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„Un r@u politic se poate vindeca pe cât timp pu]ini îl v@d.
Când îl vede toat@ lumea, el nu
mai e de vindecat”
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George Mortimer Pullman (II)

Emil DAVID

FMI }i România
– o dragoste cu n@b@d@i
Nicicând nu s-au încordat mai mult mu}chii }i circumvolu]iunile
cerebrale ale politicienilor români ca în aceste zile }i s@pt@mâni premerg@toare încheierii celui de-al 8-lea acord de împrumut cu FMI,
din 1990 încoace. Facem un recurs la istoria relativ recent@ a
rela]iilor n@b@d@ioase dintre FMI }i România, pentru a constata c@,
din cele }apte acorduri anterioare r@zboiului în paharul cu ap@ de
ast@zi, }ase au e}uat lamentabil, din cauz@ c@ NOI nu am respectat condi]iile severe impuse }i nu am reformat economia conform
directivelor Fondului. Adic@, am preferat s@ r@mânem f@r@ bani, sau
doar cu banii din prima tran}@, decât s@ accept@m reformele radicale (bune sau rele, asta-i alt@ discu]ie) impuse de al]ii.
Ast@zi, îns@, lucrurile stau fundamental altfel decât în situa]iile
anterioare.
continuare ^n pag. 3

Dan POPESCU

C@l@torii ce au ales vagoanele îmbun@t@]ite, au avut o reac]ie
favorabil@. Ceea ce l-a f@cut pe Pullman s@ desprind@ concluzia:
„Da, pasagerul american de cale ferat@ era dispus s@ pl@teasc@ ceva
mai mult cal@toria, pentru a avea un confort sporit”. În anii
urm@tori, deci, G.M.P. }i echipa sa l@rgit@ au îmbun@t@]it 12
vagoane, fiecare dintre acestea încorporând noi elemente de progres. Mai mult chiar, alte 2 mari companii din regiune, în plus fa]@
de „Chicago and Alton”, vor accepta s@ ruleze vagoanele Pullman.
Beneficiile erau, totu}i, mici în raport cu investi]iile, întrucât costul
amenaj@rii fiec@rui vagon se ridica la cel pu]in 2.000 dolari. Pullman
c@uta idei noi. Totul îns@ a c@zut odat@ cu izbucnirea R@zboiului de
Secesiune. Vagoanele „Pullman” nu au fost scutite de
rechizi]ionarea general@ aferent@ transporturilor feroviare }i ne
putem gândi, scrie Guillaume de Bertier, c@ mai multe forma]iuni
}i ofi]eri de stat major au fost încânta]i s@ se serveasc@, gratis, de
asemenea locuin]e }i birouri pe ro]i...
continuare ^n pag. 4

Pia]a de capital:
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sau emo]ie

Pia]a interna]ional@ a muncii
- c$teva probleme birocratice -
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Despre un mediu economic
de criz@...

Dan POPESCU

Presa rom$neasc@
^ntre libertate }i abuz
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Conturul crizei,
în zece cifre

Zilele trecute, multe publica]ii
scrise au semnalat, cu aplomb,
un adev@rat „atac la libertatea
presei”: proiectul noului Cod
Civil ar îngr@di libertatea presei,
pentru c@, în cadrul Titlului V –
Ap@rarea drepturilor nepatrimoniale, s-ar prevedea m@suri ce
ar aduce grav@ atingere libert@]ii de exprimare.
Libertatea de exprimare }i liprof. univ. dr. Eugen
bertatea presei (vector de
IORD~NESCU
difuzare) sunt atribute esen]iale
ale statului de drept. Orice atingere a acestora este considerat@ a fi un semnal important de demaraj democratic. La limit@, între un stat f@r@ pres@ liber@ }i un stat
f@r@ Parlament – de exemplu – ar fi de preferat cea de
a doua situa]ie, considerat@ mai pu]in nociv@ (r@ul cel mai
mic dintre cele dou@).
continuare ^n pagina 2

Din zece cifre care
descriu economia româneasc@, 7 dau conturul clar al crizei.
Doua sunt înc@ neutre, iar cifra care descrie lucr@rile în construc]ii înc@ st@ împotriva curentului.

Dan SUCIU
Care sunt cifrele care circumscriu criza? De fapt,
criza nu se expim@ prin cifre cu minus sau cifre
mai ridicate decât eram obi}nui]i, ci, pur }i simplu, printr-un efort individual }i colectiv de a
putea func]iona din punct de vedere economic,
mai departe. Adic@, s@ cumpere sau s@ vând@,
s@ produc@ sau s@ consume, s@ împrumute }i
s@ economiseasc@, s@ aduc@ valoarea ad@ugat@
}i pl@teasc@ impozite. continuare ^n pagina 7
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Presa rom$neasc@ ^ntre libertate }i abuz

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

urmare din pag. 1

În România, analizele despre libertatea presei vizeaz@ mai multe componente. În primul rând, trebuie pus@
în discu]ie posibilitatea de a ac]iona
pe care penal@ împotriva unui jurnalist
sau unei entit@]i juridice (editor de
pres@ scris@, audio-vizual). Aceast@
cale de atac a creat multe controverse,
cel pu]in de câteva ori politicienii
no}tri încercând s@ promoveze sau s@
men]in@ în vigoare scheme legislative
cu caracter penal în domeniul presei,
cum ar fi cele referitoare la calomnia
în pres@. Din fericire, presiunea european@ exercitat@ asupra guvernelor
noastre pentru integrare ne-a sc@pat
de aceste prevederi abuzive, care
puteau fi folosite ca pârghii de presiune, creând un fel de „teroare preventiv@”. Mai mult, ideea n@stru}nic@
de a avea o lege a presei a fost pân@
la urm@ abandonat@, ca }i propuneri
precum cele referitoare la cât la sut@
din }tiri s@ fie „bune” }i cât „rele”. De
aceea putem concluziona c@, din acest
punct de vedere, st@m bine, ceea ce
nu înseamn@ c@ în viitor nu vor exista
propuneri legislative din acela}i filon,
majoritatea politicienilor din lume fiind
cumva interesa]i m@car de o oarecare
controlare a „câinelui de paz@ al
democra]iei” – presa.
O alt@ discu]ie vizeaz@ libertatea
presei din punct de vedere al fundamentelor
economice
pe
care
func]ioneaz@. O pres@ „s@rac@” poate fi
mai u}or anihilat@ prin presiuni economice, decât prin presiuni juridice,
de natur@ penal@. Desigur, s@r@cia sau
bog@]ia presei nu depind de guvern, ci
de investitorii din pres@ }i de performan]a economic@ a companiilor cu
acest obiect de activitate. Putem aici
discuta atât de companiile care
desf@}oar@ aceste activit@]i, cât }i de
jurnali}ti, România – }i nu numai –
având, în ultimele dou@ decenii, m@car
zeci de exemple de organiza]ii de
pres@ care au devenit partinice pentru
bani }i m@car sute de exemple de jurnali}ti care, pe lâng@ salariu, au semnat state de plat@ cu ter]i, semn@turi
care le-au „reorientat” obiectivitatea }i
i-au f@cut s@ uite obliga]iile deontologice (pe cei care le-au }tiut, desigur!).
Sunt bine cunoscute aici publica]iile
mai mult sau mai pu]in locale care au
aplicat din greu filosofia „etajul }i
}antajul”, dintr-un celebru roman al lui
Marin Preda referindu-se la Pamfil
{eicaru, ne reamintim scandalurile
generate de astfel de eveniment, dar

nu prea îmi amintesc lista condamn@rilor pentru asemenea fapte,
care au leg@tur@ cu multe lucruri, dar
cu libertatea presei, nu! Din punct de
vedere institu]ional, „botni]a” pus@
presei cu instrumente economice
poate func]iona prin bugetele de publicitate, sistemul de taxe }i impozite }i
investi]ia în compania de pres@.
Ultima dintre ele, de fapt, nu
aduce nici o atingere libert@]ii presei,
proprietarul unei institu]ii de pres@
putând s@ se implice sau nu în politica de pres@, fie c@ ne convine, fie
nu. Avem aici ref@cut@ celebra discu]ie
dintre fanii Stelei }i Gigi Becali: proprietarul clubului trebuie s@ intervin@
sau nu în chestiuni care ]in de
„tehnic@”? Pân@ la urm@, chestiunea e
de asumare personal@, la fel ca în oricare alt@ companie: de]in@torul
pachetului majoritar de ac]iuni poate
decide s@ se implice în conducerea
opera]ional@ între deloc }i complet
(devenind, astfel, pre}edinte-director
general). În pres@, îns@, o implicare
serioas@ a proprietarului în ceea ce
prive}te con]inuturile de pres@ poate
crea probleme deontologice pentru
jurnali}ti, care pot – desigur – s@
accepte sau nu un contract cu o astfel de entitate (la fel e chestiunea }i
pentru antrenori sau fotbali}ti!).
Implicarea „proprietarului” poate de
altfel s@ vizeze un anume control editorial, partizan, sau – desigur, mult
mai rar – poate s@ se men]in@ în limitele egalei distan]e. Problemele acestea se pun NUMAI în ceea ce prive}te
presa de informa]ie, minoritar@ din
p@cate în România, tot restul neavând
prea mare leg@tur@ cu „paza
democra]iei” }i informarea public@ }i
func]ionând pe principiul „scandalul
face vânzarea”. Unele entit@]i de pres@
se declar@ din start partinice, fiind
vectori de comunicare ai unor partide
politice, grupuri de interese, de lobby
sau advocacy, fapt ce nu aduce în nici
un fel atingere libert@]ii de pres@.
Controlul prin intermediul bugetelor de publicitate nu poate fi contracarat de nimic, decât de un comportament „profesional” al jurnali}tilor
}i proprietarilor de pres@, care nu prea
func]ioneaz@ la bugete mai nici la noi,
nici aiurea în lume. E greu de imaginat c@ o companie X pl@te}te o campanie de zeci sau sute de mii de euro
într-un ziar, de exemplu, iar ziarul public@ anchete de pres@ ce au ca tem@
acea companie, sau materiale „negative” despre produsele companiei.
De altfel, controlul „privat” al presei trebuie s@ ne îngrijoreze cel mai
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Ministerul Justi]iei
pu]in, presa fiind, în imensa ei
majoritate, controlat@ de mediul privat,
prin proprietatea asupra companiilor
de pres@.
Ceea ce îngrijoreaz@ cel mai mult
este controlul Puterii asupra presei!
Acesta poate func]iona prin legi }i
reglement@ri, sau prin comportamente
abuzive. În România, partea legislativ@
s-a aliniat la standardele europene, iar
tratarea în penal a „delictelor de
pres@” a devenit o raritate, excep]ie
deci }i nu regul@. Controlul cel mai
serios este manifestat prin sistemul
fiscal }i presupune comportamente
abuzive anterioare ale companiilor de
pres@: compania nu-}i pl@te}te o lung@
perioad@ taxele }i impozitele, Statul o
las@ în pace, dup@ care managementului i se d@ de în]eles c@ dac@, mai
atac@ guvernul sau diferite persoane
din mediul politic, fiscul va trece la
recuperarea banilor. Nici o companie
de pres@ cu comportament corect fiscal nu poate fi controlat@ astfel, îns@
acestea pot fi num@rate pe degete!
Astfel, un „abuz” d@ cale altui abuz.
Desigur, statul poate h@r]ui presa prin
organele de control, îns@ ap@rarea e
destul de simpl@, când e vorba de un
abuz de control }i poate fi rezolvat@ în
instan]@, în termen scurt.
{i, atunci, revenind la actualitate,
de care tip de „control” }i ce fel de
„îngr@dire” reclam@ de aceast@ dat@
colegii no}tri din pres@?
Titlul V – Ap@rarea drepturilor
nepatrimoniale din proiectul noului
Cod Civil prevede obliga]ia presei de
acorda dreptul de la replic@ }i dreptul
la rectificarea informa]iilor publicate.

Pentru prima dat@, se prevede într-o
lege c@ replica sau rectificarea vor fi
publicate pe aceia}i pagin@ de jurnal
sau anun]ate în aceea}i interval orar,
la tv. sau radio, ca }i materialele la
care se d@ replic@ sau care sunt rectificate, vor ocupa acela}i spa]iu/timp
ca materialul de baz@, iar dreptul la
replic@ sau rectificare va fi acordat în
maximum 3 zile. Proiectul prevede c@
materialul remis ca replic@ nu va
putea fi modificat sau comentat de
c@tre organiza]ia de pres@, care poate
îns@ s@ men]ioneze dac@ î}i men]ine
sau nu punctul de vedere anterior.
Un jurnalist de la Gândul trage
din toate acestea concluzia c@ libertatea de exprimare a presei e
îngr@dit@, cu atât mai mult cu cât publicarea replicii sau rectific@rii nu presupune }i stingerea r@spunderii civile.
Adev@rul e c@ „libertatea” de
exprimare a presei va fi astfel
îngr@dit@: drepturile fundamentale ale
omului, îns@, sunt cele care, de
aceast@ dat@, ar crea îngr@direa!
Introducerea unei reglement@ri CIVILE
în ceea ce prive}te rela]ia cet@]ean –
pres@ ar rezolva în sfâr}it abuzurile }i
derapajele
din
mass-media
româneasc@, F~R~ S~
PUN~ ÎN
PERICOL LIBERTATEA DE EXPRIMARE {I CHIAR LIBERTATEA JURNALI{TILOR. Dreptul la via]@ privat@,
dreptul la propria imagine etc. sunt
acum frecvent înc@lcate. De multe ori
se public@ informa]ii inexacte despre
persoane sau fapte, cu bun@ sau cu
rea credin]@. De prea multe ori titlurile
nu au leg@tur@ cu con]inuturile }i
unele dintre faptele incriminate

sunt…f@ptuite chiar de c@tre cei care
le invoc@. E amuzant aici de reamintit
c@ un ziar care se pretinde serios a
publicat, într-o edi]ie de duminic@,
pagini întregi în care „demonstra” cu
fotografii c@ Elena B@sescu nu
respect@ regulile de circula]ie. Cu o
fotografie se „proba” c@ aceasta…mânca un sandvi} în ma}in@, iar
cu altele c@ a mers pe linia de tramvai }i a trecut peste linia continu@. Din
p@cate, unghiul de fotografiere ar@ta
c@…ma}ina din care s-au f@cut
pozele…a mers la rândul ei pe linia
de tramvai }i a trecut peste linia continu@…pentru a face acele fotografii }i
a ar@ta, de fapt, ce?
Libert@]ile }i drepturile oric@ruia
dintre noi trebuie s@ fie limitate, atunci când încalc@ alte drepturi }i libert@]i.
De altfel, Legea }i Democra]ia sunt
compromisuri rezonabile care limiteaz@
dreptul absolut al cuiva – generator de
abuz }i dictatur@ }i creeaz@ o armonie
a drepturilor }i obliga]iilor reciproce.
Libertatea de exprimare a presei
se refer@, de fapt, la neîngr@direa de
c@tre Stat, de c@tre Puterea public@, în
nici un fel, a posibilit@]ii de a furniza
cet@]enilor orice informa]ie de interes
public, despre fapte, persoane }i întâmpl@ri publice sau cu implica]ii publice.
Libertatea presei, ca toate celelalte libert@]i constitu]ionale, nu este absolut@ }i nu este scutit@ de r@spundere
civil@. A sosit, cred, timpul, ca }i în
România presa s@ nu mai fie mai presus de Lege (de legea civil@ prin excelen]@!), }i drepturile nepatrimoniale ale
cet@]enilor s@ fie mai clar legiferate.
Referitor la aceast@ chestiune,
domnul C@t@lin Predoiu, ministrul
Justi]iei, a declarat într-un interviu c@:
"Ceea ce se face prin acest proiect
este s@ se grupeze, într-un anumit
capitol distinct, o serie de drepturi
fundamentale ale omului, a}a cum
sunt reglementate }i în alte legi }i în
alte conven]ii interna]ionale, la care
România este parte. Printre aceste
drepturi este }i cel la propria imagine.
Este un drept recunoscut. {i aceste
prevederi nu aduc, în nici un fel, atingere dreptului la libera informare, prin
reglementarea dreptului la propria
imagine }i dreptul de a ap@ra aceast@
imagine. Nu trebuie s@ exager@m }i s@
trecem dintr-o extrem@ în cealalt@,
dup@ p@rerea mea.
În final, o întrebare r@mâne: se
teme presa profesional@ din România
de dreptul la replic@ sau la rectificare,
drept ce de altfel ar trebui de mult s@
func]ioneze pe baza deontologiei profesionale }i a bunului sim]?
Cu siguran]@ c@ adev@rata
pres@ de informare nu se teme }i
deja le practic@, în virtutea regulilor
profesionale.
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urmare din pag.1

În primul rând, c@ nu e vorba doar
de criza noastr@ cronic@, criza unei
tranzi]ii bolnave, ci de o recesiune
economic@ }i financiar@ mondial@,
care ne cam bag@ pe to]i în aceea}i
oal@. Nu sunt bani }i creditele sunt
scumpe. Nu numai la noi, ci pretutindeni în lume. Nu sunt nici speran]e
de redresare pe plan mondial, în
viitorul apropiat, ca s@ crezi în salvarea ta printr-o minune conjunctural@. În al doilea rând, nu mai discut@m ca în episoadele trecute de
împrumuturi de câteva sute de milioane de dolari care, la urma –
urmei, sunt un „mizilic” pentru o
economie na]ional@ cât de cât
potent@. Ast@zi, nevoile de împrumut,
centura de siguran]@ a României cum
le numesc unii, se cifreaz@ la sume
astronomice, la 20 de miliarde de
euro, adic@ aproape 15 la sut@ din
PIB, ceea ce înseamn@ o îndatorare
cople}itoare pe termen scurt, cu
efecte economice }i sociale greu de
estimat.
Comic este c@, în rela]ia cu n@b@d@i
dintre România }i FMI, cea care
încearc@ s@ mai fac@ fi]e este }i cea
mai s@rac@. Oficialii BNR spuneau,
zilele trecute, c@, dac@ nu ne convin
condi]iile, este foarte posibil s@
refuz@m acest acord. Cu alte cuvinte,
noi nu ced@m oricum, ne batem eroic
}i negociem de pe pozi]ii de for]@!
Cine s@ ne bage în seam@, cine s@
ne-asculte? E ca }i cum ai crede c@
decizia împrumutului se va lua în
biroul lui Is@rescu }i nu în Palatul
Cotroceni, unde deja sun@ trompetele
b@t@liei preziden]iale. E ca }i cum ai
nutri speran]a imposibil@ c@ î]i po]i
impune propriile dorin]e }i condi]ii
unui FMI în fa]a c@ruia stai cu mâna
întins@. Nici vorb@! Dimpotriv@, FMI,
din clipa în care guvernul anti–criz@ al
României a decretat criza }i a lansat
în eter S.O.S.-ul, }i-a f@cut urgent,
inflexibil }i f@r@ menajamente datoria:
a trimis exper]i la Bucure}ti care au
f@cut praf bugetul anti–criz@ al lui Boc
}i Pogea, în doi timpi }i trei mi}c@ri.
Socotelile au sunat ca o sentin]@
definitiv@ }i executorie: anul trecut a]i
înregistrat un PIB de 503 miliarde lei.
În 2009, vre]i s@ ajunge]i, prin bugetul proiectat de voi, la 579 miliarde lei
(145 miliarde euro la cursul – nerealist! – de 4 lei/euro). Face]i diferen]a

Sediul B.N.R.

Sediul F.M.I.
}i ve]i g@si c@ ave]i de acoperit 76 de
miliarde lei, adic@ cel pu]in 19 miliarde euro! Este exact valoarea creditului pe care România încearc@ acum
s@-l ob]in@ de la institu]iile financiare
interna]ionale. Punct... Boc, Pogea }i
toat@ armata lor de negociatori nu vor
g@si nici o bre}@ }i nu vor afla nici
un spa]iu de manevr@ în lupta cu
exper]ii Fondului.
Este limpede c@ nou@, românilor, nu
ne mai r@mâne decât s@ proced@m ca
în bancul de demult cu Radio Erevan.
Merit@ s@ mai descre]im frun]ile celor
care nu }tiu. Se zice c@ un ascult@tor
naiv sun@ la Radio Erevan }i întreab@
ce trebuie s@ fac@ cet@]enii sovietici,
în cazul izbucnirii unui r@zboi nuclear?
Cet@]enii sovietici – i se r@spunde –
trebuie obligatoriu s@ se încoloneze }i
s@ porneasc@ în ordine c@tre cimitir.
Bine, bine, c@tre cimitir, dar de ce
neap@rat în ordine? – insist@ ascult@torul. În ordine, ca s@ nu se produc@ panic@! – sun@ sec r@spunsul.
Altfel spus, ce altceva ne-ar mai
r@mâne în cazul, tot mai probabil, al
contract@rii împrumutului extern,
decât s@ ne facem socotelile, s@
punem în balan]@ posibilele binefaceri
}i certele calamit@]i }i, evident, s@ nu
ne panic@m în fa]a ideii c@ România

ar putea fi scoas@ la mezat printr-un
r@sun@tor faliment financiar?
Socotelile viitoare ale românilor vor
ar@ta cu siguran]@ cam a}a: la un
împrumut de 20 miliarde de euro
accesat cu o dobând@ de 5 la sut@,
pe o perioad@ contractual@ de doi ani,
ar însemna c@ România trebuie s@
dea înapoi cel pu]in 22 de miliarde de
euro. În primii doi ani, îns@, vom
beneficia de o perioad@ de gra]ie în
care nu vom pl@ti decât dobânda.
(Ciudat, dar constat@m c@ perioada de
gra]ie se suprapune „fericit” }i peste
anul alegerilor europarlamentare }i
preziden]iale!). Abia dup@ aceea îns@
va începe dansul, pentru c@, pornind
din 2011, vom avea de pl@tit tran}e
de câte 4 miliarde euro, ceea ce va
cre}te serviciul datoriei externe la
peste 8 miliarde euro, adic@ echivalentul a 6 procente din PIB, sau valoarea medie optimist@ a investi]iilor
str@ine dintr-un an. Mergând cu
socotelile mai departe, rezult@ c@ rambursarea unui asemenea credit va
scoate din buzunarele fiec@rui salariat
român câte 5.000 de euro. Concluzia
devine }i mai tragicomic@, dac@ ne
raport@m la salariul mediu din prezent
al românilor – 325 de euro. S-ar
putea atunci zice c@, aproape un an

}i jum@tate, fiecare român din câmpul
muncii va lucra f@r@ plat@, pentru ca
ȚARA s@-}i achite datoriile la FMI!
Ziceam îns@ c@, pentru a nu intra în
panic@, românii trebuie s@ vad@ }i
partea plin@ a paharului, adic@ binefacerile împrumutului într-o prognoz@
optimist@.
Responsabili cu asigurarea dozei zilnice de optimism r@mân, desigur,
guvernan]ii no}tri, ca principali avoca]i
ai accesului la banii FMI. Ni se demnostreaz@ c@ împrumutul va determina îmbun@t@]irea ratingului de ]ar@ }i
va aduce, în timp scurt, bani mul]i
disponibili pentru stat, b@nci }i sectorul privat. Rating bun înseamn@
redarea încrederii investitorilor str@ini
în economia autohton@ }i dobânzi mai
mici la creditele acordate atât statului
român, cât }i firmelor care au afaceri
la noi.
Bani mai mul]i intra]i în rezervele
BNR ar fi un semnal încurajator pentru b@ncile comerciale de a pune în
circula]ie sumele blocate în rezervele
minime obligatorii în valut@. Totodat@,
ar sc@dea presiunea asupra leului }i
ar sus]ine moneda noastr@ na]ional@
în încle}tarea sa cu euro. Am avea,
deci, un LEU mai puternic comparativ
cu EURO, sau cel pu]in stabil.

F@r@ a desfiin]a în totalitate acest
tablou optimist al României viitoare,
nu putem, totu}i, s@ nu ne punem
unele întreb@ri nelini}titoare.
Ce se va întâmpla în situa]ia în care
FMI, obsedat de men]inerea deficitului
bugetar la 2 la sut@, va pune
României condi]ia ca BNR s@ nu mai
intervin@ pe pia]a de schimb valutar
pentru men]inerea cursului leu –
euro? Care va fi atunci soarta leului
românesc }i unde ar putea ajunge
banii p@stra]i acum în rezerva BNR?
La popula]ie }i la firme, cum se
crede, sau în seifurile b@ncilor –
mame din Occident, care au de recuperat în acest an 24 de miliarde de
euro de la filialele din România }i
sunt, prin urmare, fl@mânde r@u de
tot? {i dac@ acela}i FMI, animat doar
de „cauza” men]inerii deficitului
României, va impune – a}a cum s-a
procedat }i cu alte ]@ri – m@rirea
impozitelor, cre}terea TVA }i înghe]area salariilor? N-ar însemna asta
oare condamnarea românilor, cel
pu]in pentru câ]iva ani, la un trai la
limita s@r@ciei absolute?
Pân@ una - alta, constat@m c@, de}i a
trecut un trimestru din 2009, nu }tim
nici m@car dup@ ce buget vom tr@i:
dup@ cel al guvernului Boc, care
pretinde c@ a g@sit }i aplicat solu]iile
anti – criz@, sau dup@ cel pe care ni
l-ar putea dicta FMI la cap@tul unor
negocieri între doi parteneri inegali?
Nu încape îndoial@ c@, în condi]iile
acces@rii împrumutului, finan]i}tii lui
Pogea nu vor avea alt@ solu]ie decât
s@-}i suflece mânecile }i s@ croiasc@
un alt buget care ar putea deveni
operabil abia c@tre mijlocul anului. {i
pân@ atunci, ce se va întâmpla cu
institu]iile statului?
Dar, destul cu întreb@rile! În definitiv,
}tim cât avem de pl@tit, }tim ce ne
a}teapt@, bucuro}i le-om duce toate,
de-or fi bune, de-or fi rele, pentru c@
refuz@m s@ ne panic@m. Jocurile fiind
f@cute, r@mâne doar s@ ne mai mir@m
cum de o Românie s@r@cu]@ cu
duhul, f@r@ zestre }i pe deasupra
destul de des abuzat@ de regimurile
politice post–decembriste, se mai
poate înc@ fandosi, atunci când e
chemat@ în „patul FMI”? Ifose de
curtezan@ cu preten]ii – vor spune
unii cu deplin temei. A}a c@, nu mai
avem decât s@ a}tept@m, cumin]i }i
resemna]i, episoadele urm@toare ale
acestei idile cu n@b@d@i. Avem voie
doar s@ ghicim finalul...
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Cel pu]in pentru un timp, afacerea cu
vagoanele era întrerupt@. Pullman,
îns@, nu a stat degeaba. S-a dus în
Colorado, în micul or@}el Central City,
în inima regiunii miniere }i a deschis
un magazin general pentru clientela
pasionat@ }i destul de pu]in preten]ioas@ a c@ut@torilor de aur }i
aventuri. Dar, la sfâr}itul R@zboiului
dintre Nord }i Sud, Pullman va reveni
la Chicago. Î}i va relua vechile idei.
Avea un capital acumulat de 20.000
de dolari. Va închiria, deci, un hangar
mai mare la „Chicago and Alton”, va
pl@ti mai mul]i mecanici, tâmplari,
tapiseri, iar în 6 luni va reu}i
realizarea vagonului visurilor sale...
Ce fel de vagon? Superb, aproape de
cele de lux de acum. {asiul, montat
pe 2 boghiuri de 8 ro]i fiecare, era
mai lung, mai larg }i mai înalt decât
orice }asiu de vagoane de pân@
atunci. Suspensia }i leg@tura între
boghiuri }i habitaclu se realiza cu
arcuri puternice legate }i consolidate
}i ele cu benzi de cauciuc. În interior, principala inova]ie era reprezentat@ de c@tre mecanismul, imaginat
de Pullman, pentru a face
„disp@rute”, peste zi, cele 10 paturi
sprijinite de bra]e articulate, paturi
rabatabile, de fapt. Odat@ ridicate,
exteriorul lor reprezenta o frumoas@
decora]iune, care se armoniza perfect
cu restul lemn@riei finisate }i decorat@ de o manier@ impecabil@.
Perdelele, ce puteau fi trase, asigurau o relativ@ izolare a fiec@rei „alveole”. Tot pentru „zi”, odat@ ridicat
patul de sus, cel de jos se putea
replia, formând dou@ confortabile
fotolii. Cele mai frumoase }i mai
fine, mai catifelate ]es@turi au fost
folosite pentru perdele }i tapi]eria
fotoliilor, lemn de esen]@ pre]ioas@
pentru panourile de perete }i
încadrarea u}ilor. L@mpi cu petrol de

Vedere din Detroit
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Asasinarea pre}edintelui Abraham Lincoln
metal argintat furnizau lumina, care
se reflecta în oglinzi cu splendide
rame aurite. La fiecare extremitate a
vagonului, se afla un cabinet de
toalet@, echipat cu tot ceea ce trebuie
pentru a te sim]i bine chiar în
l@ca}ul pe care nici regii nu-l pot
ocoli. Pullman }i-a botezat crea]ia
„Pioneer”. Nimeni nu mai v@zuse un
asemenea lux în universul, negru de
fum }i mirosind doar a catran, al
c@ilor ferate. Cine merge ast@zi cu
vagoane europene }i crede c@ confortul lor apar]ine timpului contemporan, se în}al@...
...Când s@ le pun@ în serviciu, directorii companiilor de cale ferat@ au
cl@tinat îns@ din cap: „V-a]i gândit,
oare, domnule Pullman, c@ pentru a
putea fi folosite asemenea vagoane
va trebui s@ ridic@m cheiurile din
g@ri, s@ în@l]@m podurile }i
pasarelele?” „Da, le-a r@spuns
George Pullman acestor mari patroni,
m-am gândit, optimismul meu s-a
bazat pe dorin]a dvs. de a avea în
serviciu astfel de vagoane }i nu mam îndoit, nu m@ îndoiesc o clip@ c@
ve]i ezita s@ face]i modific@rile necesare în infrastructuri”. Managerii se
l@sau greu convin}i, îns@ a intervenit
un eveniment care a dat „cale

liber@”, „semnalul verde” vagoanelor
Pullman.
Anume,
pre}edintele
Abraham Lincoln va fi asasinat în 14
aprilie 1865, în loja sa de la teatru,
de un sudist anarhist nebun. Iar
dorin]a marelui pre}edinte fusese,
înc@ din vreme, spus@: când se va
sfâr}i din via]@, s@ fie înmormântat la
Springfield, capitala statului Illinois,
acolo unde el cunoscuse primele
succese. Ca atare, decesul lui Lincoln
odat@ produs prin nea}teptatul asasinat, co}ciugul trebuia transportat din
Capital@ la Springfield pe un circuit
de cale ferat@, fiind prev@zut@ oprirea
în toate localit@]ile de pe traseu, astfel ca americanii s@-i poat@ aduce
ultimul omagiu marelui pre}edinte
disp@rut. Autorit@]ile din Illinois, precum }i directorii companiei „Chicago
and Alton”, c@rora le revenea
onoarea de a realiza ultimele etape
ale c@l@toriei, au hot@rât c@ „Pioneer”
este singurul care se putea transforma în carul funebru necesar
c@l@toriei }i multelor ceremonii. {i sau f@cut pe parcursul drumului, pe
cheiurile g@rilor, pentru poduri }i
pasarele, toate amenaj@rile necesare.
„Zeci de mii de persoane – scria G.
De Bertier – au avut astfel ocazia s@
admire vagoanele Pullman, o admi-

ra]ie reflectat@ în termeni lirici în
presa din întreaga Americ@”...
Apoi, în mod firesc, dup@ închiderea
ceremoniilor respective, „Chicago and
Alton” au integrat în serviciul lor regulat faimoasele vagoane Pullman,
„Pioneer”. Suplimentul pentru dormit,
acum, costa 2 dolari, iar George
Pullman se str@duia mereu s@ aduc@
îmbun@t@]iri vagoanelor sale. Era deja
un succes. Dar celelalte companii,
cum au reac]ionat, vor urma exemplul lui „Chicago and Alton”?
„Michigan Central Railroad” a fost
tentat@ s@ fac@ „experien]a Pullman”
pentru parcursul Detroit – Chicago,
unde compania respectiv@ avea deja
în serviciu vagoane de dormit de
tipul vechi. A}a c@, în acela}i tren,
a fost ata}at un vagon tip Pullman
}i un altul de tip vechi, pre]ul fiind
2 dolari pentru primul vagon }i 1,5
dolari pentru al doilea. Alegerea
c@l@torilor a fost masiv@ pentru
transportul cel mai confortabil. Din
nou se verifica ceea ce crezuse }i
credea George Pullman, anume c@
publicul c@l@tor american, în cea mai
mare parte a sa, era dispus s@
pl@teasc@ confortul sporit. Vagoanele
„Pioneer” au început, deci, s@ circule
curent
pe
re]eaua
companiei

„Michigan Central Railroad”. Îmbun@t@]irile pe infrastructur@ costau relativ pu]in, comparativ cu ceea ce se
câ}tiga dup@ bilete. {i alte companii
vor urma exemplul ar@tat. De altfel,
în 1867, George Mortimer Pullman
va avea 42 de vagoane în activitate.
Partida fusese câ}tigat@...
...1867 va fi }i anul în care va fi oficial înregistrat@ }i încorporat@ în statul Illinois „Pullman Palace Car
Company”, cu un capital de 100 de
mii de dolari. Compania era autorizat@ s@ fabrice, s@ cumpere, s@
exploateze, s@ vând@ }i s@ închirieze
vagoane de dormit }i vagoane
obi}nuite pentru calea ferat@. Istoricii
economi}ti americani au ar@tat c@
termenul „Palace” din titulatura noii
companii îi fusese sugerat lui George
Pullman de c@tre un alt mare întreprinz@tor american, Andrew Carnegie,
atunci când acesta din urm@ s-a
decis }i l-a convins pe Pullman s@
uneasc@ societatea sa cu una din
societ@]ile ce îi apar]ineau. Cuvântul
„Palace”, afirma Carnegie, ar fi doar
el suficient pentru a evoca, pentru
vagoanele de dormit Pullman, confortul rafinat al marilor hoteluri
europene.
George Pullman va dezvolta sus]inut
compania sa. În 1870, G.M.P. va
cump@ra, la Detroit, mai multe ateliere cu o pozi]ie favorabil@ în raport
cu calea ferat@ }i va începe masiv s@
construiasc@, }i aici, vagoane de dormit. Zece ani mai târziu, de pe urma
sa vor avea de lucru peste 1.000 de
muncitori care, bine condu}i, cu o
productivitate înalt@, vor construi
anual circa 100 de vagoane. Un alt
atelier, mai întâi de repara]ii, pe
urm@ de construc]ie de vagoane, va
fi deschis }i va func]iona la Elmisa,
în statul New York, asigurând o
sporire a eficien]ei pentru activit@]ile
din regiunea nord–Atlantic@. Cum
construc]ia de vagoane urma, în
Statele Unite, dezvoltarea prodigioas@
a drumului de fier, pentru a avea }i
o alt@ dimensiune a activit@]ilor lui
George Pullman este semnificativ s@
ar@t@m c@ între 1870 }i 1880 au fost
construite 40 mii mile de cale ferat@,
iar între 1880 – 1890, înc@ 73 mii
mile de cale ferat@. Func]iona în
întreg acest cadru o lume deja
matur@, logic@, care scotea profit nu
din specula]ie, ci din serviciile pe
care le aducea în mod concret unor
mul]i oameni care le doreau...

(va urma)
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- c$teva probleme birocratice -

Student Marinela-Andreea
[ICHINDELEAN
Pia]a muncii reprezint@ spa]iul economic ^n care se tranzac]ioneaz@ ^n mod
liber, utilizatorii de munc@ (de]in@torii de
capital) ^n calitate de cump@r@tori }i
posesorii resursei de munc@, ^n calitate
de v$nz@tori, ^n care, prin mecanismul
pre]ului muncii, al concuren]ei libere
^ntre agen]ii economici, al altor mecanisme specifice, se ajusteaz@ cererea }i
oferta de munc@.
Pia]a mondial@ presupune existen]a
unui sistem de rela]ii bani-marf@, consolidate pe plan interstatal ^ntre ]@rile participante la diviziunea interna]ional@ a
muncii }i cuprinde toate direc]iile de
baza ale diviziunii interna]ionale a muncii.
Protejarea drepturilor migran]ilor }i
ale lucr@torilor angaja]i pe termen scurt
este de o important@ vital@, pentru ca
mobilitatea pe pia]a for]ei de munc@ la
nivel mondial s@ ^}i ating@ poten]ialul
economic }i uman maxim pentru to]i cei
implica]i. Gestionat@ corect, mobilitatea
for]ei de munc@ interna]ionale poate juca
un rol important ^n deprinderea de noi
cuno}tinte }i aptitudini, care pot ajuta la
dezvoltarea economic@ a ]@rii de origine
a migrantului.
Cu toate c@, la nivel mondial, se
recunoa}te din ce ^n ce mai mult faptul
c@ gestionarea migra]iei for]ei de munc@
e indispensabil@ pentru cre}terea }i dezvoltarea global@, mai sunt multe de f@cut
pentru asigurarea unui cadru eficient }i
sigur pentru ^nt$lnirea cererii cu oferta
pe pia]a interna]ional@ a muncii. Dac@ nu
se con}tientizeaz@ acest lucru, se va
ajunge la cre}terea contrabandei cu persoane, a traficului de persoane }i
num@rului de situa]ii ^n care se ^ncalc@
drepturile omului.
O solu]ie pentru ocuparea locurilor
de munc@ vacante, datorit@ migra]iei
for]ei de munc@ autohtone, este cunoscut@ de noi to]i: angajarea str@inilor. Prin
str@in se ^n]elege persoana care nu are
cet@]enia rom$n@ sau cet@]enia unui alt
stat membru al Uniunii Europene ori al
Spa]iului Economic European. Astfel,

orice angajator care dore}te angajarea de
personal str@in o poate face ^n baza
autoriza]iei de munc@, cu respectarea
condi]iilor prev@zute de legisla]ia rom$n@
cu privire la regimul str@inilor, ^ncadrarea
^n munc@ }i deta}area acestora pe teritoriul Romaniei.
Angajatorii rom$ni au obliga]ia ca,
^nainte de deta}area str@inilor, s@ depun@
la ITM datele de identificare, denumirea
angajatorului str@in care deta}eaz@ muncitorii, numele, prenumele }i num@rul
acestora }i durata pentru care urmeaz@
s@ presteze activitatea. De asemenea, ei
trebuie s@ specifice }i valoarea salariului
acordat str@inilor, domeniul ^n care ^}i
vor desf@sura activitatea, durata timpului
de munc@ }i repartizarea acestuia }i
durata timpului de odihn@ zilnic }i
sapt@m$nal.
Av$nd ^n vedere salariile mici care
le iau ^n ]ara lor, str@inii sunt dispu}i s@
pl@teasc@ o agen]ie de resurse umane s@
le g@seasc@ un loc de munc@ mai bine
pl@tit ^n ]@ri precum Rom$nia. Domeniile
care au cea mai mare nevoie de for]@ de
munc@ sunt - au fost, mai bine spus, }i,
poate, vor mai fi - construc]iile, produc]ia, metalurgia }i altele. Salariul cerut
de c@tre ace}tia este , de regul@, mai
mic dec$t cel al unui muncitor rom$n,
variind ^ntre 250 USD net/lun@, pentru
un muncitor necalificat, }i 400-500 USD
net/lun@, pentru un muncitor calificat.

Ministerul Muncii, Familiei }i Protectiei Sociale
nu pot ini]ia, organiza sau participa la
manifesta]ii ori ^ntruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguran]ei
na]ionale.
Str@inii afla]i pe teritoriul Rom@niei
sunt obliga]i s@ respecte scopul pentru
care li s-a acordat dreptul de a intra }i,
dup@ caz, de a r@m$ne pe teritoriul
Rom$niei, s@ nu r@m$na pe teritoriul
Rom$niei peste perioada pentru care li sa aprobat }ederea, precum }i s@ depun@
toate diligen]ele necesare pentru a iesi
din Rom$nia p$n@ la expirarea acestei
perioade.
Au obliga]ia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat,
potrivit legii }i de a se supune, ^n
condi]iile legii, controlului organelor de
poli]ie }i al celorlalte autorit@]i publice
competente ^n acest sens.

Pe timpul }ederii ^n Rom$nia,
str@inii sunt obliga]i s@ respecte legisla]ia
rom$n@.
Str@inii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte
organiza]ii sau grup@ri similare acestora
}i nici nu pot face parte din acestea, nu
pot ocupa func]ii }i demnit@]i publice }i

Str@inii pot fi ^ncadra]i ^n munc@ pe
teritoriul Rom$niei, cu ^ndeplinirea cumulativ@ a urm@toarelor condi]ii:
a) locurile de munc@ vacante care nu
sunt ocupate de cet@]eni rom$ni, ai altor
state membre ale Uniunii Europene, ai
statelor semnatare ale Acordului privind
Spa]iul Economic European, precum }i
de reziden]i permanen]i pe teritoriul
Rom$niei;
b) ^ndeplinesc condi]iile speciale de
preg@tire profesional@, experien]a ^n acti-

vitate }i autorizare, solicitate de angajator, potrivit legisla]iei ^n vigoare;
c) fac dovada faptului c@ sunt ap]i din
punct de vedere medical s@ desf@}oare
activitatea respectiv@ }i nu au antecedente penale care s@ fie incompatibile cu
activitatea pe care o desf@soar@ sau
urmeaz@ s@ o desf@soare pe teritoriul
Rom$niei;
d) se ^ncadreaz@ ^n contingentul anual
aprobat prin hot@r$re a Guvernului;
e) angajatorii au achitate la zi obliga]iile
c@tre bugetul de stat.
Marea problem@ cu care se confrunt@ agen]iile de recrutare din
Rom$nia, ^n momentul ^n care doresc s@
importe for]a de munc@ str@in@, este cea
a birocra]iei din Rom$nia, a necunoa}terii legisla]iei de c@tre func]ionarii
institu]iilor care se ocup@ de acest proces, fiecare institu]ie spun$nd c@ este de
competen]a unei alte institu]ii s@
solu]ioneze o anumit@ problem@, ceea ce
face ca agen]iile s@ se plimbe de la o
institu]ie la alta.
Situa]ia actual@ ^n angajarea
str@inilor care ocup@ func]ii de top-management ^n Rom$nia
Speciali}ti str@ini care vor s@ lucreze ^n Rom$nia nu mai au statut de expatria]i, ca ^nainte de criza economic@, ci
sunt, pur }i simplu, str@ini care au
r@mas f@r@ job sau care sunt amenin]ati
de restructur@ri ^n ]@rile ^n care lucreaz@.

Arta este duminica sufletului.
Gâdurile din aceast@ duminic@
solilocvial@ mi se îndreapt@ spre soarta artei într-o lume plin@ de contradic]ii de tot felul, pus@ pe
c@p@tuial@ }i câ}tiguri materiale cu
orice pre], care au declan}at, în acest
început de mileniu }i de secol, forme
acute ce au e}uat într-o multitudine
de crize, care mai de care mai
însp@imînt@toare }i mai terifiante.
Peste tot auzi vorbindu-se de criza
economic@ }i financiar@, de cea de
identitate }i moral@, de criza comercial@, sau de criza agrar@. Mijloacele
media, presa scris@, televiziunile,
acord@ fenomenului spa]ii editoriale
supradimensionate care au determinat, în rândurile oamenilor, reac]ii
diferite, de la indiferen]@ }i apatie,
pân@ la îngrijorare }i chiar spaim@.
Tot felul de „speciali}ti” „anali}ti
politici” ap@ru]i a}a dintr-odat@, peste
noapte, ca ciupercile dup@ ploaie, se
întrec în a emite cât mai sofisticate,
mai bizare }i contradictorii p@reri
„judec@]i de valoare” despre ceea ce

se pare c@ }tiu mai pu]in, }i anume:
crizele economice.
Acestora li se adaug@ guvernan]ii
}i politicienii, care se str@duiesc s@
g@seasc@ solu]ii cât mai eficiente de
gestionare a crizei, termen la mod@,
pl@cut urechilor lor.
Îmi pare r@u c@ în
aceast@
discu]ie solilocvial@, pe care doream
s@ o dedic artelor plastice, am
alunecat spre un t@râm pentru care
am investit mai pu]in, pentru a-l
în]elege, cel al economiei.
Ceea ce este foarte u}or de
sesizat }i de în]eles, este faptul c@
aceast@ criz@ a venit ca o binefacere
pentru o mare parte dintre politicieni
}i guvernan]i. Toate incompeten]ele,
specula]iile politice de conjunctur@,
afacerile dubioase }i oneroase le pot
„desc@rca” pe „gestiunea” crizei.
Arta este, într-un fel, cel mai sensibil oscilograf al vie]ii economice }i
sociale la un moment dat. Un timp ca
acesta pe care îl traverseaz@ societatea
româneasc@, în care cultura }i arta sunt
l@sate pe ultimul loc, este un timp s@rac.

Toate societ@]ile dezvoltate economic sunt dominate negativ de
efectele reale ale actualei crize mondiale, care pentru unele a început mai
demult, pentru altele debuteaz@, iar
pentru cele ca România, probabil nu
va exista “deloc”. un fel de-a spune...
Cum vorbim la noi despre “o criz@ de
supraproduc]ie,” când nu producem
mai nimic? Pân@ }i ceapa }i usturoiul

Drepturile str@inilor

Str@inii care locuiesc legal în
Romania se bucur@ de protec]ia general@
a persoanelor }i a averilor, garantat@ de
Constitu]ie }i de alte legi, precum }i de
drepturile prev@zute în tratatele interna]ionale la care Rom$nia este parte.
Str@inii afla]i legal în Romania se
pot deplasa liber }i ^}i pot stabili
re}edin]a sau, dup@ caz, domiciliul,
oriunde pe teritoriul Rom$niei. Cei care
locuiesc legal ^n Rom$nia }i p@r@sesc
temporar teritoriul statului rom$n au
dreptul de a reintra, pe toata durata valabilit@]ii permisului de }edere.
Str@inii pot beneficia de m@suri de
protec]ie social@ din partea statului, în
acelea}i condi]ii ca }i cet@]enii rom@ni.

Obliga]iile str@inilor

Conditii la angajarea str@inilor

Art@ }i economie

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~.(I)
Nu cred c@ exist@ om pe
p@mânt, în momentele lui de sacr@ }i
tainic@ intimitate, s@ nu fi avut o vorbire cu el însu}i, despre cele mai
importante lucruri }i probleme ale
vie]ii, un sincer solilocviu.
Întreb@ri ca: Cine sunt eu? Care
este menirea mea în aceast@ lume?
Ce fel de raporturi exist@ între mine
}i marele sau micul univers? Cum voi
r@spunde în fa]a lui Dumnezeu, la
dreapta Sa judecat@? Ce suntem noi,
f@r@ El? Încotro se îndreapt@ omenirea
}i care este soarta ei? Sunt numai
câteva din nenum@ratele întreb@ri ale
unui autentic solilocviu.
Acestea intr@ în monologurile
mele colocviale curente, pe care }i eu
le întreprind, f@r@ un plan prestabilit.
Am
„inaugurat”,
într-una
din
nenum@ratele mele „st@ri de veghe”,
Solilocviile de duminic@. Pe acestea le
dedic artei.
cm
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Spre exemplu, un CFO (chief financial officer) care primea, ^n urm@ cu }ase
luni, un pachet salarial de 10.000 de
euro pe lun@, aici fiind incluse cheltuielile legate de cazare }i cele de relocare,
^n condi]iile actuale, poate s@ vin@ s@
lucreze ^n Rom$nia }i pe un salariu de
5.000 de euro, la care se adaug@ }i celelalte beneficii, ca ma}in@ de serviciu sau
plata chiriei. Valoarea total@ a pachetului
ajunge, ^n acest caz, la 7.000 - 8.000 de
euro, cu 20-30% mai pu]in dec$t ^nainte.
Un expatriat, deta}at pe pozi]ie de
director financiar, c$}tig@ ^ntre 6.000 }i
8.000 de euro, ^n companiile cu afaceri
cuprinse ^ntre 50 si 100 mil. euro, }i
peste 10.000 de euro, ^n businessurile
foarte mari. %n acela}i timp, un CEO expatriat are un salariu de 6.000 - 10.000
de euro ^n firmele mijlocii, 10.000 15.000 de euro, ^n cele mari, }i peste
15.000 - 20.000 de euro, ^n cele foarte mari.
O multina]ional@ cheltuie aproximativ 30.000 de euro pe lun@ cu un
expatriat care ocup@ o pozi]ie de CEO
sau general manager, adic@ 360.000 de
euro pe an.
Diferen]ele cele mai semnificative
^ntre executivii str@ini }i cei rom$ni nu
apar la nivel salarial, ci ^n ceea ce
prive}te structura pachetului, care cuprinde bonusurile }i beneficiile ^n bani sau
^n natur@, pachet care este mult mai
complex, ^n cazul unui manager str@in }i,
ca valoare, ^l dep@}este pe cel al unui
executiv rom$n cu aproximativ 20-30%.
Spre exemplu, pentru un salariu de
2.000 de euro pe lun@, companiile de pe
pia]a local@ pot recruta un financial controller str@in, cu cinci ani de experien]@
}i dispus s@ se relocheze ^n Rom$nia, ^n
timp ce speciali}tii rom$ni care cer ace}ti
bani au p$n@ ^n trei ani de experien]@.
Cu toate acestea, sc@derea salariilor este o "certitudine”, deoarece recrut@ri
^ncepute, ^n urm@ cu trei luni, pentru un
salariu de 4.500 de euro, s-au finalizat
pe un salariu de 3.000 de euro. Scad
salariile mari, dar, ^n cazul salariilor de
p$n@ la 1.000 de euro, nu o s@ se
resimt@ sc@deri puternice.
Se fac reduceri de costuri la nivelul companiilor din toate industriile.
Aceast@ m@sur@ are rol preventiv ^n
multe situa]ii, cum ar fi industriile care
nu sunt at$t de puternic afectate, dar
care au luat m@suri de precau]ie.
Impactul acestor reduceri de costuri este
identificabil ^n majoritatea bugetelor, iar
recrutarea de talente este evident unul
dintre acestea. %n aceast@ categorie pot
^ntra }i expatria]i.

le import@m...
În cele ce urmeaz@, nu îmi propun s@ abordez conceptul din perspectiva polisemiilor pe care le cuprinde }i
nici s@ m@ aventurez în emiterea unor
judec@]i de valoare, pentru c@ nu intr@
în sfera preocup@rilor mele.
M@ voi limita la reflectarea crizei
în lumea artelor, în general, }i în special în arta plastic@ actual@.
cm
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Pia]a de capital: analiz@ fundamental@ sau emo]ie
}i persistente.

Comportament ira]ional. Investitorii se

prof. univ. dr. Livia ILIE
Cum se pot explica evolu]iile din pie]ele
de capital din ultimele luni? Cât este
comportament ra]ional }i cât panic@?
De-a lungul a patru decenii, teoria academic@ conform c@reia pie]ele financiare reflect@ valoarea intrinsec@ a
ac]iunilor a fost de necomb@tut.
Ulterior, s-a manifestat }i punctul de
vedere conform c@ruia investitorii pot
schimba fundamental trendul pie]ei prin
decizii ira]ionale.
Adep]ii }colii behavioriste, având înc@
proasp@t în minte cre}terea artificial@ a
ac]iunilor din sectorul tehnologiei înalte, precum }i crahul de la sfâr}itul anilor ‘90, au o sarcin@ mai u}oar@ s@
r@spândeasc@ teoria potrivit c@reia
pie]ele pot fi uneori mai pu]in eficiente
în incorporarea informa]iilor noi, iar
investitorii, st@pâni]i de emo]ie, pot face
pie]ele incorecte. Unii chiar sus]in c@
pie]ele de capital au via]a lor distinct@,
care nu are nici o leg@tur@ cu cre}terea
economic@ }i cu profitabilitatea. Ei
argumenteaz@ c@ pie]ele nu sunt eficiente, adic@ ele nu reflect@ fundamentele economice. În consecin]@, în pia]@
apar devia]ii semnificative }i de durat@
de la valoarea intrinsec@ a ac]iunilor.
Finan]ele behavioriste (comportamentale) ofer@ o perspectiv@ valoroas@, acreditând ideea c@ pie]ele nu
sunt întotdeauna corecte, întrucât
investitorii ra]ionali nu pot corecta de
fiecare dat@ evalu@rile eronate ale investitorilor ira]ionali.
Dar pentru manageri, întrebarea
esen]ial@ este cât de des apar astfel de
devia]ii }i dac@ sunt suficient de frecvente încât s@ fie necesar@ luarea lor în
calcul în procesul decizional. Devia]iile
semnificative de la valoarea intrinsec@
sunt totu}i rare, iar pie]ele reu}esc
rapid s@ revin@ la pre]uri ale ac]iunilor
care corespund analizei fundamentale.
Teoria finan]elor behavioriste sus]ine c@
pie]ele pot e}ua în reflectarea fundamentelor economice în trei condi]ii.
Când toate aceste trei condi]ii sunt
îndeplinite, teoria previzioneaz@ c@
pre]urile dezechilibrate din pie]ele financiare pot fi nu numai semnificative, ci
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comport@ ira]ional atunci când nu analizeaz@ corect toat@ informa]ia disponibil@, formându-}i totu}i a}tept@ri referitoare la performan]ele viitoare ale companiilor. De exemplu, unii investitori
acord@ prea mult@ importan]@ unor
evenimente recente, ceea ce poate duce
la erori de supraevaluare a unor companii care au performan]e recente
bune. Al]ii sunt în mod excesiv conservatori }i subevalueaz@ companiile care
ofer@ informa]ii pozitive.

Comportament sistematic. Chiar dac@

investitorii ar decide s@ cumpere sau
s@ vând@ f@r@ a se baza pe o analiz@
fundamental@, impactul asupra pre]ului
ac]iunilor ar fi totu}i limitat. Dar dac@
acest comportament ira]ional este sistematic (grupuri mari de investitori au
acela}i tip de comportament), devia]ii
persistente ale pre]urilor pot ap@rea.

Limite ale arbitrajului în pie]ele financiare. Arbitrajul presupune c@ atunci când
investitorii consider@ ac]iunile supraevaluate s@ vând@ determinând sc@derea
pre]ului la valoarea lui fundamental@ }i
invers. Dar acest tip de arbitraj nu
apare întotdeauna ca urmare a costurilor, complexit@]ii }i riscurilor asociate
cu astfel de opera]iuni pentru micii
investitori, ceea ce face ca pre]urile s@
nu revin@ la valoarea lor fundamental@
(intrinsec@).
Totu}i, speciali}tii consider@ c@ pie]ele
de capital reflect@ valorile fundamentale (intrinseci). Sfâr}itul anilor ‘70 }i ‘90
au prezentat devia]ii majore de la valorile intrinseci.
La sfâr}itul anilor ‘70, când investitorii
erau obseda]i de ratele înalte ale
infla]iei pe termen scurt, pia]a a fost
probabil subevaluat@. Cealalt@ devia]ie a
pie]ei bine-cunoscut@ este a sfâr}itului
anilor ‘90, când pia]a a atins niveluri
ale coeficientului de capitalizare bursier@ (PER) de 30, nejustificate de
cre}terea de 3& a PIB real }i de 13&
randament al capitalului propriu.
Când astfel de devia]ii s-au manifestat,
pia]a de capital a revenit la nivele fundamentale într-o perioad@ de aproximativ 3 ani. Astfel, chiar dac@ pia]a a fost
incorect@ din când în când, ea a revenit totu}i la valoarea intrinsec@.
Acest lucru ne determin@ s@ credem
c@, pentru manageri, devine }i mai
important@ în]elegerea valorii intrinseci
a ac]iunilor lor. Acest lucru le-ar permite s@ exploateze orice devia]ie }i s@

]in@ cont de ele atunci când concep }i
implementeaz@ strategiile firmei.
Astfel, de exemplu, managerii pot
ob]ine avantaje atunci când:
- emit ac]iuni suplimentare, atunci când
pia]a supraevalueaz@ ac]iunile firmei
relativ cu valoarea lor intrinsec@;
- r@scump@r@ ac]iuni, atunci când pia]a
le subevalueaz@ comparativ cu valoarea
lor intrinsec@;
- pl@tesc achizi]iile cu ac]iuni }i nu cu
numerar, atunci când pia]a supraevalueaz@ ac]iunile.
[inând cont de faptul c@, pe termen
lung, pre]ul ac]iunilor unei companii
revine la valoare ei fundamental@,
managerii trebuie s@ se bazeze pe
valoarea actualizat@ a fluxurilor de
numerar atunci când iau decizii strategice. Ce trebuie s@ fie semnificativ este
comportamentul pre]ului ac]iunilor pe
termen lung, }i nu subevaluarea sau
supraevaluarea acestora la un moment
dat. Pentru decizii strategice, eviden]ele
sugereaz@, f@r@ dubii, c@ pia]a reflect@
valoarea intrinsec@ (fundamental@).

Teoria a}tept@rilor ra]ionale
Evaluarea pre]ului ac]iunilor depinde de
a}tept@rile oamenilor, în special în ceea
ce prive}te fluxurile de numerar. Este
greu de imaginat vreun sector economic în care a}tept@rile s@ nu aib@ un
rol esen]ial. De aceea este important s@
examin@m cum se formeaz@ aceste
a}tept@ri.
Teoria a}tept@rilor ra]ionale este cea
mai utilizat@ pentru a descrie formarea
a}tept@rilor într-o economie.
În anii ’50 – ’60, economi}tii considerau c@ a}tept@rile se formeaz@ numai
pe baza experien]ei. Aceast@ perspectiv@
asupra a}tept@rilor, numit@ a}tept@ri
adaptive, sugereaz@ c@ schimb@rile în
a}tept@ri survin lent de-a lungul timpului, pe m@sur@ ce informa]ia trecut@ se
modific@.
Dar oamenii î}i formeaz@ a}tept@ri nu
numai pe baza informa]iei trecute.
John Muth a dezvoltat o teorie alternativ@ a a}tept@rilor, numit@ teoria
a}tept@rilor ra]ionale, care poate fi formulat@ astfel: a}tept@rile sunt identice
cu previziunile optime (cea mai bun@
aproximare a viitorului) utilizând toate
informa]iile disponibile. De}i o a}teptare
ra]ional@ este egal@ cu previziunea
optim@ utilizând toat@ informa]ia disponibil@, o predic]ie bazat@ pe ea nu este
întotdeauna perfect@.
Exist@ dou@ ra]iuni care explic@ de ce

o a}teptare poate s@ nu fie ra]ional@:
1. Oamenii pot fi con}tien]i de existen]a
tuturor informa]iilor, dar pentru a le
g@si este nevoie de prea mult efort
pentru a face din a}tept@rile lor cea
mai bun@ aproximare posibil@.
2. Oamenii pot s@ nu fie con}tien]i de
anumite informa]ii relevante, astfel c@
aproximarea lor asupra viitorului s@ nu
fie perfect@.
Este important de recunoscut c@, dac@
un factor suplimentar este important,
dar informa]ia legat@ de acesta nu este
disponibil@, a}tept@rile care nu i-au în
calcul acest factor pot totu}i s@ fie
ra]ionale.
În pie]ele financiare, exist@ o motiva]ie
puternic@ pentru a egala a}tept@rile cu
previziunile optime asupra viitorului. În
aceste pie]e, cei care au previziuni mai
bune asupra viitorului se îmbog@]esc.
Aplicarea teoriei a}tept@rilor ra]ionale la
pie]ele financiare este foarte util@ }i se
nume}te ipoteza pie]elor eficiente sau
teoria pie]elor de capital eficiente.
Teoria a}tept@rilor ra]ionale ne conduce
la dou@ implica]ii de bun sim] în ceea
ce prive}te formarea a}tept@rilor,
deosebit de importante în analizarea
economiei în ansamblu:
- dac@ exist@ o schimbare în modul în
care o variabil@ se modific@, atunci se
va schimba }i modul în care a}tept@rile
privind acea variabil@ se formeaz@.
- erorile de previziune a a}tept@rilor
sunt în medie nule }i nu pot fi previzionate în avans.
În timp ce teoria a}tept@rilor eficiente a
fost dezvoltat@ de economi}ti monetari}ti, economi}tii financiari au dezvoltat o teorie paralel@ a form@rii
a}tept@rilor în pie]ele financiare.
Concluzia a fost aceea}i: a}tept@rile în
pie]ele financiare sunt egale cu previziunile optime folosind toat@ informa]ia
disponibil@. De}i economi}tii financiari
au dat teoriei lor un alt nume - ipoteza pie]elor eficiente - în fapt, teoria lor
este o aplica]ie a teoriei a}tept@rilor
ra]ionale la evaluarea titlurilor financiare.

Eviden]e }i anomalii
ale ipotezei pie]elor eficiente
La început, eviden]ele erau favorabile
ipotezei pie]elor eficiente de capital,
dar în ultimii ani o analiz@ mai aprofundat@ sugereaz@ c@ ipoteza s-ar
putea s@ nu fie întotdeauna corect@.
Iat@ câteva eviden]e în favoarea eficien]ei pie]ei:

Performan]a anali}tilor de investi]ii }i
a fondurilor mutuale. O implica]ie a

ipotezei pie]elor eficiente este aceea
c@ nu ne putem a}tepta s@ câ}tig@m
randamente anormale (mai mare
decât randamentul de echilibru al
pie]ei) cump@rând }i vânzând titluri.
Nu putem învinge pia]a! Analizând
performan]ele anali}tilor de investi]ii
}i ale fondurilor mutuale, se constat@
o consisten]@ a ipotezei eficien]ei
pie]ei. Faptul c@ cineva a avut o performan]@ foarte bun@ în trecut nu
indic@ faptul c@ va avea o performan]@ foarte bun@ }i în viitor. Unii
sunt noroco}i, al]ii nu. A fi norocos
nu înseamn@ c@ un prezic@tor este
capabil s@ înving@ pia]a.

Reflect@ pre]ul ac]iunilor informa]iile
publice disponibile? Ipoteza pie]elor
eficiente spune c@ da. Astfel, dac@
informa]ia este deja disponibil@
public, un anun] pozitiv despre o
companie nu va mai m@ri pre]ul
ac]iunii întrucât pre]ul cuprinde deja
aceast@ informa]ie. Eviden]ele empirice timpurii au confirmat }i aceast@
concluzie. Anun]uri ale unor câ}tiguri
favorabile nu determin@ în medie
cre}terea pre]ului ac]iunii.

Analiza tehnic@. Ipoteza pie]elor efi-

ciente sugereaz@ c@ analiza tehnic@
este inutil@. Informa]ii trecute privind
pre]ul ac]iunii nu pot ajuta previziunea schimb@rilor viitoare. De aceea,
analiza tehnic@ ce se bazeaz@ pe astfel de date pentru a previziona, nu
poate anticipa schimb@rile pre]ului
ac]iunilor cu succes.

Mi}carea aleatorie (engl. random
walk) a pre]ului ac]iunilor. Ipoteza
pie]elor eficiente implic@ faptul c@
pre]urile ac]iunilor ar trebui s@ aib@ o
mi}care aleatorie, deci schimb@rile
viitoare ale pre]urilor ac]iunilor ar trebui s@ fie impredictibile. Ceea ce ne
}i demonstreaz@ pia]a.
Toate eviden]ele timpurii în favoarea
ipotezei pie]elor eficiente p@reau
incredibile, determinându-l pe reputatul economist financiar Eugene Fama
s@ afirme c@ eviden]ele care confirm@
ipoteza sunt cuprinz@toare, iar eviden]ele contradictorii sunt rare.
Totu}i, în ultimii ani, ipoteza a început s@ prezinte anumite anomalii }i
eviden]ele empirice indic@ faptul c@
ipoteza pie]elor eficiente nu este
general aplicabil@.
Dezbaterea asupra ipotezei pie]elor
eficiente nu s-a terminat. Eviden]ele
sugereaz@ c@ aceast@ ipotez@ este un
punct bun de plecare pentru evaluarea comportamentului în pie]ele
financiare. Totu}i, exist@ importante
înc@lc@ri ale acestei ipoteze ce sugereaz@ c@ ipoteza pie]elor eficien]e nu
poate fi generalizat@ pentru întregul
comportament din pie]ele financiare.
Ceea ce observ@m acum în pia]@ nu
este doar ajustarea pre]urilor la valorile intrinseci, întrucât a existat o
supraevaluare, ci dimpotriv@ o
supra-reac]ie indus@ de panic@ }i de
lipsa de încredere a investitorilor în
pia]a, care va duce la subevaluarea
major@ a titlurilor. Revenirea la valorile intrinseci va cere timp, întrucât
investitorii vor trebui din nou s@
revin@ la un comportament ra]ional,
care s@ domine emo]iile.
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DEZVOLTARE

Conturul crizei, în zece cifre

Dan SUCIU

urmare din pag. 1

Pentru fiecare din aceste activit@]i,
putem g@si pove}ti relevante ale crizei,
dar putem g@si, din fericire, sute de mii
de cazuri care merg mai departe, cu
efort mai mare decât acum un an, sau
nu, dar cu acea convingere c@ economia trebuie s@ func]ioneze. Cifrele surprind îns@, dincolo de cazurile individuale, dimensiunea fenomenului. Sunt reperul care arat@ temperatura crizei. Am
ales 10 cifre care conteaz@, pentru c@
odat@ conturat@ lina care le une}te,
avem, ca, în jocurile de alt@ dat@ când
uneam puncte dispersate în pagin@,
imaginea crizei. {i ar trebui s@ începem
cu cursul. Cifra care sperie, în prim@
instan]@, cel mai mult, este raportul leueuro, iar aici, reperele difer@. Dac@ lu@m
începutul de an, când cursul era imediat
sub 4 lei, cei 4,3 lei pentru un euro
aduc o devalorizare de 7 la sut@.
Suportabil@, dac@ o compar@m cu devalorizarea altor monede regionale. Leul
îns@ se devalorizeaz@ cel pu]in de la 3,5,
cât era în var@, dac@ nu de la 3,1, cât
era în 2007, a}a ^nc$t chestiunea devaloriz@rii e mult mai dur@ decât pare la
prima vedere. Cifra }omajului este poate
cea mai relevant@ pentru criza ca fenomen social. {i în acest sens st@m rela-

tiv bine. 5,3& este }omajul la sfâr}itul
lui februarie. România a cunoscut cifre
mult mai mari. Acum doi ani }omajul
era peste aceast@ cifr@. Asta nu
înseamn@ c@ cele peste 72 000 de locuri
de munc@ peirdute în economie de la
începutul anului, nu reprezint@ o problem@. Dimpotriv@, privite din perspectiva locurilor de munc@ pierdute, chestiunea mersului economiei arat@ cu altfel.
Adic@ r@u, grav, periculos. Poate cele
mai grave cifre sunt îns@ cele ale produc]iei industriale. Avem a doua lun@
de sc@dere de dou@ cifre, }i dac@
decembrie, cu cele 18 puncte, concretiza situa]ia de criz@, cele 12 procente din
ianuarie o acutizeaz@. Cifrele încep s@ se
lege. Sc@derea num@rului de angaja]i, cu
cifra produc]iei industriale }i cu cifra
sc@derii comer]ului se leag@ pe aceea}i
linie descendent@ a sc@derii economice.
Comer]ul pare s@ fi intrat într-un picaj }i
mai puternic. Exprimate în euro, exporturile scad cu peste 24& iar importurile cu 37&. Nici nu mai conteaz@ c@ prin
aceast@ diferen]@ deficitul comercial, }i
implicit cel de cont curent, se
mic}oreaz@, pentru c@ aceste cifre pun
sub semnul întreb@rii întreaga economie
româneasc@. Norocul nostru este c@
exporturile nu dau decât 30 & din PIB,
dar sc@derea importurilor care au ]inut
pia]a de consum atâta vreme, risc@ s@

mai adauge câteva zeci de mii de locuri
de munc@ pe lista celor pierdute. Înc@,
la nivelul comer]ului retail aceste sc@deri
nu se v@d, dar aceast@ chestiune e
secundar@, de vreme ce succesul în
economia româneasc@ era legat de un
binom al cre}terii exporturi - importuri.
Adic@, exporturile au mizat puternic pe
aportul de competitivitate al importurilor
(}i nu vorbim aici de importurile de alimente etc). Industria auto, de exemplu,
are o component@ puternic@ din import,
pentru a sus]ine produsele finite }i dac@
acest binom nu va mai func]iona cu
motoarele turate, semnele proaste pentru economie nu mai pot fi evitate. Pe
scurt, dac@ aceste tendin]e ale
comer]ului se men]in, cre}terea
num@rului de locuri pierdute în economie este pasul care urmeaz@. Acesta
este contextul în care reprezentan]ii
Ministerului de Finan]e spun c@ veniturile la buget au sc@zut cu 7 procente, în
primele dou@ luni, fa]@ de aceea}i
perioad@ a anului trecut. E aproape de
mirare faptul c@ sunt „doar” }apte procente }i nu mai mult, având în vedere
c@ întreaga economie se contract@
puternic. Dar, poate efectul major@rii de
taxe }i accize are un efect pe termen
scurt, pentru c@, pe termen lung, e greu
de crezut c@ veniturile nu vor sc@dea }i
ele drastic.

Pentru portretul crizei, ar trebui s@ mai
apar@ }i cifrele credit@rii. În termen reali
sc@derea cu 1,1 la sut@, din ianuarie fa]@
de decembrie, în lei }i 0,1&, în valut@
nu pare îngrijor@toare. Dar, este! Vorbim
despre a patra lun@ consecutiv@ de
sc@dere a credit@rii }i acest lucru trebui
pus în contextul rolului pe care
creditarea îl are în economia româneasc@. Poate nu atât de fundamental ca
în economiile occidentale, dar esen]ial în
dezvoltare. Poate nu e înc@ îngrijor@toare
dublarea num@rului de credite restante,
pentru simplu motiv c@ punctul de plecare este foarte de jos. Poate c@ aceast@
cifr@ este înc@ neutr@, ca }i cea a veniturilor bugetare, dar, în rest, toate cele-
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lalte 5 sunt extrem de proaste. {i tot
proaste sunt }i evolu]iile bursiere (minus
27& de la începutul anului, pentru BET)
}i cea a vânz@rilor auto (minus istoric
de 58 de procente fa]@ de acelea}i dou@
luni ale anului trecut). Bursa }i vânz@rile
auto au fost mult@ vreme reperele unei
cre}teri economice spectaculoase. Al@turi
de pia]a construc]iilor unde înc@ mai
avem cifre bune. Nea}teptat, dar în
ianuarie sc@derea fa]@ de decembrie e
mic@ (}ase procente) în timp ce fa]@ de
ianuarie anul trecut e cre}tere de peste
8&. E singura cifra din cele zece care
puncteaz@ împotriva crizei. Întrebarea
este pentru cât@ vreme.

Expansiunea instrumentelor electronice de plat@: solu]ii }i limite

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU

O s@ continu@m, în articolul de
s@pt@mâna aceasta, preriplul nostru în
lumea atât de dinamic@ }i promi]@toare
a comer]ului electronic, privindu-le }i
ca o posibil@ solu]ie pentru criz@ dar }i
reliefînd câteva din limitele lui.
Cum se estimeaz@ c@ vânz@rile prin
Internet vor acoperi peste 22& din
cifra de afaceri la nivel european, pân@
în 2012-2015, iar site-urile web sunt
destinate, într-o m@sur@ tot mai mare,
tranzac]iilor }i nu doar informa]iilor, se
va asista probabil }i la o cre}tere a
nivelului de tehnologizare a comercian]ilor. Dac@, îns@, se ia în calcul rata
de conversie (raportul dintre num@rul comenzilor efectuate }i num@rul
vizitatorilor unici) a magazinelor online
române}ti, care este în jur de 2&, sau
maxim 4-5&, în cazul magazinelor de
ni}@, se constat@ c@ ecommerce-ul
românesc are o mare problem@.
Ce se întâmpl@ cu cei aproximativ 95&
de poten]iali clien]i care viziteaz@ un
magazin online?
Sau, altfel spus,
}tiind c@ rata de abandon a co}ului de
cump@r@turi este în jurul valorii de
50& în România, ce se întâmpl@ cu
acei oameni care renun]@? Au pus în
co} }i nu au finalizat comanda. De ce
? Oare cine este de vin@ pentru ocuparea de locuri coda}e în clasamentele
UE }i pentru gradul foarte redus de
folosin]@ a cump@r@turilor online în
România?
Vizitatorii închi}i }i neinforma]i, marea
majoritate a magazinelor online române}ti care fac e-commerce la un nivel
de calitate sc@zut, furnizorii de produse
}i servicii c@tre magazinele online, care
mai r@u încurc@ decât ajut@, presa neinformat@ }i care nu ajut@ cump@r@torii,
ori institu]iile }i organismele autorizate
în reglementarea }i dezvoltarea

comer]ului electronic în România, care
nu au desf@}urat destule activit@]i concrete în acest scop?
Aflarea r@spunsului sau r@spunsurilor la
aceast@ întrebare este incitant@, deoarece, fiind vorba despre un domeniu
dinamic de afaceri în România, exist@
o anumit@ lips@ de aprofundare teoretic@ a fenomenelor specifice comer]ului electronic, mai ales sub aspectul
reglement@rii pie]ei comer]ului electronic în România, în general, }i cel al
statutului, func]iunilor }i rolului institu]iilor din România, autorizate în dezvoltarea comer]ului electronic, în particular.
Având în vedere ultimele previziuni ce
vizeaz@ viitorul e-commerce-ului }i al
comer]ului realizat de retaileri, consider@m c@ autorit@]ile române, institu]iile/organismele publice }i cele din
domeniul privat, autorizate în domeniul
comer]ului electronic, vor trebui s@ se
orienteze spre acele activit@]i }i ini]iative
care au fost adoptate de celelalte ]@ri
din lume }i care }i-au dovedit viabilitatea în economia acestora.
Totodat@, aceste institu]ii vor trebui s@
]in@ cont }i de specificul cyberspaceului românesc, marcat înc@ de o mare
neîncredere }i de scepticismul clien]ilor
autohtoni în folosirea noilor metode de
tranzac]ionare }i de plat@ online.
Cunoscu]i, prieteni }i rude înc@ pl@tesc
cash la supermarket-uri, de frica fraudelor ce se pot întâmpla cu acel card
de plastic din portofel, }i nu avem ce
s@ le facem înc@. Timpul va demonstra
c@ este mai u}or s@ cari dup@ tine bani
virtuali, s@ ai o rezerv@/un credit la
îndemân@ }i c@, de fapt, economisim
bani folosind aceste instrumente electronice.
Odat@ cu cre}terea gradului de acces la
Internet, a crescut }i probabilitatea ca
s@ se afle tot ce vrem despre o anumit@ companie sau despre un magazin
online, în mod deosebit. {i aceasta nu
este r@u, deoarece tot mai mul]i
oameni citesc în mod activ reac]iile
altor clien]i cu privire la comer]ul electronic românesc. Ce este r@u e faptul
c@ lucrurile nu sunt tocmai roz.
Din cauza num@rului mare de magazine online lansate, în mod deosebit anul

trecut, calitatea serviciilor prestate de
acestea nu s-a ridicat la în@l]imea
a}tept@rilor clien]ilor. Acestea, ori au
livrat cu întârziere, ori cu costuri suplimentare de livrare, neafi}ate pe site, ori
au „min]it” cu privire la informa]ia de
stoc etc.. Cauzele acestei situa]ii actuale sunt multe, }i unele au r@d@cini ce
se trag din modul de colaborare a
acestor magazine cu furnizorii de
marf@.
Ace}tia din urm@, de fapt, nu sunt
preg@ti]i s@ sus]in@ o dezvoltare normal@ a comer]ului electronic românesc.
Problema la furnizorii de marf@ este c@
nu pun la dispozi]ie în timp real informa]ia de stoc, iar de aici apar }i numeroasele frustr@ri ale clien]ilor finali }i
crizele de imagine ale magazinelor online române}ti.
De aceea, furnizorii de marf@, împreun@
cu proprietarii magazinelor online, vor
trebui s@-}i revizuiasc@ }i îmbun@t@]easc@ modul de colaborare, pentru a
putea oferi poten]ialilor clien]i cele mai
bune informa]ii despre m@rfurile pe
care le au în stoc.
La ora actual@, o alt@ cauz@ a întârzierii dezvolt@rii normale a comer]ului
electronic românesc este lipsa de informare. {i astfel, ajungem din nou la
faptul c@, tocmai lipsei promov@rii
acestui tip de comer], a siguran]ei }i a
avantajelor metodelor moderne de plat@
online, se datoreaz@ lipsa de încredere
manifestat@ de eventualii clien]i ai
magazinelor online.
Sigur, aici sunt de vin@, în primul rând
proprietarii de magazine online, care nu
acord@ prioritate bugetului de marketing
}i promovare. Dar, pentru promovare
trebuie bani, }i nu pu]ini. Marile magazine online române}ti aloc@ chiar zeci
de mii de euro, lunar, pentru promovare }i marketing-ul organiza]iei. Altele,
doar 200-300 de euro, ceea ce este
foarte pu]in.
De asemenea, consider@m c@ acest
lucru ar trebui s@ plece }i de la b@ncile
române}ti, care, cu toate c@ s-a constatat c@ urm@resc numai câ}tigul imediat, au atras un num@r foarte mare de
clien]i c@rora le-au furnizat carduri, ce
stau îns@ nefolosite în buzunarele acestora, sau chiar aruncate prin unele ser-

tare de acas@.
Potrivit statisticilor RomCard, solicitate
de singura publica]ie de comer] electronic din România, primul semestru al
lui 2008 se încheie cu un bilan] de
aproape 26 de milioane euro, sum@
rezultat@ din plata online cu cardul în
sistemul de securitate 3D Secure. Cifra
este de aproape 3 ori mai mare decât
volumul total realizat pe parcursul anului 2006, an care s-a încheiat cu un
bilan] de aprox. 9,5 milioane euro. În
acela}i timp, volumul procesat în primele 6 luni ale anului se apropia vertiginos de bilan]ul total al lui 2007 –
respectiv aproape 35 de milioane euro.
Conform unui studiu, anul 2008 s-a
încheiat cu aprox. 60 de milioane euro,
rezultate din plata online cu cardul sub
3D Secure.
Cele mai multe tranzac]ii sunt generate
de cardurile în lei, de}i valoarea medie
a acestora este cea mai mic@. Mai
exact, în primul semestru al lui 2008,
s-au înregistrat 220.384 tranzac]ii în lei,
cu o valoare medie per tranzac]ie de
158 RON. Aproape 75.500 de tranzac]ii
au fost generate de carduri în euro,
unde valoarea medie per tranzac]ie este
considerabil mai mare, respectiv 208
euro. Cardurile în USD au generat
3.081 tranzac]ii cu o valoare medie de
249 USD.
Cea mai mare parte a tranzac]iilor online cu carduri emise în lei este generat@ de plata facturilor de telefonie
mobil@, lucru care explic@ }i valoarea
medie a tranzac]iilor (158 RON – cifr@
rezonabil@ pentru o factur@ de telefon).
Tranzac]iile efectuate cu carduri emise
în valut@ sunt atribuite comercian]ilor
care ofer@ servicii de turism sau
rezerv@ri de bilete de avion. Din aceast@
cauz@, valoarea medie a tranzac]iilor
este mult mai mare.
Tranzac]iile efectuate cu carduri emise
în euro aduc cei mai mul]i bani în
comer]ul electronic românesc. Practic,
din cele 26 de milioane de euro procesate în primul semestru al anului
2008, aproape 16 milioane de euro au
fost generate de cardurile în euro. Cifra
este extrem de interesant@, pentru c@
majoritatea tranzac]iilor în euro sunt
generate de carduri din str@in@tate. Nu

se }tie exact dac@ aceste carduri sunt
emise de b@nci str@ine sau de b@nci
române}ti, dar cert este c@ majoritatea
tranzac]iilor în euro vin din afar@.
Ca exemplu, într-o cercetare f@cut@
împreun@ cu RomCard, pe comerciantul online BlueAir.ro – s-a constatat c@ din totalul de tranzac]ii efectuate, doar 8& erau generate de carduri
române}ti emise în lei. Restul de 92&
erau tranzac]ii în euro generate din ]@ri
ca Italia, Spania, Cipru etc.
Potrivit statisticilor RomCard, domeniile
care genereaz@ cele mai mari volume
în comer]ul electronic românesc sunt,
în ordine: serviciile de turism }i
rezerv@ri de bilete de avion, plata facturilor de telefonie mobil@ }i produsele
IT&C, electronice }i electrocasnice.
Lunar, majoritatea covâr}itoare a
b@ncilor române}ti aduc la cuno}tiin]a
clien]ilor, în scris, situa]ia lor financiar@.
Pentru promovare, b@ncile, foarte simplu }i f@r@ costuri suplimentare, ar
putea s@ tip@reasc@ pe extrasele de
cont, în forme din cele mai diferite, dar
atractive, }i mesaje prin care s@ prezinte avantajele comer]ului electronic }i al
folosirii pl@]ii cu cardul în comer]ul
online.
Totodat@, având în vedere grija românilor fa]@ de banii proprii, prin aceste
mesaje b@ncile pot scoate în eviden]@
cât se poate economisi }i ce câ}tig@
posesorul cardului prin folosirea pl@]ii
cu cardul sau prin efectuarea de
„cump@r@turi online”, încurajându-}i
astfel clien]ii s@ foloseasc@ cardurile pe
care le posed@.
De asemena, speciali}tii institu]iilor
publice }i cei ai organismelor private ar
trebui s@ se a}eze, de urgen]@, la masa
dialogului constructiv }i s@ stabileasc@
încotro se dore}te s@ se îndrepte
comer]ul electronic românesc, odat@
mai mult .
Trebuie stabilite strategiile de ac]iune
comune }i liniile directoare dup@ care
ar trebui s@ se ghideze }i s@ ac]ioneze
to]i „actorii” din pia]a e-commerce-ului
românesc. Consider@m c@ numai a}a
dezvoltarea acestei industrii, în
România de ast@zi, va putea avea sor]i
de izbând@.
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Despre un mediu economic de criz@...

Dan POPESCU
Este 13 martie, vineri diminea]@, }i
trenul „rapid” de Bucure}ti merge cât
se poate de încet spre Capital@.
Aproape 6 ore, între Sibiu }i
Bucure}ti. Asta este, nu s-au mai
f@cut „investi]ii de cale” (linie), iar
„calea” nu suport@, pe nu pu]ine
por]iuni, viteze cât de cât mai mari.
Altminteri, vagoanele sunt onorabile.
Ce fac în tren? Ce pot s@ fac? Citesc
}i reflectez. Reflectez la împrumutul pe
care îl analiz@m, dezbatem }i vrem s@l contract@m cu FMI. Cât, cum, în ce
condi]ii, cu ce dobând@, care sunt restric]iile, cum le putem suporta, cu ce
pre], ce termen de gra]ie exist@, pân@
când trebuie înapoiat? Va fi, aproape
sigur, o sarcin@ ce va ap@sa cu
prec@dere pe umerii genera]iei (ilor)
viitoare. Pe urm@, ce facem cu el? Nu
este vorba de un împrumut care s@
poat@ amplifica, nemijlocit, investi]iile,
salariile, pensiile, creditul, ci mai mult
un împrumut care ofer@ garan]ii pentru ca toate acestea „s@ fie capitalizate” pe alte c@i }i s@ creasc@ ^n timp.
Grea decizie, desigur... Trebuie s@
cuno}ti cât de cât mai precis datele
problemei, pentru a putea formula o
opinie profesional@. C@ dup@ ureche...
A}a cum am asistat la episoadele
penibile c@ nu va fi nici o criz@, c@
economia „duduie”, c@ b@ncile din
România sunt puternice }i nu vor fi
afectate de criz@, c@ salariile, pensiile
vor cre}te etc., a}a asist@m }i acum
la fel de fel de „dat cu presupusul” în
privin]a împrumutului, f@r@ s@ existe
r@spunsuri potrivite la întreb@ri }i
rigoarea necesar@. A fost ^ns@
Pre}edintele mar]i seara la TV }i a
mai clarificat c$te ceva...
Oricum, }tim asta, la împrumuturi nu
prea am avut }i nu avem mân@ bun@.
Lu@m cât lu@m, dar pl@tim înapoi din
greu. În 1929, în preajma marii crize
economice mondiale, totalmente
neprev@zut@, }i într-o atmosfer@ euforic@, Guvernul na]ional - ]@r@nesc
încheie, la Paris, un împrumut interna]ional de stabilizare în 4 tran}e, în
sum@ de 17 miliarde lei (leul românesc de atunci). Se pl@tea o dobând@
anual@ nominal@ de 7 & }i se pl@teau
comisioane. Din suma împrumutat@,
39 milioane dolari subscriau 3 mari
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- de la întreb@ri „u}oare” spre r@spunsuri „grele” -

b@nci americane }i alte b@nci din Italia
}i Elve]ia; 30 de milioane dolari subscria Trustul suedez al chibriturilor, al
c@rui pre}edinte, peste nu mult timp,
se va sinucide; 22 milioane dolari
erau tran}a francez@, iar 9,7 milioane
dolari, tran}a englez@. 24 & din
^mprumut vor fi folosi]i pentru
r@scump@rarea portofoliului imobilizat
de al B@ncii Na]ionale a României;
35,15& pentru constituirea fondului
de rulment al tezaurului }i al CFR;
35,5& pentru investi]ii c@i ferate; iar
restul pentru alte lucr@ri de investi]ii.
Accederea efectiv@ la bani }i consumarea împrumutului ca atare va ridica numeroase probleme, restric]iile
r@mânând, restituirea banilor fiind
destul de riguroas@, dar consumul lor
}i eficien]a în economie fiind destul
de sc@zute. A fost }i criza mondial@,
astfel c@ lucrurile nu au stat deloc în
ordine. Practic, în mare majoritate cei
s@raci au pl@tit nota...
... Un alt împrumut, în cereale
acum, a fost luat, dac@ îmi aduc bine
aminte din ceea ce am citit, prin 1946
– 1947 de la sovietici, în vremea
secetei. În fapt, ei ne împrumutau cu
o parte relativ redus@ din ceea ce luaser@ de la noi cu japca, în condi]iile
desp@gubirilor de r@zboi „cuvenite”.
Acum câ]iva ani am mai ob]inut
împrumuturi tot de la FMI, f@r@ rezultatele a}teptate }i, iat@, cel de acum.
Este o condi]ie „sine qua non”: cel
care îl ini]iaz@ }i aprob@, s@-}i asume
}i r@spunderea profitabilit@]ii lui.
Altminteri... S@ mai relev un fapt:
Criza din 1997-1998, a statelor emergente din Asia de Sud-Est s-a
declan}at ^n condi]iile ^n care aceste
state aveau ^mprumuturi FMI }i ^i
urmau ^ntocmai “re]etele”... Ceea ce
m@ mai îngrijoreaz@ este relativa lips@
a unei strategii serioase anticriz@, care
s@ releve domeniile de oportunitate,
pârghiile }i instrumentele utilizate, o
anume configurare concret@ a rezultatelor a}teptate, etc. În lipsa lor efectiv@, lucrurile nu se afl@ deloc bine.
În]eleg c@ vom spori investi]iile, dar
cum? În fond, economia lumii este o
economie global@, „tu}e}ti” în
America }i faci „grip@” în Europa, }i
invers. China este }i ea în joc... Aud
c@, dup@ aprilie, situa]ia va fi mai
bun@. Ni se spune c@ la noi. A}a afir-

Bucure}ti, Calea Victoriei
ma premierul. Dar cum, când, în
SUA, pre}edintele Obama se refer@ la
situa]ii negative ce abia urmeaz@ s@
vin@, declara]ii de acest fel sunt }i în
Europa, este oare posibil s@ fie bine
la noi }i la al]ii r@u de tot? S@ dee
Domnul, dar nu prea cred... %nc@ din
urm@ cu 7-8 luni scriam de criza economiei de specula]ie }i de manifestarea ei p$n@ spre finele lui 2010. %n
emisiunea TV amintit@ }i pre}edintele
se referea la 2010. {i este, totodat@,
criza de paradigm@ la care nu se
refer@ aproape nimeni...
...În fapt, prin împrumutul în rela]ie
cu FMI–ul, se pot deplasa toate
r@spunderile pentru orice neîmpliniree
social@ de la guvern spre FMI, invocându-se respectarea întocmai a
condi]iilor draconice care circumstan]iaz@ acordarea împrumutului.
Deasemenea, dup@ cum se vede
încrâncenarea dur@ a guvernului fa]@
de bugetari, este probabil ca tot cei
s@raci s@ achite nota de plat@ a crizei. Bugetarii }i salariile mici din sectorul privat. Îmi st@ruie, totu}i, o
intrebare: de ce patroni de mari firme
private sau pre}edin]i de b@nci, care
}i-au gestionat prost afacerile, în loc
s@ pl@teasc@ ei pentru asta - }i au de
unde -, primesc, direct sau indirect,
„injec]ii” din bani publici, adic@ pl@tim
tot noi? În vest se desf@}oar@ o
ampl@ dezbatare pe aceast@ problem@.

S@ mai vedem ce-o fi }i s@ sper@m.
Speran]a ne r@mâne, într-adev@r...
Ajung în Gara de Nord, iar pe Calea
Grivi]ei, pân@ la Buze}ti, peisajul parc@
a fost bombardat. Bombardat r@u.
Ziduri care stau s@ se pr@bu}easc@,
case, un fel de-a spune, cu geamuri
sparte, u}i lips@, se casc@ mari g@uri
^n pere]i, murd@rie }i orduri cât încape etc. Pe urm@, spre Calea Victoriei,
„situa]ia” se amelioreaz@. M@nânc de
prânz la „Pizza - Hut”, bine }i deloc
scump. La o mas@ lâng@ mine, 6
tineri: 3 fete, 2 b@ie]i, probabil studen]i la ASE Bucure}ti, }i un b@rbat
ceva mai pu]in tân@r. Acesta din urm@
le peroreaz@ celorlal]i despre o posibil@ afacere – difuz }i confuz exprimat@, auzeam totul - , solicitând
insistent de la ceilal]i 10.000 de
dolari. Ei se cam codeau, iar omul
nostru ]inea mor]i} s@-i l@mureasc@,
spunându-le c@ pia]a merge bine, c@
sunt ni}e de performan]@, c@ a f@cut
el cercet@ri de marketing, c@ o s@
aibe }anse etc. Pentru a înl@tura orice
dram de neîncredere, „maturul vorbitor” pronun]a, cam la 3–4 cuvinte,
„O.K.”. Direct propor]ional, de altfel,
cu gre}elile de acord gramatical pe
care „le realiza” în discursul s@u. Vroia, probabil, s@ sus]in@ c@ este, totu}i,
citit }i merge în pas cu timpul. Eu am
plecat, ei au r@mas, dar dup@ desf@}ur@rile de pân@ atunci, nu cred c@ a
ie}it ceva. Vedeam în cazul respectiv

}i ceva similitudini pentru situa]ia
noastr@ în raport cu împrumutul...
... Merg la Universitate, unde, la orele
16, îmi încep cursul cu masteranzii.
Traversez Calea Victoriei, spre fostul
hotel „Bucure}ti”, acum, “Radisson”,
când v@d c@ traverseaz@ lâng@ mine
tân@ra domni}oar@ a pre}edintelui. O
apari]ie realmente pl@cut@, un mers
unduios, discret, totul elegant, rafinat,
bine articulat. E îmbr@cat@ într-un trening alb }i merge s@-}i ia ma}ina –
un solid „4 x4” - aflat@ în parcarea
din fa]a hotelului. O ia }i, dup@ un
salut cu portarul, pleac@. În pauz@,
printre altele, discut cu un grup de
studen]i despre „episod”. O laud. Dou@
studente îmi replic@: „A}i, are opera]ii”.
„Ce fel de opera]ii?”, zic. „Estetice, la
n@ri }i la buze”, zic ele. “Oricum, zic
eu, cu sau f@r@ opera]ii, arat@ foarte
bine”. „Dar, cum este cu candidatura
pentru parlamentul european?” îmi
replic@. Eu, aici, curm discu]ia }i
intr@m la clas@...
...Seara, la televizor, Gigi, patronul
Stelei, se plânge c@ criza l-a s@r@cit
r@u. Îl aprob, dar m@ întreb, cum a
fost posibil ca, într-un mediu
economic normal, el s@ se îmbog@]easc@? R@spunsul este limpede, nu
am avut }i nu avem un mediu economic normal. Poate de aici înainte.
Greu de spus...
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