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Am intrat într-o
epoc@ ciudat@. Bur-
sele cresc, atunci
când statul intervi-
ne. {i asta, nu doar
în „epicentrul crizei
interna]ionale”, la
New York, unde
anun]area planului
de salvare a pie]ei
financiare a înverzit

bursa, ci }i la Moscova sau la Bucure}ti.
La Moscova, statul s-a angajat s@ devin@
investitor, preg@tind dou@ infuzii de miliar-
de, pentru a înverzi bursa. La Bucure}ti,
prima declara]ie a ministrului de finan]e a
adus verdele. Sigur, toate aceastea nu se
men]in doar cu vorbe, dar cu certitudine,
c@ un stat puternic interven]ionist, cu ini]ia-
tive, e bine v@zut de investitori. Epoca ciu-
dat@ redeseneaz@ principiile. Afirma]iile tran-
}ante în ceea ce prive}te rolul pie]elor }i
modelele de capitalism pe care ni le în-
su}im merit@ toat@ aten]ia. Se discut@ nu
doar de cea mai grav@ criz@ din 1930 în
ceaca, ci chiar de demolarea marii paradig-
me a economiei de pia]@ - aceea care a tri-
umfat odat@ cu neoliberalismul lui Reagan
- }i care considera pia]a capabil@ s@ s@
autoregleze. 

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Cel mai bun mijloc pen-

tru a r@sturna un guvern

este s@ faci parte din el”

Talleyrand

c my b

c my b

Decebal N. TOD~RI[~
Bursa din Sibiu
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Când vine vorba de emigra]ia for]ei de munc@ din România,
cifrele }i statisticile se bat cap în cap. Potrivit datelor furnizate
de Grupul de Economie Aplicat@, aproximativ 2 milioane de
români lucreaz@ în str@in@tate. Asocia]ia Na]ional@ a Birourilor de
Consiliere a Cet@]enilor (ANBCC) estimeaz@ num@rul acestora la
4 milioane. Datele din presa româneasc@ sugereaz@ chiar un
num@r mult mai mare.

Dincolo de constatarea c@ aceste statistici contradictorii
demonstreaz@ c@ oficialit@]ile administrative (Ministerul
Administra]iei }i Internelor, Ministerul Muncii, Solidarit@]ii Sociale
}i Familiei, Institutul Na]ional de Statistic@) nu dispun de date
complete }i credibile cu privire la amploarea procesului de
deplasare a românilor în c@utare de locuri de munc@ în afara
grani]elor ]@rii, dincolo deci de aceast@ bulversare, sper@m tem-
porar@ }i întrucâtva explicabil@, r@mâne valabil@ întrebarea con-
structivi}tilor: ce conteaz@ num@rul?

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. 

Emigrarea for]ei de munc@:
nevoia de strategie }i 

intui]ie politic@

%N ATEN[IA ABSOLVEN[ILOR DE FACULT~[I 
CARE DORESC S~ SE ÎNSCRIE LA MASTERAT
INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECONOMICE

continuare ^n pagina 2

PUNCTUL 
PE EUROPA

Paris - Palatul Élysée

Dan SUCIU

Emil DAVID

Despre
}omaj, }i
altfel 

Regiuni 
}i regionalizare 

în zona 
M@rii Negre (II)

Vedere din Hu}i

Vicu Merlan este un tân@r profesor de istorie, n@scut la Bohotin
}i absolvent al Facult@]ii de Istorie }i Geografie din Suceava. A ob]inut
doctoratul în Istorie (Arheologie), în anul 2005, }i gradul I didactic. A
publicat mai multe lucr@ri de arheologie }i istorie }i, în prezent,
„Contribu]ii monografice asupra Depresiunii Hu}ilor”, Editura Lumen,
2008. Este volumul care abordeaz@ istoria Hu}ilor, care se refer@ la
prezentul s@u }i care prefigureaz@ câteva linii ale viitorului s@u – Hu}iul
fiind un ora} în plin@ afirmare, cu o activitate spiritual@ efervescent@,
cu activit@]i economice bogate, punct însemnat de frontier@ al Uniunii
Europene. continuare ^n pag. 4
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Dan Popescu

Aurel Octavian BEREA
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Grecia are un avans, m@surat în decenii, în procesul
de adaptare institu]ional@ la aquis-ul comunitar, avans ce
se simte la nivelul reformei regionale, dar }i al reformei
colectivit@]ilor locale }i municipale – un domeniu care în
România nu este luat înc@ în discu]ie!. Cu toate acestea,
nivelul de centralism statal este evaluat ca fiind ridicat.

În ]@rile din zona Caucazului, în Moldova de peste
Prut, în Albania, în Cipru, regionalizarea în sensul euro-
pean este ca }i inexistent@, aceste state trebuind s@ fac@
fa]@ unor probleme vitale de coeziune na]ional@, probleme
în care nu numai regionalizarea ca proces pare c@ nu î}i

are locul, dar nici
dezideratele de amena-
jare a teritoriului. Este
evident c@ înainte de
„calmarea” situa]iilor
interne explozive, înainte
de stabilizarea unei „pu-
teri na]ionale” coerente,
nici o politic@ na]ional@
nu are }anse de apro-
bare/aplicare, cu atât
mai pu]in o politic@ sen-
sibil@ cum este cea de
descentralizare }i decon-
centrare, sau cea de
amenajarea teritoriului.

pag. 7

pag. 2

pag. 6

Imaginea s@pt@m$nii Capitalismul de stat

Ileana ILIE pag. 8
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Roma

Istorie, prezent }i perspective 
ale unui frumos ora}

– o lucrare monografic@ de foarte bun@ calitate – 

La ce sunt buni 
clien]ii “mici” (II)

Comportamentul uman,
model al cre}terii spiritualit@]ii (II)

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Platform@ maritim@ 
pentru extrac]ia ]i]eiului

drd. Camelia APOSTU
Segmentarea }i alegerea segmentului ]int@ (I)
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Fa]@ de zona caucazian@, Rusia,

Turcia }i Ucraina au o situa]ie mult
mai bun@ din punct de vedere al
coeziunii interne, f@r@ probleme grave
de autoritate a statului asupra terito-
riului. Din motive desigur diferite,
toate cele trei state men]in structuri
de centralizare puternic@, iar admin-
sitarea teritoriului se face în mod
centralizat. În aceste ]@ri, aplicarea
principiilor moderne de amenajare a
teritoriului }i de dezvoltare regional@
}i coeziune este mai degrab@ o
chestiune de op]iune politic@, decât
de proces care s@ stea sub deter-
min@ri sau riscuri istorice.

În România, politica de amena-
jarea a teritoriului este un concept
aproape necunoscut! La nivel na]io-
nal au fost redactate documente diver-
se, mai ales sub presiune european@,
îns@ competen]a }i aplicarea teritori-
al@ sunt aproape inexistenate. Astfel,
dac@ privim Planurile Na]ionale de
Dezvoltare constat@m c@ nu au fost
decelate probleme specifice sau
avantaje competitive în teritoriul
na]ional, }i nu au fost stabilite prio-
rit@]i specifice de dezvoltare prin
politici publice. De exemplu, peste
tot existen]a resurselor pentru turism
figureaz@ ca o oportunitate, dez-
voltarea turismului e declarat@ prio-
ritar@, îns@ aloc@rile publice concen-
trate pentru transformarea dezidera-
telor în fapt nu apar. Distribu]ia de
fonduri publice sau de facilit@]i
urmeaz@ aceia}i schem@: to]i vrem,
to]i putem, to]i merit@m, }i to]i prim-
im...câte pu]in. Efectele de sinergie
ale politicilor publice sunt astfel inexis-

tente, cei mai mul]i responsabili pu-
blici privind documentele de progra-
mare ca pe ni}te simple hârtii nece-
sare ca s@ ajungi la bani. Probabil,
din acest motiv, dezvoltarea re]elelor
de drumuri na]ionale a avut mai
degrab@ leg@tur@ cu locul de na}tere
al responsabililor na]ionali din dome-
niul transporturilor, decât cu prio-
rit@]ile de amenjarea teritoriului, care
ar fi cerut la modul evident investi]ii
masive pe linia Constan]a – Bucu-
re}ti – frontiera vestic@, ce ne leag@
de Europa de Vest }i de majoritatea
]@rilor din Uniune. 

Evident, problema noastr@ nu o
reprezint@ avansul prea rapid al
economiei (+10&), care face ca
infrastructura s@ nu poat@ ]ine pasul,
a}a cum a declarat primul ministru, de
curând, ci lipsa constant@ de viziune
}i programare a guvernelor din 1990
pân@ ast@zi, care au evitat progra-
marea pe termen mediu }i lung }i
alocarea masiv@ de resurse pe priori-
t@]i, preferând „impr@}tierea” pu]inului
sau multului pe care l-au gestionat.

O politic@ regional@ }i de amena-
jarea teritoriului ar fi presupus, de
exemplu, axe de transport rutier, fer-
oviar }i aerian, finan]ate public, dez-
voltarea preferen]ial@ de infrastruc-
tur@ de afaceri în unele locuri/zone,
care ar fi atras investi]ii majore acolo
}i restructurarea ]es@turii sociale }i
politice. Acest lucru se practic@ în
Occident de mai bine de o jum@tate
de secol, sunt modele practice }i
teoretice diverse, sunt rezulate evalu-
abile etc. De exemplu, Charles de
Gaulle, a declarat prioritar@ pentru
Fran]a, la un moment dat, Bretania:
o zon@ agricol@ s@rac@, cu puternice
accente na]ionalist/bretone, chiar cu

unele - este drept, pu]ine - mi}c@ri
}i ac]iuni teroriste antifranceze în anii
70. Autostr@zile }i investi]iile publice
în porturi }i aeroporturi, avantajele
de localizare oferite marilor firme, au
f@cut ca Bretania s@ fie, ast@zi, una
dintre regiunile franceze }i europene
prospere }i competitive.

Probabil c@, la nivel politic, în
România, deciden]ii stau înc@ cu
teama socialist@ a destr@m@rii „statu-
lui na]ional unitar }i indivizibil”. De
aceea, multe dintre lu@rile de pozi]ie
din România în leg@tur@ cu regio-
nalizarea, descentralizarea administra-
tiv@ }i deconcentrarea, sunt pe lâng@
subiectul tehnic! Autonomia regiona-
l@, în accep]iunea european@, nu are
leg@tur@ cu autonomia etnic@ sau cu
ruperea statelor na]ionale. Regiunea
este doar un teritoriu administrativ,
precum jude]ul sau comuna, stabilit
}i statuat de Statul Na]ional.
Regiunile europene nu sunt enclave
etnice, chiar dac@ au o prepon-
deren]@ etnic@, cum este cazul, de
exemplu, în Spania. Reforma admi-
nistrativ teritorial@ din România ar
trebui s@ vizeze mai intâi comunit@]ile
comunale }i municipale, apoi jude]ele
}i abia apoi regiunile. În acest
moment, la nivel de comune sau
municipii, suntem înc@ preponderent
tributari ^mp@r]irii generate de men-
talitatea }i scopurile centraliste
comuniste. Astfel, de cele mai multe
ori, gruparea satelor într-o comun@ s-
a f@cut pe criterii de control mai bun
}i economie (un post de mili]ie, o
prim@rie, un CAP, etc), decât pe cri-
terii de amenajarea teritoriului. Unele
localit@]i sunt „solo” ca teritoriu de
administrare, iar altele au fost gru-
pate, nu atât pentru un mai bine, cât

pentru c@ la un moment dat influen]a
„fiilor satului” dintr-un loc a fost mai
mare decât a celor din alt loc... La
acela}i nivel, satele din jurul ora}elor
au r@mas s@ fac@ parte din aceea}i
unitate teritorial-adminsitrativ@, fiind
nereprezentate sau subreprezentate
politic }i administrativ }i ignorate la
nivel de alocare de resurse. Apoi,
jude]ele au fost men]inute în aceea}i
structur@, în plin@ presiune de creare
a cât mai multe jude]e noi – sau de
reactivare a unor astfel de structuri
de la un moment dat -, f@r@ ca
discu]iile despre principiile de alocare
a puterilor teritoriale s@ fi început
m@car. Re}edin]ele de jude] men]in
un nivel excesiv de control insti-
tu]ional }i bugetar }i – ca atare – în
fiecare jude] aproape, al doilea sau al
treilea ora} ca m@rime face presiuni
pentru crearea unui nou jude], al

c@rei capital@ s@ devin@, c@p@tând
astfel control asupra unei cantit@]i
mai mari de resurse publice.

Pe un astfel de fond, regiunile
administraiv-teritoriale au fost }i sunt
considerate atât de c@tre jude]e, cât
}i de c@tre nivelul na]ional, ca fiind
inutile! Cele dou@ pozi]ii sunt cumva
explicabile, omene}te vorbind: dac@
apar regiuni teritorial-administrative,
atât jude]ul, cât }i Guvernul central
„pierd” atribu]ii, putere, resurse, nivel
de decizie, acestea fiind transferate
c@tre regiune!

Desigur, am câ}tiga cu to]ii,
pentru c@ am putea vorbi de proiecte
majore, precum drumuri regionale,
aeroporturi regionale, spitale regio-
nale, }coli regionale, bugete regio-
nale, proiecte regionale, prosperitate
regional@ etc.

Dar, asta e o alt@ poveste....

Conceptul de segmentare se
refer@ la gruparea consumatorilor în
func]ie de nevoile lor deoarece „E
mai u}or s@ satisfaci un grup de
clien]i similari decât s@ încerci s@
mul]ume}ti grupuri mari de clien]i.”
(Kotler, P. – „Conform lui Kotler –
cea mai important@ autoritate î]i
r@spunde la întreb@ri”, Editura
Brandbuilders, Bucure}ti, 2006, pg.
54). Segmentarea urm@re}te identifi-
carea unui grup de oameni care au
una sau mai multe nevoi ce pot fi
satisf@cute de un singur produs, de}i
nu to]i cump@r@torii sunt la fel.
Astfel, se pot identifica subgrupe
mici  }i mai omogene decât pia]a ca
întreg, cu mediu de trai, valori sau
comportament similar.

Între segmentare }i stabilirea seg-
mentului ]int@ exist@ o leg@tur@ strân-
s@: procesul de segmentare ofer@
informa]ii privind segmentele care se
pot dovedi cele mai profitabile în
timp ce stabilirea segmentului ]int@
înseamn@ alegerea segmentelor c@tre
care se îndreapt@ aten]ia. Segmen-
tarea pie]ei este procesul care const@
în divizarea ansamblului  în por]iuni
restrânse }i omogene prezentând ne-
voi, preferin]e }i gusturi aparent co-
mune pentru produsele }i serviciile
oferite. Strategia pie]ei agregate vede

întreaga pia]@ ca un întreg. Strategia
pie]ei segmentate vede întreaga pia]@
ca fiind compus@ din segmente mici,
multe si omogene. 

Segmentarea pie]ei este vital@
pentru succesul unei companii. Dup@
identificarea segmentului ]int@, firma
trebuie s@ dezvolte o serie de strate-
gii pentru a cuceri segmentele iden-
tificate.

Dup@ împ@r]irea pie]ei în seg-
mente, managerii trebuie s@ decid@
ce segment e mai bine sa fie vizat.
Nu întotdeauna este ales segmentul
de pia]@ cel mai profitabil. Firma
poate decide atingerea unui segment
de pia]@ neglijat în acel moment,
datorit@ faptului c@ firmele con-
curente au }anse mai mici de a intra
pe pia]@. Pentru stabilirea segmentu-
lui ]int@, speciali}tii au la dispozi]ie
trei op]iuni strategice de baz@:
- Marketingul de ni}@ Marketing con-
centrat. În abordarea acestei strategii,
specialistul în marketing dore}te s@
fie cel mai bun în cadrul unui seg-
ment unic.
- Marketingul diferen]iat (multiseg-
mentat). Acest tip de marketing pre-
supune concentrarea asupra a dou@
sau mai multe segmente, pentru
fiecare segment fiind oferit un mix
de marketing diferen]iat. 
- Marketingul nediferen]iat. Prin
adoptarea acestei strategii, pro-
duc@torii ofer@ un produs de baz@
care poate fi folosit de aproape toate
grupele de vârst@. Un exemplu poate
fi pia]a benzinei. Pe aceast@ pia]@ nu
exist@ nici o leg@tur@ între variabilele
de segmentare }i utilizarea benzinei
întrucât to]i oamenii folosesc benzina
în acela}i mod. 

Motivele segment@rii pie]ei

Marketingul de mas@ (mar-
ketingul nediferen]iat), în care un
produs este fabricat pentru to]i con-
sumatorii, va fi eficient numai dac@
acei consumatori nu au de ales }i nu
au un produs care deja le satisface
nevoile principale.

Abordarea marketingului ne-
diferen]iat e mult mai pu]in eficient@
acolo unde majoritatea consumato-
rilor cunosc beneficiile esen]iale ale
unui produs. Pentru ca produsul sa
fie viabil din punct de vedere eco-
nomic }i pentru ca aceste adapt@ri
s@ fie rentabile, speciali}tii în marke-
ting trebuie sa fie siguri c@ pia]a este
destul de mare. Totodat@, un specia-
list în marketing trebuie s@-}i con-
centreze resursele pe realizarea unei
reclame pentru segmentul ]int@. Pe
de alt@ parte, se pot face economii
în activit@]ile de comunicare ale
furnizorului prin concentrarea pe un
segment mai mic deoarece consuma-
torii sunt asalta]i de mesaje publi-
citare. O reclam@ adaptat@ unui grup
specific de consumatori }i care apare
într-un mediu folosit de ace}tia e
mult mai eficient@ decât o reclam@
într-un mediu de interes general. 

Companiile care ]intesc seg-
mente mici au de obicei mai mult@
credibilitate în fa]a consumatorilor. În
felul acesta companiile pot înv@]a s@
ofere exact ceea ce satisface mai
bine dorin]ele consumatorilor }i s@-}i
concentreze eforturile pentru a
mul]umi un grup de oameni cu nevoi
similare. Este mult mai u}or s@
recuno}ti }i s@ comba]i concuren]a

când te concentrezi pe o mic@ parte
din pia]a global@. Planificarea strate-
gic@ a marketingului devine mai
u}oar@ odat@ ce firma are o imagine
clar@ a celor mai buni clien]i.

Ac]ionând asupra unui num@r
mai mic de consumatori, resursele
limitate ale companiilor pot fi con-
centrate mult mai u}or }i nu mai
sunt împr@}tiate difuz în rândul
maselor. Prin segmentare, firma
poate ajunge s@-}i cunoasc@ mai
bine clien]ii.

Pentru a fi exploatat cu succes,
un segment trebuie s@ îndeplineasc@
mai multe cerin]e: s@ fie m@surabil
pentru identificarea membrilor seg-
mentului, s@ fie accesibil (s@ ofere
posibilitatea de a dezvolta comuni-
carea cu segmentul ca grup), s@ fie
destul de mare pentru ca ]intirea lui
s@ merite efortul, s@ fie congruent
adic@ membrii s@ fie în mare m@sur@
de acord asupra nevoilor lor }i, nu
în ultimul rând, stabil. Pentru a per-
mite specialistului în marketing s@
anticipeze mi}c@rile }i s@ verifice
dac@ baza segment@rii e corect
definit@ trebuie analizate cauzele care
stau la baza segment@rii. Principalele
baze pentru segmentare sunt cele
geografice, psihografice, comporta-
mentale }i demografice.

Segmentarea geografic@ se rea-
lizeaz@ dac@ produsul e de a}a
natur@, încât e valabil numai pentru
oamenii care tr@iesc într-o anumit@
zon@. Dac@ resursele companiei sunt
limitate, firma poate începe afacerea
într-o zon@ restrâns@, iar apoi s@-]i
extind@ produc]ia pe plan na]ional.
Acest tip de segmentare permite
agen]ilor de vânz@ri s@-}i foloseasc@

în mod util timpul. De obicei, firmele
din aceea}i ramur@ industrial@ sunt
localizate aproape unele de altele
datorit@ disponibilit@]ii materiilor
prime sau din motive tradi]ionale.

Segmentarea psihografic@ e}ueaz@
adesea datorit@ dificult@]ilor de m@-
surare a tr@s@turilor comportamentale
ale consumatorilor pe scara larg@. Au
ap@rut mai multe dovezi c@ exist@
leg@turi între personalitate }i compor-
tamentul consumatorilor. Sam Deep
}i Lyle Museum spun într-o lucrare
despre comportamentul omului c@
„este permanent observat pentru a se
deduce ceea ce consider@ adev@rul
din spatele cuvintelor noastre”. 

Segmentarea comportamental@
este o metod@ util@ }i fiabil@ fiindc@
analiza „stilului de via]@” a fost
folosit@ pe scar@ larg@ în ultimii 25
de ani. Ea urm@re}te segmentarea
pie]elor în func]ie de felul în care
consumatorii î}i petrec timpul.
Aceast@ abordare ia în considerare o
gam@ larg@ de caracteristici ale seg-
mentului }i cuprinde anumite tr@s@-
turi psihografice }i unele de natur@
comportamental@: convingerile pri-
vind propria persoan@, problemele
specifice }i importan]a relativ@ a
diverselor posesiuni.

Segmentarea demografic@ e me-
toda cea mai uzual@ de segmentare
a pie]elor datorit@ ob]inerii celor mai
relevante informa]ii din statisticile
guvernamentale. De}i vârsta e rele-
vant@, ea este inclus@ în criteriile de
m@surare, segmentarea demografic@
bazându-se pe acest element, chiar
dac@ nu este un element decizional
de sine st@t@tor.

(va urma)

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU
Regiuni }i regionalizare în zona M@rii Negre (II)

drd. Camelia APOSTU

Segmentarea }i alegerea segmentului ]int@ (I)
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urmare din pag1
Într-adev@r, ce conteaz@ nu-

m@rul, când efectele economice sunt
covâr}itor pozitive. În primul rând,
statul scap@ de grija câtorva milioane
de in}i poten]ial abona]i la îndem-
niza]ii de }omaj }i ajutoare sociale.
Apoi, nu trebuie s@ uit@m c@, potri-
vit datelor oficiale ale BNR, milioanele
de „c@p}unari” români au trimis an
de an în ]ar@ între 3 }i 6 miliarde de
euro, cifr@ aflat@ la concuren]@ cu
volumul investi]iilor str@ine în Ro-
mânia, în orice caz un ajutor esen]ial
la plata importurilor ]@rii }i la
înt@rirea leului. Dincolo de orice
umbr@ de glum@, sumele agonisite
de românii care muncesc în
str@in@tate }i trimi}i în România (cu
saco}a sau prin institu]ii de transfer)
au însemnat „bani albi pentru zilele
negre” ale multor români nec@ji]i din
]ar@ }i, de ce nu, ale economiei
na]ionale. Mugur Is@rescu însu}i
recuno}tea c@, în 1998, banii adu}i
de muncitorii români din Italia au
salvat România de la colaps finan-
ciar, iar în 2005 au compensat mai
mult de o treime din diferen]a între
intr@rile }i ie}irile de bani. Explica]ia
e simpl@: la nivel macroeconomic,
transferul de bani din str@in@tate
contribuie la reducerea deficitului de
cont curent, adic@ diminuarea dife-
ren]ei dintre ceea ce pl@tim în valut@
spre exterior }i ceea ce încas@m. Iar
un deficit de cont curent mare este
periculos pentru economie, întrucât
alimenteaz@ infla]ia, a}a cum o
dovede}te situa]ia actual@ din ]ara
noastr@. Exist@ destui observatori
autoriza]i ai vie]ii noastre economice
care au sus]inut }i sus]in c@, în
condi]iile în care România r@mâne
prizoniera unor mari dezechilibre
macroeconomice, ea n-ar rezista nici
o zi în gestionarea acestor dezechili-
bre f@r@ milioanele de români din
str@in@tate }i miliardele lor de euro
care ajung la destina]ie. Desigur, din
punctul de vedere al persoanelor
care pleac@ în str@in@tate, totul este

în regul@. Statistic se demonstreaz@
c@ diferen]a de valoare ad@ugat@
brut@, în medie, de o persoan@ ocu-
pat@ în afara ]@rii fa]@ de cea creat@
de una ocupat@ în România este de
900 euro pe an (6.000 – 5.100) }i
exprim@ în fond avantajul pe termen
scurt al celor ce pleac@ la munc@ în
afar@ }i, implicit, al familiilor acesto-
ra. Mai mult, dac@ se compar@ doar
suma medie lunar@ trimis@ în ]ar@ –
de circa 1.500 de euro – cu salariul
mediu din România, rezult@ c@
munca de emigrant este aduc@toare
de venituri mai mari care, potrivit
unor aprecieri, se împart în propor]ie
de 60 la sut@ pentru achizi]ia de
bunuri de consum, iar restul de 40
la sut@ sunt investi]i.

Toate aceste avantaje certe tre-
buie îns@ amendate prin luarea în
considerare }i a altor factori }i cir-
cumstan]e economice, demografice,
politice, na]ional – comunitare }i
judecate pe orizonturi de timp scurte,
medii dar mai cu seam@ lungi. Dintr-
o asemenea perspectiv@, ar trebui s@
avem t@ria de a constata }i în]elege
c@ emigrarea este cea mai nefericit@
form@ de asigurare a condi]iilor
decente, normale de trai pentru o
bun@ parte a popula]iei ]@rii. Evident,
problema este a guvernan]ilor, datori
s@ fac@ mult mai mult decât au f@cut
pân@ în prezent, pentru ca popula]ia
activ@ s@ g@seasc@ locuri de munc@
în România }i s@ primeasc@ salarii
din care s@ poat@ tr@i la nivelul
a}tept@rilor.

Cum, îns@, în aceast@ privin]@,
r@mânem în zona speran]elor greu de
împlinit, ne mul]umim s@ semnal@m
m@car ca pe un demers încurajator
finalizarea unui studiu sociologic pe
tema „Românii }i migra]ia for]ei de
munc@ în Uniunea European@”, sub
egida Asocia]iei Na]ionale a Birourilor
de Consiliere pentru Cet@]eni, cu
sprijinul re]elei de birouri de con-
siliere din ]ar@. Adic@ de o organi-
za]ie neguvernamental@ preocupat@
se pare mai mult decât structurile
guvernamentale de lipsa de cuno}-
tin]e a cet@]eanului român despre
drepturile }i responsabilit@]ile pe care
le are }i despre serviciile sociale de

care poate beneficia.
Deosebit de sugestiv@ este

structura motivelor invocate de ro-
mâni, pentru a-}i justifica preferin]a
de a lucra în str@in@tate. Pe primul
loc, de departe, cu 75 la sut@ din
op]iuni se plaseaz@ nevoia de stim@,
incluzând aici salariul mai bun,
nivelul de trai mai ridicat, studiile
mai specializate }i }ansa înv@]@rii
unei limbi str@ine. Urmeaz@, cu 13 la
sut@ din opinii, grupul celor care
evoc@ nevoia de siguran]@. R@spun-
sul care se încadreaz@ în acest gen
de nevoie este c@utarea unui loc de
munc@. Persoanele care au plecat din
acest motiv au f@cut-o pentru c@ în
]ar@ nu aveau loc de munc@ }i nu
puteau tr@i decent. Al treilea motiv
de emigrare, invocat de 8 la sut@
dintre participan]ii la sondaj, a fost
nevoia de autoîmplinire. Persoanele
care au emigrat pe acest motiv au
f@cut-o cel mai adesea în mod defi-
nitiv, pentru a-}i rezolva anumite
probleme de con}tiin]@ (stabilirea în
str@in@tate }i dobândirea cet@]eniei
respective, dorin]a de a sc@pa de
birocra]ia }i corup]ia din ]ar@, nere-
spectarea drepturilor omului în
România). În fine, cel de-al patrulea
motiv de emigrare, indicat de 4 la
sut@ din reponden]i, a fost nevoia
social@ de afiliere }i dragoste, înre-
gistrându-se aici opinii de genul reîn-
tregirii familiei, apropierii de rude
sau emigr@rii pentru c@s@torie.

Alte concluzii ale studiului sociolo-
gic men]ionat, care merit@ toat@ aten]ia:
� aproximativ o treime din emigran]ii
viza]i de anchet@ n-ar mai dori s@ se
întoarc@ în ]ar@; 
� procentul celor care nu doresc s@
se mai întoarc@ dup@ ce muncesc în
UE este mai mare decât al celor care
spun c@ s-ar stabili într-una din ]@rile
UE, înainte s@ plece; 
� ordinea ]@rilor de destina]ie în pre-
ferin]ele emigran]ilor români ar fi –
Italia, Spania, Germania, Fran]a }i
Marea Britanie; 
� exist@ o cultur@ a emigr@rii în
cadrul c@reia este mai important@
comunicarea indeci}ilor cu grupul
celor care emigreaz@;
� s-a dovedit c@ aceste contacte
personale sunt mai importante în
luarea deciziei de emigrare, decât
informa]iile oficiale date de institu]iile
statului.

Ca un corolar, din concluziile
studiului se contureaz@ }i portretul –
robot al emigrantului român: o per-
soan@ s@n@toas@, în putere, care nu
are nevoie de cine }tie ce asisten]@
medical@, care nu este nici foarte
bogat@, nici foarte s@rac@, provenind

jum@tate din mediul rural }i un sfert
din ora}ele mici, cu nivel de educa]ie
în general redus, predominând cei
care au între 9 }i 12 clase, având în
propor]ie de aproape 50 la sut@ locul
de ba}tin@ în Moldova. Aceasta ne
oblig@ s@ concluzion@m c@ înclina]ia
c@tre deplasarea la munc@ în str@i-
n@tate este influen]at@ într-o oarecare
m@sur@ }i de particularit@]ile indivi-
duale ale persoanei care migreaz@,
de caracteristicile zonei de plecare }i
ale zonei de sosire, precum }i de
distan]@. Factorii individuali cei mai
importan]i pentru explicarea disponi-
bilit@]ii c@tre migra]ie ]in de vârst@,
de starea civil@, de studii. De regul@,
tinerii sunt mai dispu}i s@ plece
decât persoanele în vârst@; b@rba]ii
fa]@ de femei; persoanele nec@s@-
torite, fa]@ de cele c@s@torite; per-
soanele cu calificare superioar@, fa]@
de necalificate etc. Caracteristicile
zonei de plecare }i ale zonei de
sosire influen]eaz@, de asemenea,
înclina]ia indivizilor c@tre mobilitate,
observându-se c@, în anumite zone
ale României dramaticele restruc-
tur@ri din industrie }i existen]a unei
agriculturi de subzisten]@ au ridicat
num@rul }omerilor, au adâncit gradul
de s@r@cire a popula]iei întratât încât
s@ o fac@ s@-}i ia lumea în cap.

Dincolo de aceste explica]ii, care
]in mai curând de psihologia social@,
este evident@ cauza }i motiva]ia prin-
cipal@ a emigra]iei/imigra]iei poten-
]ialilor salaria]i: tendin]a de polarizare
a fluxului interna]ional de capital care
adânce}te decalajele economice între
]@rile slab dezvoltate }i ]@rile dez-
voltate economic. Aceste decalaje îi
determin@ pe indivizi s@ caute locuri
de munc@ mai bine pl@tite, în spe-
ran]a ob]inerii unor câ}tiguri mai
mari. Prin mobilitatea teritorial@ a
for]ei de munc@, pia]a muncii r@s-
punde ofertei suplimentare de locuri
de munc@ din zonele, cu o cre}tere
economic@ superioar@.

Pe de alt@ parte, sistemul de
comunica]ie actual (mass-media,
internet) faciliteaz@ contactul cu stan-
darde }i forme de trai atractive pen-
tru diferite categorii de popula]ie din
]@rile în curs de dezvoltare.

În ce prive}te ]@rile primitoare
de for]@ de munc@, printre cauze ar
putea fi dezechilibrul demografic,
explicat prin modific@rile ce apar în
echilibrul fragil dintre rata natalit@]ii
}i cea a mortalit@]ii, aflat în strâns@
leg@tur@ cu dezvoltarea economic@.
În general, aceste ]@ri urm@resc în
special atragerea de for]@ de munc@
ieftin@, mai ales pentru munci grele,
pu]in c@utate de c@tre membrii soci-

et@]ii lor, sau a unei for]e de munc@
foarte bine preg@tite, care reprezint@
o bun@ investi]ie în viitorul lor.

Interesant@ este îns@ }i evolu]ia
ofertei de imigran]i din ]@rile dona-
toare. Cel pu]in în cazul României,
ancheta sociologic@ la care am f@cut
trimitere mai devreme se constituie
într-un semnal transmis autorit@]ilor
de la Bruxelles }i Bucure}ti: din ce
în ce mai evident, majoritatea celor
care pleac@ sau vor s@ plece la
munc@ în Uniunea European@ nu mai
sunt s@racii dintr-o fost@ ]ar@ comu-
nist@, ci tineri califica]i profesional,
preg@ti]i s@ trag@ toate foloasele din
aceast@ oportunitate. Iar cei mai
mul]i vor s@ se întoarc@ în ]ar@, dup@
ce î}i vor fi f@cut vreun rost.

Ei bine, se poate spune c@ în
ecua]ia emigrare – imigrare am g@sit
explica]ia, dar nu }i solu]ia. Pentru
c@ o întrebare esen]ial@ r@mâne de
strict@ actualitate: cu ce strategii
r@spunde România tuturor acestor
provoc@ri }i tendin]e centrifuge? {tim
ce vrem, avem stabilite ni}te ]inte?
În condi]iile în care, chiar }i în inte-
riorul Comunit@]ii Europene, fiecare
]ar@ se confrunt@ cu probleme demo-
grafice }i ocupa]ionale, pe care caut@
s@ le rezolve în consonan]@ cu
interesele ei generale, noi, românii ce
ne dorim? S@ construim la noi acas@
o societate civilizat@ }i modern@, sau
s@ ne transform@m într-o adun@tur@
de nomazi intercontinentali, în surs@
de creiere ultradotate pentru al]ii }i
paradis al migra]iei asiatice?

Dac@ oamenii no}trii politici }i-
ar g@si timp s@-l citeasc@ pe econo-
mistul }i omul politic Robert B.
Reich, s-ar cutremura. În lucrarea sa
„Munca na]iunilor”, acesta ofer@ o
posibil@ imagine a rolului unei na]iuni
în cadrul noii economii globale: ”Nu
vor mai exista economii na]ionale”,
sau în orice caz, ele nu vor mai fi
ceea ce în]elegem noi prin aceast@
no]iune. Tot ceea ce va mai r@mâne
fixat în interiorul grani]elor na]ionale
sunt oamenii care formeaz@ na]iunea.
Principala avu]ie a unei na]iuni va
consta din priceperea }i ingeniozi-
tatea cet@]enilor s@i. Sarcina politic@
principal@ a fiec@rei na]iuni va fi
aceea de a face fa]@ for]elor cen-
trifuge ale economiei mondiale care
submineaz@ leg@turile care-i unesc pe
oameni – oferind tot mai mult celor
mai califica]i }i inteligen]i }i con-
damnându-i, pe cei mai pu]in califi-
ca]i, la un nivel de trai din ce în ce
mai sc@zut”.

Vom avea ceea ce îndeob}te se
nume}te mintea românului cea de pe
urm@?

Emigrarea for]ei de munc@: nevoia de strategie }i intui]ie politic@
Emil DAVID

Imagine din Londra

Vene]ia
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De ce aceste câteva rânduri

despre carte? Din mai multe motive.
Întâi, pentru c@, - rezult@ }i din carte
- sibienii au contribuit la progresul
Hu}ilor, printre altele, punând aici, sub
auspiciile ULBS, bazele unui Colegiu
Universitar, ce a func]ionat, oficial,
autorizat }i acreditat, din 1999, ofe-
rind pie]ei muncii, de aici ca }i de
aiurea, câteva sute de absolven]i bine
preg@ti]i, mul]i dintre ei deja cu per-
forman]e frumoase în activitate. Am
gândit acest colegiu sibian – iat@ }i
hu}ean – la Hu}i, deoarece ora}ul de
afl@ la 19 km de Albi]a, punct de
frontier@ esen]ial cu Republica Mol-
dova, }i astfel am putut amplifica
preocup@rile noastre comune cu ge-
nez@ în adâncul veacurilor. Pe urm@,
am apreciat c@ este bine ca un mare
ora} al Transilvaniei s@ aib@ r@d@cini
}i la Hu}i, în inima Moldovei, pentru
c@ ]ara noastr@ este unitar@, are un
format de frunz@ }i a fost }i este
bine s@-l consolid@m. Na]ionalul ca
atare se poate manifesta }i astfel.
Ac]iunile noastre, de altfel, continu@.

Mai scriem despre carte, deoa-
rece, chiar }i unor relativi cunos-
c@tori, cât de cât, ai Hu}ilor, ne-a
oferit, ne ofer@ elemente dintre cele
mai interesante. De exemplu, cine
sunt din Hu}i? Lâng@ Hu}i, dup@ unii
la Sili}teni – Urla]i, s-a n@scut
marele Domn }i c@rturar Dimitrie
Cantemir. Potrivit unor m@rturii
relatate de dr. Vicu Merlan, din Hu}i
este chiar Alexandru Ioan Cuza.
Domnitorul Unirii s-a n@scut, potrivit
istoricului Ion Lupa}cu, dar }i opiniei
mai multor speciali}ti, în Hu}i, pe
actuala strad@ I.Gh.Duca, la nr.58.
Mai departe, de Hu}i este legat Mihail
Kog@lniceanu, care a mo}tenit, de la
tat@l s@u, via }i podgoria de aici. Tot
din frumosul ora} moldav este dr.
Nicolae Lupu, politician de frunte al
]@rii, pe urm@ c@rturarul }i omul
politic Mihai Ralea, de asemenea
Corneliu Zelea Codreanu, care a
absolvit liceul din Hu}i. Din Hu}i mai
sunt diplomatul {tefan Sendrea, doc-
tor în {tiin]e Economice }i Politice la
Bruxelles, în 1866, generalul
Gheorghe Telman.

În Hu}i sunt nativi scriitori
importan]i – Anton Holban, de exem-
plu, dar }i Costache Ol@reanu, Ioan
Alexandru Anghelu}, Theodor Co-
dreanu, de aici sunt pictori de
seama, – precum {tefan Dumitrescu,
Adam B@l]atu, Viorel Peni}oar@-
Stegaru, Viorel Mer}covici }.a. -,
mari actori ai scenei române}ti pre-
cum Alexandru Giugaru, Octavian
Cotescu etc., savan]i de renume, pre-
cum matematicianul Ion C. Andrie-

scu. Tot la Hu}i s-a n@scut, în 1884,
inginerul Nicolae Malaxa, fondator al
industriei na]ionale moderne, iar în
1894, academicianul Radu Cern@-
tescu, fondator al Institutului de
Chimie Molecular@ din Ia}i. Din Hu}i
sunt importan]i profesori medici,
Nicolae Hortolomei, Nicolae Lupu,
Victor Atanasiu. Pe urm@, mari pro-

fesori de viticultur@, de asemenea mai
mul]i eroi ai ]@rii în primul }i al doilea
r@zboi mondial }.a. Un ora} mititel,
împrejurimi nu prea multe, dar ce
via]@ spiritual@ }i economic@ bogat@.
Ar mai fi, desigur, multe de spus...

… Cartea lui Vicu Merlan se
cite}te cu pl@cere, dar }i cu folos. Ce
mare lucru ar fi dac@ mai multe, cât

mai multe ora}e, localit@]i din Ro-
mânia, cu tradi]ii de seam@, s-ar
bucura de astfel de lucr@ri. Pentru nu
pu]ine localit@]i, ele au fost alc@tuite
}i tip@rite. Pentru altele, îns@, nu.
Oricum, îi dorim, în final, tân@rului
autor activit@]i la fel de frumoase,
aceea}i munc@ neobosit@ }i fidel@
neamului }i ]@rii.

„Printre altele, sângele s@racului
înseamn@ bani”

Leon Bloy

Sunt câteva lucruri certe pe
lumea aceasta. Printre altele, unul
este expierea succesiv@ na}terii. Un
altul este speran]a, credin]a de un fel
sau altul, relax@rile }i ilumin@rile
oferite, determinate astfel. Pe urm@
fiscalitatea. Odat@ n@scut, în indife-
rent ce condi]ii, vei fi debitor, vei
avea impozite de pl@tit la stat, la fac-
torul public reprezentativ, factorului
institu]ional etc. În sfâr}it – dar nu
în ultimul rând – am putea enumera
}omajul, în indiferent care din for-
mele sale de manifestare. Poate nu
în general, poate nu aferent oric@rui
individ, oricum, îns@, tangibil pentru
o bun@ parte a indivizilor, a acelor
indivizi suferind nemijlocit sau mij-
locit rigorile unor disfunc]ionalit@]i
evidente în rela]ia preg@tire profe-
sional@ – pia]@, în rela]ia produc]ie –
pia]@, cerin]ele pie]ei devansând,
deseori, prin dinamismul lor, prin
modific@rile lor, evolu]iile, deseori
ceva mai lente, ale preg@tirii profe-
sionale în pas cu timpul, ale pro-
duc]iei în general, în rela]ie direct@
cu „ceea ce cere pia]a”.

O tez@ de doctorat, sus]inut@,
nu demult, de o tân@r@ }i talentat@
cercet@toare, - dr. Cornelia Iord@-
nescu -, a abordat }omajul într-o
astfel de matrice a sa, }omaj de
genez@ structural@, dar, în acela}i
timp, }i conjunctural@, }omaj de
determinare economic@, dar }i influ-

en]e psihologice. Considera]iile des-
prinse îndeamn@ la reflec]ie. La
reflec]ie cu prec@dere dintr-o per-
spectiv@ economic@ care se v@de}te,
deocamdat@, cu destul de multe
impreciziuni }i dificult@]i puse în
ecua]ie. S@ vedem, dar. Iat@, pia]a
muncii din România a devenit, de
bune decenii, în deplin consens cu
procesele economice generale, o
pia]@ european@, o pia]@ interna-
]ional@, o pia]@ global@. În tot mai

mare m@sur@ va deveni astfel, se va
manifesta astfel. Sunt mari muta]ii
de for]@ de munc@ mereu spre
statele, spre comunit@]ile ce pot oferi
venituri mai mari, satisfac]ii mai
multe, un nivel de trai mai bun celor
angaja]i. Ceea ce determin@ ca }i în
România, în economia româneasc@, o
parte important@ a for]ei de munc@
din alte ]@ri, de regul@ mai slab dez-
voltate, s@-}i afle dezirabile împliniri.

continuare ^n pagina 5

Dan POPESCU

Dan POPESCU

New-York
J. M. Keynes, un vehement critic al }omajuluidincolo de limitele sale acceptabiledin perspectiva competi]iei

Istorie, prezent }i perspective ale unui frumos ora}
– o lucrare monografic@ de foarte bun@ calitate –

Despre }omaj, }i altfel 
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Sunt muta]ii, procese infailibile,

dar care influen]eaz@ sensibil }oma-
jul la noi, care-l ascund, care-l mas-
cheaz@ sau care îl simplific@ în mod
artificial. Modific@rile economico-
structurale substan]iale generate în
mod obiectiv de trecerea la economia
de pia]@, dar }i, în mod subiectiv,
prin distruc]ia a numeroase între-
prinderi ca urmare a unor privatiz@ri
corupte, prin constituirea altor firme
mai mult virtuale decât reale, nu au
avut }i nu au cum s@ influen]eze
dimensiunile, fluxurile }i refluxurile
economice, determinate de o anume
cauzalitate economic@, nu au cum s@
nu influen]eze sfera }i „calitatea” ca
atare ale }omajului în România. Pe
urm@, strict legat de via]@, cum a
influen]at }i cum influen]eaz@ so-
cialul, un economic profitabil? Cum
}i de ce intervine, cum }i de ce ar
interveni statul în produc]ie }i în dis-
tribu]ie?

Tocmai de aceea, o examinare
pertinent@, riguroas@, în profunzime,
complex@, multifunc]ional@ a }omaju-
lui în perioada de tranzi]ie la econo-
mia de pia]@ se v@de}te imperativ@:
în spiritul legilor, fire}te, dar }i din-
colo de ele: ce a însemnat }i în-
seamn@ realmente }omajul, care sunt
motiva]iile lui concrete, care sunt
evolu]iile lui, în ce m@sur@ }i cum
influen]eaz@ factorii economici, dar }i
cei psihologici? Sunt interoga]ii la
care teza de doctorat amintit@ a
urm@rit s@ r@spund@ în mod nemij-
locit, riguros, cu aplica]ie, analizând
trecutul apropiat, prezentul }i relevând
tr@s@turi nu doar posibile ci, mai
ales, probabile, pentru perspectiv@.

Oricum, trebuie r@spuns judicios
– }i chiar se r@spunde – problemelor
ridicate pe pia]a muncii, de c@tre
raportul na]ional – comunitar – inter-
na]ional – global, problemelor legate
de migra]ia extern@ legal@ }i ilegal@,
de „economia gri” }i de „economia
subteran@”. Cercetarea trebuie s@
aib@ mai mult în vedere rolul }i
aportul efectiv, real al organiza]iilor
interna]ionale în domeniul pie]ei
muncii, chiar }i numai ca o provo-
care european@ generat@ de inter-
na]ionalizarea pie]ei muncii. Desigur
c@ }i guvernul trebuie s@ ]in@ seama
de concluziile desprinse astfel, s@
ac]ioneze ^n consecin]@. Iar legile ]@ri
s@ ia ^n calcul asemenea aspecte. Se
face asta? Nu prea...

Mai departe, ^ns@. Ce rol au, în
acest cadru, politicile de ocupare a
for]ei de munc@ }i ce efecte au ele
în condi]iile împletirii atât de strânse
na]ional – interna]ional? Este bine s@
fie, mai întâi, examinate, desigur, mo-
delele strategice de ocupare a for]ei
de munc@. Modele generale, îns@, f@r@
o aplicabilitate concret@, func]ionale mai
ales din perspectiva realiz@rii unor
orient@ri fundamentale. Eforturile de
ceretare mai pot fi apoi direc]ionate
concret, în sfera politicilor de ocu-
pare a for]ei de munc@, atât defini-
torii cât }i diversificate, variate în
func]ie de situa]ii concrete. Trebuie
investigate atât politicile }i m@surile
pasive de ocupare a for]ei de munc@
cât }i cele active, dar }i m@surile de
solidaritate social@, în spe]@ venitul
minim garantat, asupra c@ruia s-a
v@dit }i se v@de}te foarte util@ o per-
spectiv@ universal@.

O component@ esen]ial@ a pie]ei
muncii o reprezint@, desigur, popu-
la]ia, în spe]@ caracteristici }i
tendin]e demografice în lume dar,
mai ales, în România dup@ 1989,
respectiv alte structuri comparativ cu
trecutul }i un declin demografic ge-
neral accentuat, cu efecte variate }i
deloc compensatorii.  Cum au inter-
venit }i intervin, în acest sens, pro-
cesul de liberalizare economic@, pri-
vatizarea, institu]iile, totul în rela]ie
(disfunc]ionalit@]i, cu prec@dere) cu o
evolu]ie demografic@ relativ constant@
în negativ?

Dar, cum a evoluat }i cum evo-
lueaz@ }omajul în acest cadru, }i de
ce? Este o alt@ întrebare al c@rei
r@spuns solicit@ nuan]@ri, având în
vedere diferitele structuri de }omaj.
Una dintre concluziile care se des-
prind în acest sens – }i care prezint@
o mare relevan]@ din punct de vedere
pragmatic –, concluzie relevat@ în
numeroase studii importante, este
„coexisten]a” }i chiar „coabitarea”
deficitului de for]@ de munc@ cu
excedentul respectiv. Nu este apreci-
at@ o astfel de „coabitare” drept o
caracteristic@ exclusiv@ a pie]ei mun-
cii din România, ci ca o tr@s@tur@
relativ reprezentativ@ pentru economi-
ile cu un anume dinamism, cu o
cre}tere economic@ deloc de neglijat,
dar, într-o anume m@sur@, emer-
gente, v@dite, pe moment, pe „tron-
soanele din spate” ale unei dezvolt@ri
de calitate abordat@ din actuala per-
spectiv@ mondial@.

Care este }i cum poate fi ampli-
ficat rolul socialului, al politicilor
economice de resort în ocupare? Ce
„m@suri active” s-au luat sau trebuie
întreprinse în economia româneasc@?
În ce m@sur@ se pliaz@ acestea pe
politicile europene }i ce trebuie f@cut
ca s@ se v@deasc@, s@ fie posibil@ o
astfel de pliere? Pot invedera, astfel,
analizele privind cadrul general al
politicilor sociale europene, privind
tipurile de politici sociale sectoriale
în Uniunea European@, privind politi-
cile pasive }i active. Întrebarea este,
totu}i, „cât” trebuie s@ intervin@ sta-
tul, institu]iile direct responsabile de
acomodarea virtual@ – }i nu doar vir-
tual@ – a ofertei de munc@ cu
cerin]ele ca atare ale pie]ei muncii,
cât firmele, cu interese directe }i
ample în acest cadru, }i cât perso-
nalul însu}i, individul direct interesat
în destinul s@u profesional }i
asumându-}i responsabilit@]ile de
rigoare? Cu acribie, cercet@toarea
amintit@  decanteaz@ astfel, oferind
un amplu, un solid suport deci-
den]ilor în domeniu. Sunt mai mult

decât interesante, în acest cadru,
considera]iile privind implicarea evi-
dent@ a factorului institu]ional }i a
factorului psihologic. Desigur, f@r@ a
se substitui realiz@rii intereselor eco-
nomice, ac]iunile men]ionate vizeaz@,
mai ales, consilierea profesional@,
medierea muncii, formarea profesio-
nal@, consultan]a, stimularea com-
plet@rii veniturilor salariale ale anga-
ja]ilor, stimularea mobilit@]ii for]ei de
munc@, facilit@]i pentru angaja]i etc.
Stimuli  pozitivi, dar }i deslu}irea
unor sensuri negative, sensuri care,
fire}te, c@ trebuie }i pot fi
comb@tute.

Sunt importante incursiunile de
sorginte economic@ dar }i psiholog-
ic@, mai ales psihologic@, în sfera
}omajului. Trebuie oricum integrate
cercet@rii economice nemijlocite
efectele psihologice ale }omajului,
implica]iile respective asupra st@rii de
s@n@tate }i, iat@, a „bun@st@rii psiho-
logice” - chestiune cu impact esen]ial
asupra produc]iei de calitate }i pro-
ductivit@]ii muncii. Sunt preocup@ri
remarcabile nu pentru a eradica
}omajul – pe tipul de societate cap-
italist@ procesul nu este posibil, chiar
în socialism ac]iona un important
}omaj „deghizat” -, dar de a-l dimin-
ua, de „a-l face suportabil”, de a-i
sublinia }i sensurile pozitive din per-
spectiva competi]iei, }i, nu neap@rat
}i exclusiv, cele negative, reale, du-
reroase. O problem@ care re]ine, cu
prec@dere, aten]ia, astfel, este cea a
familiilor cu ambii so]i }omeri –
chestiune real@ în economia ro-
mâneasc@, cu prec@dere acolo unde
au fost demantelate „ora}ele între-
prindere”.

Fire}te, c@, sub toate aspectele,
ar fi de câ}tigat dac@ s-ar defini mai
concret locul }i însemn@tatea socialu-
lui în procesul de reparti]ie, în
condi]iile în care produc]ia, profitabi-
litatea ei impun cu prec@dere prin-
cipii economice. Dac@ s-ar amplifica
mai mult analiza din perspectiva unei
lumi economice integrate }i globa-
lizate, „dominat@” în esen]@ nu de
democra]ie, în sensul corect al
cuvântului, ci de o anume „dictatur@”
a resurselor financiare }i „inteli-
gen]elor”, „dictatur@” care nu are
cum s@ fie ocolit@. Dac@ s-ar pune
un accent mai mare pe felul în care
economicul va r@spunde chestiunii
foarte complicate: cum, }i în ce
direc]ie s@ creasc@ gradul de ocu-
pare, în condi]iile în care vechi sec-

toare }i profesii dispar relativ rapid,
iar noile sectoare economice care se ivesc
mai mult licen]iaz@ decât ocup@?

Este limpede c@, mai întâi, indi-
vidul „ia” de la societate, de la o
societate mai mult sau mai pu]in
permiabil@ lui, necesit@]ilor, dorin]elor
}i aspira]iilor lui. Pe urm@ el „d@”,
dar dac@ nu va da ceea ce se cere,
sunt }i institu]iile r@spunz@toare, dar
}i el ca atare. De exemplu, reconver-
sia profesional@ este }i o chestiune
de sesizare }i de posibilit@]i indivi-
duale pentru a o face, este }i o
chestiune de munc@ }i eforturi, dar
}i o chestiune de ofert@ a societ@]ii
în acest cadru, implicând, în planuri
esen]iale, ambii factori: }i individul,
dar }i societatea. Sunt desigur, pro-
cese rafinate, foarte complexe, de
mecanism, resurse, de vârst@, c@rora,
fire}te, cercetarea urm@re}te s@ le
r@spund@. Iar dac@ r@spunsul în sine
nu este prea dificil, func]ionarea
c@ilor concrete, materializare - a lor
este o problem@ mult mai dificl@…
P.S. Urm@resc, atunci când consider
c@ este cazul, filmele bune pe care
le d@ televiziunea. Or, luni, un post
în general interesant, ne-a oferit fil-
mul lui Yves Simoneau, „Napoleon”,
ecranizare dup@ celebra lucrare, cu
acela}i titlu, scris@ de istoricul Max
Gallo. Un film de excep]ie, am cartea
cump@rat@ în Fran]a }i casetele de
film, tot de acolo. Pentru film, dis-
tribu]ie de excep]ie: Christian Clavier,
Napoleon; Isabella Rosselini, Jose-
phine; John Malkovich, Talleyrand;
Gérard Depardieu, Fouché; Anouk
Aimée, Letizia; etc. Un film destul de
obiectiv, f@cut de francezi despre
Împ@ratul lor. Vroiam s@-l rev@d }i
pentru traducerea româneasc@. {i,
deodat@, gaf@ monumental@: filmul
este vorbit (dublat) în englez@. Este
posibil ca la imprimare, vreun imbe-
cil cu „largi” cuno}tin]e, s@ fi ap@sat
butonul pe englez@ în loc de
francez@. Altfel, cu greu îmi explic
faptul. Oricum, blasfemie. Sigur c@
Împ@ratul s-a r@sucit în mormânt. Nu
era vorba de un film str@in f@cut
despre el, ci de francezi în francez@,
dar „dat” de români în englez@... Ca
}i cum noi am face un film despre
{tefan cel Mare, iar, belgienii, de
exemplu, care l-ar cump@ra, l-ar da
pe post (în dublare) în limba ... turc@.
Iat@, dar, cum un veritabil eveniment
cultural s-a transformat, datorit@
neinspira]iei }i neprofesionalismului
unor oameni, în nimic... 

Napoleon
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2. În ceea ce prive}te activita-
tea politicienilor, principala remarc@
care se poate face este aceea c@
activitatea lor nu este concentrat@
spre obiectivele care s@ contribuie la
ameliorarea situa]iei popula]iei lor }i
la revigorarea activit@]ii pe Terra, ci
pe realiz@ri meschine, de natur@ per-
sonal@, egoist@.

Iat@, de altfel, o sintez@ privind
obiectivele care ar urma s@ fie avute
în vedere de politicieni, pentru a
contribui la o îmbun@t@]ire a vie]ii pe
globul nostru:

a. Privind conservarea Terrei:
- ameliorarea }i refacerea solului;
prevenirea de}ertific@rii; 
- refacerea p@durilor;
- gestionarea resurselor de ap@;
- înl@turarea efectelor unor calamit@]i
naturale (secet@, furtuni, cutremure);
- protejarea biodiversit@]ii;

b. în domeniul energetic se va
ac]iona pentru:
- înl@turarea emisiilor de carbon;
- noi surse energetice: eolian@, so-
lar@, maree, geotermal@;
- eficien]a energetic@ a aparatelor;

c. în domeniul alimentar se va
urm@ri:
- producerea mai eficient@ de legu-
me }i proteine;
- acvacultura }i produc]ia de pe}te;

d. s@n@tate }i educa]ie, în care
scop se va urm@ri: 
- înl@turarea sau restrângerea unor
epidemii;
- tratamente medicale perfec]ionate;
- educa]ia la nivel cibernetic }i apoi
telepatic;

e. urbanism:
- resistematizarea ora}elor;
- refacerea transportului urban }i a
aliment@rii cu ap@;
- eco-sisteme urbane;

f. noi activit@]i, servicii legate de:
- atragerea în circuitul economic de
noi resurse naturale;
- apari]ia de materiale înlocuitoare }i
noi produse alimentare;
- reciclarea produselor }i materialelor;
- restructur@rile în domeniul energe-

tic; ale transporturilor }i ascensiunii
în cosmos;
- a preîntâmpina }i combate schim-
b@rile climatice }i datorate fenome-
nelor naturale; 
- refacerea mediului.

Prin comportamentul unor poli-
ticieni, care au neglijat astfel de pro-
bleme majore ale evolu]iei fiec@rui
stat, dar care afecteaz@ }i întreaga
omenire, s-a ajuns la proliferarea
unor situa]ii conflictuale, la recrudes-
cen]a terorismului, dar }i la apari]ia
de state „ratate”. Criteriile potrivit
c@rora se clasific@ aceste state sunt
diferite, dar în ultim@ instan]@ sunt
date de caracterul fragil al unor indi-
catori economici, sociali, militari, de
mediu, legitimit@]ii guvernamentale.

Comportamentul politicienilor,
în general, a fost neadecvat, întrucât
n-au urm@rit realizarea unor astfel de
obiective men]ionate, având un
impact modern, necesar pentru a
asigura mersul înainte al Planetei }i
a Na]iunilor.

În schimb, orient@rile politicie-
nilor privesc, cel mai adesea, obiec-
tive personale sau de grup, dând
dovad@ de o adev@rat@ miopie pri-
vind direc]iile care trebuie promova-
te, astfel:
- acordarea de scutiri, amân@ri, faci-
lit@]i fiscale }i e}alon@ri pe principii
clientelare;
- ob]inerea de imense avantaje per-
sonale, prin procedee frauduloase, în
procesul de privatizare, de punere în
posesie a propriet@]ii, de achizi]ii a
unor bunuri publice;
- zguduirea sistemului juridic, prin
practica „ordonan]elor de urgen]@”,
care ocolesc Parlamentul }i urm@-
resc acordarea de avantaje unor
categorii sociale privilegiate (politi-
cieni, afaceri}ti, baroni locali), care
sunt mai presus de lege }i niciodat@
nu sunt tra}i la r@spundere pentru
faptele lor de corup]ie;
- subterfugii }i proceduri de tempo-
rizare, care conduc la implementarea
cu întârziere sau în condi]ii par]iale
a prevederilor legale, favorizând anu-
mite firme sau grupuri sociale;

- gradul redus de autonomie finan-
ciar@, care împiedic@ instaurarea unei
democra]ii reale;
- neaplicarea procedurilor corecte în
procesul de concuren]@, ocolindu-se
licita]iile;
- desele modific@ri legislative }i apli-
carea de proceduri birocratice de
autorizare, prin înmul]irea verigilor
opera]ionale }i decidente, introduce-
rea unor faze }i solicit@ri suplimen-
tare, ceea ce încurajeaz@ corup]ia;
- elaborarea unor prevederi care dau
numeroase avantaje clasei politice, în
ceea ce prive}te salarizarea, pensio-
narea, accesul la cheltuielile publice,
cheltuielile de reprezentare, dotarea
cabinetelor, cheltuielile de transport
}i pe perioada odihnei.

Pentru a se încadra în ten-
din]ele contemporane ale evolu]iei
Terra }i a contribui la un impuls al
civiliza]iei umane în general }i a
fiec@rei na]iuni în parte, consider@m
necesar a se modifica total compor-
tamentul clasei politice, pentru a
renun]a la avantajele de natur@ per-
sonal@ }i a se reorienta spre a pro-
mova marile direc]ii ale dezvolt@rii
umane, în spiritul armoniei }i ale

cerin]elor nobile ale divinit@]ii.
3. O gam@ larg@ de probleme

apar pentru categoria intelectualilor,
respectiv cercet@tori cadre didactice,
liber profesioni}ti, func]ionari, pre-
cum }i arti}ti (sculptori, pictori,
poe]i, litera]i, muzicieni }.a.), care
adesea au fost contaminate de con-
cepte ateiste, nihiliste, ale liber
cuget@torilor, de stânga etc. ceea ce
face necesar de a argumenta }i fun-
damenta mai precis direc]iile în care
aceast@ categorie social@ s@-}i
schimbe comportamentul, pentru a
reprezenta un pilon în pream@rirea
divinit@]ii }i în acela}i timp s@ fie o
c@l@uz@, un far care s@ orienteze
activitatea popula]iei.

Printre cele mai semnificative
relev@ri, care vor putea conduce la o
remodelare a comportamentului inte-
lectualilor, subliniem:
- valabilitatea }i perenitatea legilor
divine, în compara]ie cu cele ale
}tiin]ei care s-au modificat continuu,
în func]ie de capacitatea de cunoa}-
tere a oamenilor, ce au acces trep-
tat la o parte a înv@]@turii divine;
- ascensiunea omenirii se desf@}oar@
potrivit predetermin@rii valabile pen-
tru toate componentele cosmosului;
- fiin]a uman@ este capabil@ de per-
fec]iune, în m@sura în care reu}e}te
a descoperi Divinitatea l@untric@;
- omenirea nu va putea înfrunta
for]ele naturii sau ale cosmosului,
decât în m@sura în care se roag@ s@
ob]in@ sprijinul Divinit@]ii, care poate
fi ob]inut pe multiple planuri;
- inspira]ia artistic@, descoperirile,
inova]iile, cunoa}terea fenomenelor
}i proceselor naturale }i umane, este
de natur@ divin@, fiindc@ provin din
panteonul nemuritor al bazei de date
cosmice.

În modificarea comportamentu-
lui intelectualilor }i arti}tilor, esen]ial
este ca ei s@ perceap@ puritatea,
intensitatea }i direc]ionarea mesaju-
lui divin spre iubire, bun@tate }i
altruism, aspecte care urmeaz@ a fi
pe deplin reflectate prin opera lor }i
întreaga activitate.

4. Pentru categoria social@ a
militarilor, în care includem }i for]ele
gr@nicere}ti, poli]iene}ti, de securita-
te, paramilitare etc. trebuie s@ inter-
vin@ o turnur@ definitiv@ în compor-
tamentul lor, de 1800, în sensul c@
trebuie s@ se supun@ unor alte
obiective }i s@ ac]ioneze potrivit

unor noi reguli, respectiv:
- s@ treac@ în desuetudine latura r@z-
boinic@, de cotropire, distrugere }i jaf;
- s@ prevaleze activit@]ile legate de
instaurarea ordinei, disciplinei, res-
pectului }i preîntâmpinarea unor ten-
din]e belicoase, preîntâmpinarea
actelor teroriste;
- s@ asigure men]inerea p@cii, pre-
cum }i cooperarea între na]iuni;
- s@ constituie o pav@z@ pentru orice
încercare de a impune suprema]ia
unor alte civiliza]ii din cosmos.

Modificarea comportamentului
pentru categoria larg@ pe care am
numit-o a militarilor va fi dificil@,
întrucât orientarea }i activitatea lor
de milenii a fost diferit@, iar zeul pe
care îl cuno}teau }i i se închinau ei
era acel al r@zboiului, violen]ei, dis-
trugerii }i acapar@rilor. To]i compo-
nen]ii acestui clan vor trebui s@
în]eleag@ c@ nu sunt da]i uit@rii, c@
este nevoie acerb@ de ei, dar pe un
plan superior, când orientarea acti-
vit@]ii desf@}urate va fi cu predilec]ie
pacifist@, de a men]ine mersul nor-
mal al lucrurilor }i s@ preîntâmpine
orice încerc@ri de tulburare a p@cii }i
lini}tii sociale de c@tre unele elemen-
te turbulente sau dezaxate.

5. Pentru categoria popula]iei
active a planetei, respectiv muncitori,
constructori, fermieri, comercian]i,
principala reorientare în comporta-
mentul lor va fi de a întreprinde
urm@toarele:
- a dezvolta gândurile pozitive, emo-
]ia }i sentimentele ca for]e non-fizi-
ce, care fac posibil@ conectarea la
mintea universal@ }i a profita de pe
urma ei, în sensul îmbun@t@]irii
s@n@t@]ii }i calit@]ii vie]ii, prin modi-
ficarea conforma]iei ADN;
- în conformitate cu principiile ese-
niene urmeaz@ s@-}i schimbe gândi-
rea pentru a înl@tura suferin]a, care
potrivit principiului interconect@rii vie-
]ii pe glob se manifest@ prin trans-
misie }i în Africa, Balcani, Orientul
Mijlociu; trebuie s@ gândeasc@ }i s@
ac]ioneze pentru o lume mai bun@,
în pace }i în care r@zboiul }i violen]a
nu-}i au locul;
- unitatea }i solidaritatea uman@ tre-
buie s@ constituie un liant spiritual,
care s@-}i probeze for]a de neînvins
în mod permanent }i nu doar în
perioade tulburi, de criz@ }i de ame-
nin]@ri catastrofice.

(va urma)

prof. univ. dr. Aurel Octavian BEREA

Comportamentul uman, 
model al cre}terii spiritualit@]ii (II)



Volatilitatea ridicat@ a cota]iilor a
f@cut ca investitorii din pia]a Sibex s@
fie activi, înc@ de la debutul s@pt@mânii.
Astfel, in }edin]a de luni, s-a stabilit
maximul de lichiditate al lunii in curs,
fiind încheiate 28,787 contracte futures
}i options din 4,138 tranzac]ii, cu o
valoare echivalent@ a 43,60 milioane de
lei. Participan]ii în pia]@ au tranzac-
]ionat pe fondul aprecierilor cota]iilor,
imaginea pre]urilor la închidere fiind
una majoritar „verde”. Derivatele ce au
ca activ suport ac]iunile SIF Moldova
}i SIF Oltenia au atras volume de ordi-
nul milioanelor de ac]iuni, fiind cele
mai „vânate” produse financiare. Cea
mai spectaculoas@ evolu]ie din per-
spectiva lichidit@]ii s-a consemnat pe
produsul DESIF 5. Simbolul men]ionat
a fost preferat pentru  20,328 contrac-
te, reprezentând echivalentul a peste
20,3 milioane de ac]iuni. Scaden]a sep-
tembrie a fost ]inta predilect@ a tran-
sferurilor cu 12,780 contracte din
rulajul derivatelor în cauz@. Acestea au
fost încheiate la pre]uri între un minim

de 1,48 }i un maxim de 1,595
lei/ac]iune, culoarul de 0,115 bani fiind
sinonim cu un randament intra-day long
de 46&. Închiderea a g@sit DESIF 5
septembrie la 1,5249 lei/ac]iune, în
cre}tere cu 4,44&. Pentru finalul anu-
lui, DESIF 5 au fost cotate la 1,5601
lei/ac]iune în plus cu 2,82&. Pentru
martie }i iunie 2009, DESIF 5 s-au
apreciat cu 0,68& }i 0,59&, pân@ la
1,63 }i 1,71 lei/ac]iune. DESIF 2 au
fost preferate pentru 7,591 contracte,
cre}terea fiind direc]ia urmat@ de
cota]iile pentru toate scaden]ele dispo-
nibile. La închidere, o ac]iune SIF 2
septembrie valora 1,4155 lei, în plus
cu 3,89&. DESIF 2 decembrie au
punctat din nou printr-o lichiditate ridi-
cat@, cota]ia de 1,46 lei/titlu, indicând
o cre}tere de 3,00&. DESIF 2 martie
2009 a urmat cursul zilei, câ}tigând
4,08& }i închizând la 1,6850 lei. Mo-
neda unic@  a câ}tigat 0,9 bani pentru
septembrie, valorând 3,6490 lei, în timp
ce pentru decembrie a fost cotat@ la
3,6950 lei. Dolarul american a fost
cotat la 2,5490 lei, ^n sc@dere cu
2,34& pentru scaden]a decembrie 2008.

Mar]i, dup@ cre}terile din finalul
s@pt@mânii trecute }i cele din debutul
celei curente, sc@derile au revenit atât
pe spot, cât }i pe futures, câ}tig@torii
zilei fiind astfel investitorii cu pozi]ii
short la bursa sibian@. Deprecierile au
fost unele de nivel mediu, pe acest
fond lichiditatea men]inându-se una
ridicat@, apropiat@ de media lunii. Cele
2785 de tranzac]ii realizate au însumat
aproape 17.000 contracte futures }i
options cu o valoare de 24,55 milioa-
ne de lei. În ceea ce prive}te num@rul
pozi]iilor futures, dup@ închiderile de
luni s-a observat o tendin]@ de acumu-
lare, soldat@ cu peste 1000 deschideri,
care au dus totalul la 54.570. Investi-
torii s-au axat pe tranzac]iile din sec-

torul financiar, din rândul c@ruia au
provenit, conform obiceiului, cele mai
lichide simboluri. Raportat la orizontu-
rile investi]ionale au fost preferate ulti-
mele dou@ scaden]e din acest an,
observându-se chiar tendin]a de dep@-
}ire a volumelor de pe septembrie.
„Investitorii î}i mut@ treptat strategiile
pe termenul urm@tor, apropierea sca-
den]ei spunându-}i cuvântul. Totu}i,
volumele pe septembrie se men]in ridi-
cate prin prima faptului c@ participan]ii
la pia]@ doresc s@ exploateze la maxim
poten]ialul speculativ oferit de mi}carea
pre]urilor înregistrat@ în ultima perioa-
d@”, a explicat un broker modul de
distribu]ie a contractelor. DESIF 5 }i-
au trecut în palmares o nou@ zi pe pri-
mul loc în ierarhia de lichiditate,
atr@gând mai mult de 11.100 contrac-
te }i consolidându-}i pozi]ia de lider }i
în topul lunii. Dintre acestea, 35,8 &
s-au îndreptat c@tre scaden]a septem-
brie }i 60,7& c@tre decembrie, restul
împ@r]indu-se între martie }i iunie
2009. Dup@ o evolu]ie cuprins@ între
un minim de 1,4325 }i un maxim de
1,484 lei/ac]iune, DESIF 5 septembrie
au închis la 1,47 lei, în sc@dere cu
5,49 bani. Pentru finalul anului, o
ac]iune SIF 5 a fost evaluat@ la 1,5 lei,
în minus cu 6,01 bani, iar pentru pri-
mele dou@ termene din 2009, la 1,5748
}i 1,665 lei, dup@ deprecieri de 5,52
}i 4,5 bani. DESIF 2 au secondat lide-
rul cu 5301 contracte. În ceea ce le
prive}te, scaden]a de la finalul lunii
curente s-a men]inut mai lichid@ cu
2972  dintre acestea. Cota]ia pentru
scaden]a amintit@ a deschis la 1,37 lei
}i a închis, dup@ o evolu]ie între 1,33
}i 1,3749 lei, la 1,3699, în sc@dere cu
4,56 bani fa]@ de nivelul anterior.
Pentru decembrie, DESIF 2 au fost eva-
luate la 1,395 lei/ac]iune, în coborâre
cu 6,5 bani, iar pentru martie }i iunie

anul viitor la 1,4401 }i  1,58 lei, în
minus cu câte 7,99 }i 10,5 bani. În
aria derivatelor valutare au fost
încheiate contracte pe perechile RON/
EURO, respectiv USD/RON. RON/EURO
s-au situat pe locul trei în clasamentul
zilei, cu 244 contracte. Moneda unic@
a câ}tigat teren în fa]a celei autohtone,
apreciindu-se cu 1,6 bani, pentru sca-
den]a scurt@, }i 1,5 bani pentru iarna
acestui an, dup@ cum arat@ cota]iile de
3,665, respectiv 3,71 lei. În schimb
moneda american@ s-a depreciat u}or
fa]@ de leu, pierzând 0,7 bani, pân@ la
2,542 lei. 

{edin]a de la mijlocul s@pt@mânii
a fost una în care pre]urile au fost
destul de volatile, remarcându-se
schimb@rile de direc]ie. Aceast@ situa]ie
a animat specula]iile, iar lichiditatea a
crescut din nou, ajungând la 19.394
contracte încheiate din peste 2900
tranzac]ii. Valoarea aferent@ rulajului s-
a situat la 28,77 milioane lei. Pentru
}edin]a în discu]ie, a atras aten]ia în
special disponibilitatea investitorilor de
a atrage noi pozi]ii, înregistrându-se
circa 4300 noi deschideri, care au pro-
pulsat totalul în jurul nivelului de
59.000. La închidere, imaginea cota]iilor
a fost una mixt@, pe cele mai lichide
simboluri observându-se preponderen]a
sc@derilor. La nivel de lichiditate, deri-
vatele SIF 5 }i 2 nu au avut rival în
pia]@, volumele acestora urcând din
nou la totaluri impresionante. În acela}i
timp, s-a remarcat interesul pentru sca-
den]a decembrie, care a devenit ]inta
num@rul unu a participan]ilor în pia]@,
atât din perspectiva pozi]iilor deschise,
cât }i din cea a num@rului de contrac-
te. În preferin]ele investitorilor s-au
impus DESIF 5, cu 13.115 contracte,
reprezentând echivalentul a 13,11 mi-
lioane de ac]iuni. Pentru scaden]a sep-
tembrie, au fost încheiate 2633 dintre

acestea la pre]uri între un minim de
1,43 }i un maxim de 1,519 lei/ac]iune.
Finalul }edin]ei a g@sit DESIF 5 sep-
tembrie la 1,44 lei/ac]iune, în minus cu
3 bani. Pentru finalul anului, DESIF 5
au deschis la 1,47 lei , încadrându-se
apoi între acest nivel care a reprezen-
tat }i minimul zilei }i un maxim de
1,58 lei, în final fiind cotate la 1,49
lei/ac]iune în sc@dere cu un ban fa]@
de nivelul anterior. Num@rul total al
contractelor DESIF 5 pe acest termen
a fost de 9812. DESIF 5 martie }i iunie
2009 au fost evaluate la 1,551 }i 1,65
lei }i s-au aliniat direc]iei consemnate
pe scaden]ele din r@mase acest an,
sc@zând cu 2,38, respectiv 1,5 bani.
DESIF 2 au atras 6217 contracte,
sc@derea, fiind direc]ia urmat@ de
cota]iile pentru ultimele dou@ scaden]e
din 2008. Pentru septembrie, dup@ o
deschidere la 1,3401 lei/titlu, cele 1970
contracte au fost încheiate la pre]uri
între 1,3203 }i 1,4798 lei, închiderea
g@sindu-le la minimul zilei,  cu o pier-
dere de 4 ,96 bani fa]@ de mar]i.
DESIF 2 decembrie au pierdut 0,5 bani
}i au închis la 1,39 lei/titlu iar, DESIF
2  martie 2009 au reu}it s@ închid@ pe
plus apreciindu-se cu 2,49 bani pân@
la 1,465 lei/ac]iune. În schimb, DESIF 2
iunie anul viitor au evoluat pe „ro}u”,
cota]ia de 1,565 lei, indicând o pierde-
re de 1,5 bani. Pe segmentul bancar
s-au observat tranzac]ii cu derivatele
„Erste” cotate pentru decembrie la
152,1 lei, în urcare cu 10 bani. Tot pe
plus au închis }i DEBRK decembrie,
acumulând 1,4 bani }i ajungând al
0,284 lei/titlu. In zona derivatelor valu-
tare, euro a evoluat în ton cu pia]a
cash, apreciindu-se din nou. Pentru
finalul lunii, moneda unic@ a câ}tigat
1,5 bani }i a ajuns la 3,68 lei, iar pen-
tru decembrie 2,49 bani, valorând
3,7349 lei. 
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Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

urmare din pag.1
Azi, magia pie]ei a disp@rut,

mâna invizibil@ a paralizat }i capita-
lismul de stat începe s@ fie acceptat
chiar de promotorii viziunii capitalis-
mului radical. Aceast@ concep]ie,
legat@ de incapacitatea pie]elor de a
se autoreglementa, este extrem de
greu de digerat pentru sus]in@torii
liberalismului în orice interpretare.
„Sfâr}itul paradigmei pie]elor autore-
glabile” poate c@ e o afirma]ie prea
grea }i, în parte, nedreapt@. Wall
Street în formula 2.008 este o pia]@
imperfect@ prin informa]ia distorsio-
nat@. Împachetarea „vehiculelor de
investi]ii structurate”  - obliga]iuni,
ipoteci etc, care au adunat }i disper-
sat riscul pân@ la incapacitatea de a-
l interpreta, au ocolit transparentiza-
rea. Cum transparen]a este condi]ia
ideal@ a unei pie]e care func]ioneaz@,
aceste tehnici au mers tocmai în
direc]ia invers@. Nu au adus mai
mult@, ci mai pu]in@ tranparen]@.
Aceast@ chestiune este singurul ele-
ment de sprijin pentru cei care
sus]in c@ modelul pie]elor autoregla-
bile este înc@ unul func]ional. 

{i alte sintagme, la fel de fatale
pentru epoc@ încep, s@ prind@ tot mai
mult, odat@ cu zguduirea din temelii
a Wall Street-ului. „Sfâr}itul Wall
Street-ului a}a cum a devenit cele-
bru”, adic@ sus]in@torul capitalismului
financiar, nu pare la prima vedere la
fel de grav@. Dar, Wall Street repre-
zenta nu numai o constela]ie de

companii financiare capabile, ci }i
elita pragmatic@ a unei societ@]i care
ar@ta c@ inteligen]a }i competen]a pot
profita la maximum de func]ionarea
pie]ei. Toate câ}tigurile indecente ale
unor lideri de corpora]ii au distrus
aceast@ imagine. Managerul Lehman
Brothers a câ}tigat, în 20 de ani,
500 de mil de dolari. Rezultatul - a
dus compania la faliment. Aceste
asocieri descompun toat@ aceast@
imagine triumf@toare a capitalismului
financiar eficient }i par a-l face doar
o aventur@ pentru b@ie]i de}tep]i. 

Putem continua la nesfâr}it cu
sintagme fatale la fel de valabile, dar,
în acest context, în care pia]a se
dovede}te slab@, iar statul tare, logi-
ca dezetatiz@rii care a condus refor-
ma economic@ în Estul Europei se
vede pus@ la zid. Din aceast@ per-
spectiv@, toat@ fundamentarea refor-
mei prin care au trecut ]@rile est-
europene risc@ s@ fie, la limit@
comb@tut@ }i contestat@. Privatiz@rile
au fost furturi, retragerea statului din
calitatea de manager o gre}eal@ iar
lipsa de interven]ii în determinarea
direc]iilor o sl@biciune. A}a risc@ s@
fie considerat@ reforma. Consecin]a
ar fi ca statul s@ fie impins spre in-
ternven]ionism }i nu spre reglemen-
tare. Spre na]ionaliz@ri }i sprijin direct.
Dup@ marile na]ionaliz@ri mascate de
la Washington, }i sumele imense
investite, cine }i unde pe lumea asta
ar mai avea sus]inerea pentru m@suri

de pia]@? {i ce u}or s-ar putea dis-
cuta acum despre m@suri na]ionalist
- protec]ioniste - de la acces la
resurse, la investitii publice masive }i
uria}e companii de stat!

Redefinirea rolului statului nu
trebuie s@ elimine logica capitalismu-
lui financiar. Schimbare de para-
digm@ sau nu, nu trebuie uitat un
lucru fundamental: ACEST capitalism,
mult prea hulit acum, într-o form@
ceva mai benign@ a adus îns@

cre}terea economic@ mondial@ de
dup@ al doilea r@zboi mondial. ACEST
capitalism financiar a permis ratele
enorme de cre}tere economic@ }i a
]inut infla]ia sub control. A adus
prosperitate pentru milioane de oam-
nei }i a permis o formul@ din care
mai mul]i au avut de câ}tigat decât
de pierdut. Toate aceste afirma]ii
sunt cu atât mai valabile pentru o
]ar@ ca România, care consider@ c@
nu va avea de suferit major de pe

urma marilor turbulen]e tocmai pentru
c@ este r@mas@ în urm@ }i înc@ nu a
utilizat complet o paradigm@ pe care
mul]i acum o critic@. Pe vremuri,
bancul care se spunea c@ dac@ în
lumea întreag@ ar triumfa comunis-
mul, în Noua Zeeland@ ar trebui l@sat
capitalismul, pentru a avea totu}i un
reper al pre]ului adus de pia]a liber@,
avea un mare succes. Acum, nimeni
nu mai vrea rolul Noii Zeelande, un
rol atât de bun pentru România.

Dan SUCIU

Capitalismul de stat New-York - Wall Street

Scaden]a decembrie, din ce în ce mai lichid@
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Mun]ii Himalaya - v$rfuri seme]e }i cel mai^ndr@zne] obiectiv pentru marii alpini}ti ai lumi

Pentru a cre}te }i ponderea
distribu]iei ^n afacerea Miniblu, care
este ^n prezent de circa 10-15& din
totalul cifrei de afaceri, Cislariu nu
exclude o eventual@ achizi]ie. "Am
evaluat anul trecut posibilitatea s@
cump@r@m o companie de distri-
bu]ie. Deocamdat@, suntem ^n nego-
cieri. Vedem dac@ ele se vor finali-
za sau nu", comenteaz@ Florin
Cislariu. Prin re]eaua proprie de
distribu]ie, Miniblu vinde, ^n re]ele
ca Selgros, Cora sau Metro, c@ru-
cioare, scaune auto, premerg@toare,
juc@rii, haine, ^nc@l]@minte, mobilier,
p@tu]uri }i produse pentru ^ngrijire.

{i pe harta grupului francez
Zannier, unul dintre cei mai mari
comercian]i din lume de ^mbr@-
c@minte pentru copii, Rom$nia st@
din ce ^n ce mai bine. "Unul dintre
magazinele Z din ]ar@ este acum pe
locul al treilea mondial la capitolul
v^nz@rilor, ^ntr-un top de peste 600
de magazine din lume ale grupului.
{i mai sunt ^nc@ vreo trei foarte
bine plasate: unul pe locul }apte,
altul pe 12, unul pe locul 20",
declar@ Alexandre Eram, directorul
general al lan]ului de magazine Z,
^n Rom$nia. Brandul adus ^n ]ar@
de firma Sonya Mod num@r@ ^n pre-
zent o re]ea de 12 magazine. 

Alexandre Eram leag@ extinde-

rea re]elei de magazine Z, ^n ora}e
ca Ia}i, Cluj-Napoca, Timi}oara,
Constan]a sau Pite}ti, de existen]a
conceptului de hipermarket cu gale-
rii comerciale ata}ate. "Un hiper-
market atrage mult@ lume, iar gale-
ria comercial@ ata}at@ beneficiaz@
de acest atu", explic@ Eram. Totu}i,
Bucure}tiul r@m^ne cea mai bun@
pia]@. Sonya Mod deschide, ^n
octombrie, cel de-al }aptelea maga-
zin din Bucure}ti, ^n complexul Cora-
Lujerului. "Aici, o s@ putem deschi-
de ^nc@ trei magazine, dar obiecti-
vul nostru este s@ fim prezen]i
peste tot ^n ]ar@. Sunt c$teva ora}e
care merg foarte bine }i unde o s@
dubl@m num@rul de magazine, cum
este Constan]a, de exemplu", mai
spune directorul executiv al Sonya
Mod. Cre}terea re]elei de retail i-a
adus, ^n 2007, grupului Sonya Mod,
care are }i activit@]i de produc]ie de
^mbr@c@minte de dam@ pentru
export }i opereaz@ }i o re]ea de
distribu]ie de produse cosmetice
profesionale pentru saloanele de
coafur@ (Peggy Sage), v$nz@ri cu
50& mai mari dec^t ^n 2006, c^nd
cifra de afaceri a companiei a fost
de 5,3 milioane de euro, potrivit
datelor raportate la Ministerul
Finan]elor. 

"Cel mai important lucru pen-
tru un magazin este s@ fie rentabi-
lizat pe fiecare metru p@trat. Noi
studiem fiecare grup@ de v$rst@,
stabilim produsele care merg }i cele
care nu se v^nd }i delimit@m punc-
tele calde }i punctele reci din deco-
rul magazinului", ^}i explic@ Eram
tactica. Indiferent de domeniile care

i-au consacrat, marii comercian]i de
mod@ sunt aten]i }i ei la tot ce se
cere la un moment dat }i ar putea
fi rentabil. De exemplu, dup@ ani ^n
}ir, ^n care a v^ndut numai ^nc@l]@-
minte, prin magazinele Otter }i apoi
Geox, Otter Distribution a deschis,
anul acesta, ^n iunie, }i un multi-
brand de haine pentru copii, ^n com-
plexul comercial Feeria, ^n urma unei
investi]ii de 175.000 de euro. Sub
sigla Kid Selections (120 mp), com-
pania vinde m@rci ca Tru Trussardi,
Killah, Geox, Primigi sau Phard.

"Pe pia]a articolelor pentru
copii nu este ^nc@ prea mare diver-
sitate, dar p@rin]ii acord@ tot mai
mult@ aten]ie copiilor lor din punct
de vedere material", justific@ Filip
Schwartz, directorul general al Otter
Distribution, interesul companiei de
a exploata acest segment de pia]@.
%n total, compania opereaz@ o re]ea
de 30 de magazine Otter (21), Geox
(6), Fila (1), un multibrand Selec-
tions, plus monobrandul M Missoni.
Pentru anul ^n curs, Schwartz esti-
meaz@ o cre}tere a cifrei de afaceri
cu 33&, p^n@ la 18 milioane de euro.

Totodat@, articolele pentru
copii ocup@ un spa]iu deloc neglija-
bil }i ^n magazinele marilor retaileri
precum Debenhams, Zara sau
Takko. "%n fond, diversitatea defi-
ne}te o pia]@; important este s@-]i
g@se}ti propriul loc }i confortul
pentru dezvoltarea afacerii", comen-
teaz@ Agapia Mettke, directorul
M&S Fashion, companie care a dez-
voltat re]elele de magazine Alabala
}i Sarabanda.

Cu o cifr@ de afaceri de 1,7 de

milioane de euro ^n 2007, M&S
Fashion administreaz@ o re]ea de 12
magazine Alabala, dintre care opt
sunt operate direct }i patru ^n fran-
ciz@, precum }i trei magazine
Sarabanda. Compania are ^n vedere
s@ deschid@ ^nc@ patru magazine
p^n@ la sf^r}itul lui 2008, care vor
contribui semnificativ la v^nz@rile de
2,5 milioane de euro estimate pen-

tru acest an. "Nu credem ^n ideea
c@ sunt zone f@r@ poten]ial sau zone
cu un poten]ial extraordinar, de
aceea vrem s@ fim prezen]i ^n  cam
toate regiunile ]@rii", precizeaz@
Agapia Mettke, complet^nd c@ stra-
tegia firmei este clar@: acoperirea
na]ional@ prin magazinele proprii,
prin francize sau distribu]ie ^n
magazine multibrand. 

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

La ce sunt buni clien]ii “mici” (II)


