totalizat
19.877 contracte futures }i options din
3378 tranzac]ii cu o valoare de 30,8
milioane de lei. De la începutul acestei
luni au fost încheiate 212.805 contracte fiind dep@}it rulajul din întreaga lun@
august a acestui an. De]in@torii de
pozi]ii pe vânzare }i-au rotunjit din nou
conturile cu randamente ridicate, iar
longerii au încercat limitarea pierderilor. „Direc]ia urmat@ de pre]ul ac]iunilor pe pia]a spot este una care a
provocat vânz@ri agresive sub influen]a
}tirilor negative de peste ocean }i a
evolu]iei burselor europene. Prin urmare, cota]iile futures indic@ aceea}i stare
de fapt, tranzac]iile pe vânzare fiind la
putere. Din câte se observ@, investitorii prezen]i la Sibex au speculat din
nou într-un ritm sus]inut, f@r@ a se
panica, dovad@ num@rul redus al închiderilor de pozi]ii, justificate fie prin
marc@rile celor mul]umi]i cu câ}tigurile
acumulate pe sc@dere fie prin încerc@rile cump@r@torilor de a limita pierderile” a explicat un broker. La nivel
de lichiditate, derivatele SIF 5 }i 2 au
f@cut legea, atr@gând din nou volume
de ordinul milioanelor de ac]iuni. In
preferin]ele „juc@torilor” s-au impus
DESIF 5, cu 13.138 contracte, reprezentând echivalentul a 13,1 milioane de
ac]iuni. Pentru scaden]a septembrie, au
fost încheiate 7425 dintre acestea, la
pre]uri între un minim de 1,4812 }i un
maxim de 1,61 lei/ac]iune. Finalul }edin]ei a g@sit DESIF 5 septembrie la
1,51 lei/ac]iune, în minus cu 12,5 bani.
Pentru finalul anului, DESIF 5 au fost
cotate la 1,6047 lei/ac]iune în minus
cu 12,49 bani, num@rul total al contractelor pe acest termen urcând la
4765. DESIF 5 martie }i iunie 2009 sau aliniat direc]iei de ansamblu,
sc@zând cu 18 respectiv 12,23 ani
pân@ la 1,709 }i 1,7798 lei/ac]iune.
DESIF 2 au atras 6160 contracte,
sc@derea fiind direc]ia urmat@ de
cota]iile pentru toate scaden]ele. Pentru

Cât poate economia s@ creasc@?

Dan SUCIU

urmare din pag.1

Ce spune cu certitudine aceast@
cifr@ este c@ nu exist@ o presiune pe
bugetul public a ajutorului de }omaj.
În sprijinul cre}terii economice realizate de guvernan]ii liberali, de dreapta, ai acestor perioade ar putea fi
aduse }i argumente de coeren]@ doctrinar@ ideologic@. Modelul neoclasic
al cre}terii economce promovat de
Robert Solow, laureatul premiului
Nobel pentru economie în 1987, nu
mizeaz@ pe o cre}tere intensiv@ a
fo]ei de munc@. Premisa de de plecare este c@ economia opereaz@ în
condi]ii de ocupare maxim@ }i pe
acest fundal apar elementele care determin@ sau nu cre}tere economic@.
Motoarele neoclasice de cre}tere r@mân
în aceste condi]ii capitalul }i progresul tehnologic, managerial sau rezulatat al cercet@rii. Am defalcat în trei
componente, ceea ce generic s-ar
putea numi progres, tocmai pentru a
scoate în eviden]@ }ansa contribu]iei
române}ti la aceast@ situa]ie. Nu este
locul aici s@ analiz@m aceast@ chestiune, dar trebuie men]ionat c@, în
cazul economiei române}ti, vorbim
cel mult de progres managerial }i
tehnologic, acesta din urm@ în raport
direct propor]ional cu investi]iile, }i

prea pu]in de progres rezultat în
urma cercet@rii-dezvolt@rii. De altfel,
primele dou@ componente au o
natur@ privat@, punctual@ }i aproape
deloc nu sunt rezultatul unui demers
public. Rolul guvernului abia dac@ sar putea manifesta în sus]inerea cercet@rii - dezvoltr@ii, mai ales c@,
România, ca ]ar@ membr@ a UE, ar
trebui s@ respecte prevederile
Agendei Lisabona, documentul programatic de cre}tere a competitivit@]ii
spa]iului european prin promovarea
cercet@rii.
În aceaste condi]ii, motorul
cre}terii economice r@m$ne cre}terea
intensiv@ a capitalului. Exprimat prin
defini]ia de manual aceasta înseamn@
procesul prin care volumul de capital pe lucr@tor cre}te de-a lungul
timpului. La o prim@ vedere, }i
aceast@ abordare ar fi una u}or
în}el@toare, pentru c@ dac@ numitorul, adic@ num@rul salaria]ilor cre}te
u}or, sunt }anse buna ca raportul
care d@ acest rezultat s@ apar@ mai
mare, având în vedere c@ economia
româneasc@ trece printr-un proces de
capitalizare. O apari]ie a bunurilor de
folosin]@ îndelungat@ de la cre}terea
num@rului ma}inilor sau a calculatoarelor, a sistemelor de comuncia]ii
bancare, este evident@. Chestiunea
care ]ine de rolul guvernului este

dac@ investi]ii le publice au mers
spre sectoare care s@ sus]in@ aceast@
cre}tere de capital, sau toate realiz@rile acestor ani au, în cea mai
mare m@sur@, o component@ privat@,
care a dus desigur la cre}terea volumului de capital pe lucr@tor }i, implicit la cre}teri de productivitate pe
lucr@tor. Dac@ privim zonele de
investi]ii unde se a}teapt@ investi]ii
publice, se observ@ dou@ mari categorii unde rezultatele se las@ a}teptate: agricultura }i infrastructur@.
Chiar dac@ la nivelul alcoa]iilor bugetare, apar procente însemnate, rezultatele se las@ a}teptate. Aceasta în
ciuda faptului c@, în zona investi]iilor
publice, Rom$nia este departe de
situa]ia mic}or@rii ratei de rentabilitate a capitalului investit. Elemente de
baz@ ale infrastructurii sunt abia în
faza de proiect (principalele coridoare europene de transport, atât rutiere, cât }i feroviare), a}a c@, pornind
de la aceast@ situa]ie, rezult@ c@ mai
exist@ un puternic poten]ial de cre}tere economic@ neexploatat, pe baza
dezvolt@rii infrastructurii publice de
transport. Privind din aceast@ perspectiv@, se poate spune mai degrab@ c@, prin nereu}ita din infrastructur@, guvernul a l@sat, în ace}ti ani,
un poten]ial de cre}tere economic@
neexpoloatat }i nu c@ a utilizat la ma-

septembrie, dup@ o deschidere la 1,48
lei/titlu, cele 5317 contracte au fost
încheiate la pre]uri între 1,372 }i 1,48
lei, închiderea g@sindu-le la 1,3995 lei,
în minus cu 9,62 bani. DESIF 2
decembrie au pierdut 8 bani }i au
închis la 1,5 lei/titlu, iar DESIF 2 martie }i iunie 2009 câte 8,45 }i 8,06
bani, cota]iile de la final oprindu-se la
1,5555 lei }i 1,6594. De remarcat, pe
cele dou@ vedete ale Sibex, este faptul
c@, odat@ cu apropierea scaden]ei septembrie, se observ@ extinderea specula]iilor c@tre decembrie }i chiar pân@ la
cele mai îndep@rtate orizonturi, volumele fiind mult mai mari, raportat la
acestea. %n zona derivatelor valutare,
euro a evoluat în ton cu pia]a cash
apreciindu-se considerabil. Pentru finalul lunii, moneda unic@ a câ}tigat 3,09
bani }i a ajuns la 3,6561 lei, iar pentru decembrie 2,4 bani, valorând 3,71
lei. Num@rul contractelor pe acest simbol a fost de 289, scaden]a din iarn@
fiind atrac]ia num@rul unu.
Continuarea sc@derilor a men]inut
la cote maxime interesul investitorilor,
transpus, miercuri, în specula]iile cu
derivate pe pia]a Sibex unde au fost
încheiate 23.156 contracte futures }i
options din 3448 tranzac]ii cu o valoare de 33,27 milioane de lei. Astfel, de}i
}edin]a s-a deschis pe verde, sub
influen]a închiderii pe plus a americanilor, ulterior sc@derile au revenit }i sau impus ca direc]ie de baz@ a zilei.
Chiar }i a}a în rândul derivatelor pe
ac]iuni au existat câteva excep]ii cum
ar fi evolu]ia DEEBS. De remarcat a
fost }i num@rul pozi]iilor futures aflat
în u}oar@ cre}tere, investitorii fiind
dispu}i s@ acumuleze noi pozi]ii în
ciuda deprecierilor agresive. Per total
au fost încheiate tranzac]ii pe 19 pie]e.
Un adev@rat spectacol de lichiditate a
fost asigurat de simbolul DESIF 5 care
a fost preferat pentru peste 17.000
contracte reprezentând o pondere de
73,6 & din rulajul zilei }i reprezint@
echivalentul a 17 milioane de ac]iuni.
Scaden]a scurt@ a atras 11.095 contracte din totalul DESIF 5, observându-

se, totodat@, un fapt mai rar întâlnit,
anume num@rul mai mare al contractelor decât al pozi]iilor deschise pe acest
termen, care este de 10.254. In opinia brokerilor, aceast@ situa]ie semnific@ „mi}c@rile speculative de anvergur@
care au loc pe pia]a sibian@”. Dup@ o
evolu]ie cuprins@ între un minim de
1,36 }i un maxim de 1,57 lei/ac]iune,
DESIF 5 au septembrie închis la 1,38
lei, în sc@dere cu 13 bani. Pentru finalul anului, o ac]iune SIF 5 a fost evaluat@ la 1,45 lei, în minus cu 15,47
bani, iar pentru primele dou@ termene
din 2009 la 1,619 }i 1,64 lei, dup@
deprecieri de 9 }i 13,98 bani. DESIF 2
au secondat liderul cu 4741 contracte. Scaden]a de la finalul lunii curente
a fost cea mai lichid@, cu 3370 dintre
acestea. Cota]ia pentru scaden]a amintit@ a deschis la 1,4099 lei }i a închis.
dup@ o evolu]ie între 1,28 }i 1,46 lei,
la minimul zilei, în sc@dere cu 11,95
bani. Pentru decembrie, DESIF 2 au
fost evaluate la 1,358 lei/ac]iune, în
coborâre cu 14,2 bani, iar pentru martie }i iunie anul viitor la 1,4699 }i 1,5
lei, în minus cu câte 8,56 }i 15,94
bani. Pe locul trei, în ierarhia futures
zilei de joi s-au aflat derivatele pe cursul
de schimb leu/euro cu 236 contracte.
Moneda unic@ a continuat s@ câ}tige
teren în fa]a celei autohtone, apreciindu-se u}or cu 0,09 bani pentru scaden]a scurt@ }i 0,01 bani pentru iarna
acestui an, dup@ cum arat@ cota]iile de
3,657 respectiv 3,7101 lei. Unul dintre
elementele de interes ale }edin]ei a
fost pia]a op]iunilor unde amplificarea
sc@derilor a produs oportunit@]i de
atrageri ale contractelor de tip Call la
pre]uri nesperate nu cu mult timp în
urm@. Astfel, au fost încheiate 641 de
contracte call, remarcându-se în special cele 302 de pe DESIF 5 decembrie, la un pre] de exercitare de 2
lei/ac]iune, în schimbul unor prime
între 40 }i 50 lei/contract precum }i
cele 233 de contracte de pe acela}i
simbol realizate la un pre] de exercitare de 1,9 lei/ac]iune, cu prime între
40 }i 50,1 lei /contract.

Bucuresti: Sediul Guvernului Rom$niei

ximum oportunit@]ile acestei perioade.
În schimb, mai ales din 2006 încoace am înregistrat o cre}tere semnificativ@ a tarifelor salariale ceea ce pe
componenta privat@ a investi]iilor de
capital a dus diminuarea cre}terii
produsului marginal al muncii. Nu
aceee}i situa]ie a fost de la începutul perioadei de cre}tere economic@
20001- 2006, când cre}terea intensiv@ a capitalului a crescut mai repede decât for]a de munc@, f@r@ ca s@
vorbim de revolu]ie tehnic@ în economia româneasc@. Ca urmare, am avut
o cre}tere a produc]iei pe lucr@tor, a

produsului marginal al muncii }i a
salariilor, conform teoriei lui Solow.
Abia dup@ 2006, am intrat într-o
nou@ perioad@, în care am avut o
reducere a randamentelor de capital,
ca urmare a capitaliz@rilor anterioare.
De aceea, interven]ia guvernamental@
trebuia s@ vin@ ca o completare a
aceatei situa]ii }i s@ sus]in@ investi]iile publice generatoare de randamente superioare. Nu s-a întâmplat
a}a. {i, totu}i, economia româneasc@
a crescut. Enorm. Acesta este paradoxul, dar }i capcana economiei
române}ti.
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La ce sunt buni clien]ii “mici” (I)

Magazinele de brand ^ncep s@ devin@ prima op]iune pentru tot mai mul]i dintre p@rin]ii care, p$n@ nu de mult, cump@rau
h@inu]ele }i cosmeticele copiilor din hipermarketuri. Aceast@ tendin]@ explic@ de ce lan]urile de magazine specializate au curaj
acum s@-}i fac@ planuri de extindere ^n toat@ ]ara.

ILEANA ILIE
%ntr-un singur an, retailerul de
articole pentru copii Miniblu a deschis 12 magazine. Re]eaua num@r@
acum 21, plus ^nc@ cinci deschise
^n franciz@, iar ^n urm@torii trei ani
ar urma s@ se adauge ^nc@ 54.
Pentru Florin Cislariu, directorul
general al Miniblu, magazinele cu
suprafe]e medii }i mari vor fi conceptul c^}tig@tor ^n retailul cu articole pentru copii, pe m@sur@ ce
oferta devine mai variat@; compania
a f@cut deja primul pas prin deschiderea, la Cluj, a unui magazin de
1.600 mp. "Vom mai deschide ^nc@
patru sau cinci, p^n@ ^n 2011. Acum
c@ut@m ^n Bucure}ti un spa]iu
mare", precizeaz@ Cislariu. Deocamdat@, media este ^n jur de 300 mp,
dar urm@toarele magazine ar trebui
s@ ajung@ la 1.000 mp.
%n Rom$nia, copiii reprezint@
un segment de pia]@ deloc neglijabil, de 3,3 milioane de poten]iali
consumatori, conform datelor Institutului Na]ional de Statistic@ pe
2007. P@rin]ii lor sunt, de fapt, ]inta
produc@torilor }i a comercian]ilor
de articole }i servicii pentru copii,
iar faptul c@ p@rin]ii c^}tig@ mai
mult genereaz@ o cre}tere anual@ de
20& a pie]ei de profil, pe care directorul Miniblu o estimeaz@ la 220 de
milioane de euro, anul acesta. Cifra

include toate v^nz@rile din acest segment, care se ^mpart ^ntre farmacii,
re]ele comerciale (hipermarketuri }i
cash & carry), magazinele specializate, ^n special re]ele str@ine, }i zeci
de firme rom$ne}ti, medii }i mici.
"Intr@ noi competitori pe pia]@,
iar ^n fa]a concuren]ei interna]ionale
vor avea de pierdut micile re]ele de
magazine }i afacerile independente",
motiveaz@ Cislariu graba extinderii
cu magazine Miniblu ^n toat@ ]ara. Cea
mai recent@ investi]ie, de 100.000
de euro, a fost la Pite}ti, unde, luna
trecut@, a fost deschis un al doilea
magazin Miniblu (250 mp), iar p$n@
la sf$r}itul anului ar urma s@ mai
apar@ alte cinci. Anul viitor, Miniblu
vrea s@ fac@ primul pas }i peste
grani]e. "Vrem s@ deschidem un
magazin ^n Chi}in@u }i inten]ion@m
s@ intr@m }i ^n Bulgaria. Avem deja
o persoan@ desemnat@ s@ se ocupe
de aceast@ pia]@ }i am discutat }i
cu c$]iva dezvoltatori de acolo",
spune }eful Miniblu, care ia ^n calcul pentru acest an cel pu]in o
dublare a afacerii pe care o conduce, p$n@ la 11,2 milioane de euro.
Odat@ cu cre}terea spa]iilor de v^nzare, compania }i-a completat }i oferta. "Extensia cu haine pentru gravide a venit oarecum firesc", spune
directorul Miniblu, f@c$nd referire la
contractul de distribu]ie pe care l-a
semnat, ^n urm@ cu c$teva luni, cu
retailerul olandez Noppies, un brand
v$ndut ^n 2.000 de magazine din 55
de ]@ri. Pentru ^nceput, Miniblu
vinde haine pentru gravide ^n patru
magazine, unde au fost amenajate
mini-cornere de c$te 20 de metri

p@tra]i.
Comer]ul cu articole pentru
copii este o afacere profitabil@ "dac@ }tii cui vinzi, ai un obiectiv
clar, te diferen]iezi }i aduci valoare
ad@ugat@, mai ales c@ pia]a a devenit mai matur@ }i mai preten]ioas@",
consider@ R@zvan B@di]@, directorul
executiv al Chicco Rom$nia, un
brand din portofoliul grupului italian
Artsana, brand importat }i distribuit
^n Rom$nia prin agen]ia de turism
Paralela 45. {i extinderea Chicco va
continua, dar nu prin cre}tere direct@, ci prin franciz@. "Suntem interesa]i de atragerea de parteneri ^n
franciz@", spune R@zvan B@di]@. Chicco
are, ^n prezent, cinci magazine de
reprezentan]@, la Bucure}ti, Bra}ov,
Constan]a, Timi}oara }i Cluj, dar
60-70& din rulajul total al firmei,
care anul trecut a fost de aproape
}apte milioane de euro, reprezint@
contribu]ia re]elei de distribu]ie.
"Vindem ^n peste 4.000 de farmacii,
^n toate lan]urile de hipermarketuri
}i cash&carry, plus magazinele specializate. Deschiderea Metro ^n Suceava, de exemplu, e ca o vitrin@
pentru noi. Am putut fi v@zu]i", precizeaz@ B@di]@, care estimeaz@ o
cre}tere a v$nz@rilor Chicco ^n Rom$nia de 20-23& pentru 2008. Cea
mai mare investi]ie a companiei, ^n
2008, de peste un milion de euro,
este ^ntr-un nou spa]iu, de 260 mp,
pentru magazinul din Bucure}ti, deschis la 1 august. Extinderea re]elelor de distribu]ie }i retail ar urma
s@ se reflecte ^n conturile companiei, iar previziunile merg spre 8,4
milioane de euro v$nz@ri ^n 2008.

"N-a fost u}or s@ ajungem la
cifrele acestea, dar nici nu este o
chestie prea elaborat@. Noi vindem
biberoane. Ce strategii de pia]@ s@
avem?", se ^ntreab@, ironic, managerul, afirm$nd, ^nc$ntat, c@, din
cele peste 120 de filiale, c^te are
Chicco ^n lume, Rom$nia ocup@
locul al cincilea la v$nz@ri, cu cea
mai dinamic@ cre}tere.

%n paralel cu re]eaua de magazine proprii, Miniblu o extinde, la
r$ndul s@u, pe cea de francize. "%n
prezent, avem semnate deja trei
contracte, ^n Foc}ani, Buz@u }i
Piatra-Neam]. Vrem s@ ne extindem
cu francize ^n ora}ele care au mai
pu]in de 80.000 de locuitori", spune
Florin Cislariu.

(va urma)
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