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Într-o lume globalizat@, criza nu poate fi decât global@.
Adic@, nimeni nu scap@ de ea, potrivit binecunoscutului
efect de domino.
Consecin]ele crizei sunt doar diferite, de la caz la caz,
de la stat la stat. În principiu, cele mai lovite sunt ]@rile
cu grad ridicat de vulnerabilitate. [@rile s@race ale lumii,
cu economii neperformante sau cele care n-au }tiut s@-
}i croiasc@ un drum propriu, r@mânând total dependente
de evolu]ia marelui capital interna]ional vor pl@ti pre]ul
cel mai mare într-o recesiune global@. Nu degeaba se
spune c@ atunci când colo}ii financiari de pe Wall –
Street str@nut@, zeci de economii na]ionale fragile au deja
frisoane grave. Asta-i soarta celor mici }i neajutora]i.

Criza care remodeleaz@ 
configura]ia puterilor lumii

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID
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Inegalit@]ile sociale frapante – de venituri, mai ales, iar în acest
cadru de via]@ -,  au reprezentat }i reprezint@ mai mereu un
factor esen]ial de tulbur@ri, de disolu]ie social@, de dezechilibru
economic. Nu este vorba de inegalit@]i de pozi]ie în societate,
nici nu au cum s@ fie to]i egali astfel. Nu este vorba, îndeob}te,
de inegalit@]i de venituri între state, respectiv, pe medie, între
cet@]enii dintr-un stat în raport cu cet@]enii dintr-un alt stat,
acestea depind, finalmente, de puterea, capacitatea economic@
a unei ]@ri. Cu prec@dere avem astfel în vedere inegalit@]i salar-
iale, de venituri din cadrul acelea}i ]@ri, nu de pu]ine ori pen-
tru func]ii, pozi]ii asem@n@toare pe o scar@ social@ a impor-
tan]ei acestora, când a}ezarea pe segmentele respective se
face cu o not@ pregnant@ de arbitrar }i subiectivism, în afara
legilor sociale ale pie]ei. Avem în vedere distan]ele economice
imense între cele mai mari }i cele mai mici salarii, nu doar
bugetare, etc. 

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Ethnic and structural aspects
within the regionalization process

and management of territorial
capital in Romania (I)

Developing regions are entities
of balanced economic and
social development meant  to
ensure catching of gaps and
prevention of further  gaps. To
do this, the criteria  used for
configuring or reconfiguring
the composition of the regions
should be subsumed only the
objectives of balanced eco-
nomic development , cohesion
and solidarity.Functionally spea -
king, in Europe we have admi -
nistrative regions and statisti-

cal regions. Statistical regions are used for statistical com-
parisons to similar NUTS levels, while administrative
regions have somewhat similar functions to Romania’s
counties (they have elected regional councils and appoint-
ed staff, have their own income sources from exploitation
of public regional resources and regional taxes or duties).
The administrative or statistic nature of regions in the
European Union is a matter for the exclusive national gov-
ernments. Existence of statistical or administrative regions,
however, is mandatory for cohesion and solidarity policies
as well as for access to structural instruments.
To define the levels of statistic and/or administrative
aggregation the Union uses since 1988 the NUTS clas-
sification. First Regulation of the Parliament and
Council on NUTS was adopted in 2003. NUTS regula-
tion provides a review every three years. For EU-25 the
latest revision was adopted in 2005 and became oper-
ational on January 1, 2008.
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Ac]iunea inegalit@]ilor din perspectiva crizelor - câteva coordonate - 
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În articolul de fa]@, ne propunem s@ reflect@m
asupra conceptului de cau zalitate în procesul eco-
nomic, nu dintr-o perspectiv@ a logicii extensive, ci
mai de grab@ a judecatii (în sens kantian) sau, cu
alte cuvinte, a reprezent@rii unitare a unei diversit@]i.
Cunoa}tem faptul c@ tipologia cauzalit@]ii a fost
introdus@ de c@tre Aris totel }i se pare c@ de atun-
ci nimeni nu a mai reu}it s@ adauge al@turi de
aceste cauze altele noi.
În fapt, lumea }tiin]ei este poluat@ de aceast@ tipolo-
gie, iar cunoa}terea }tiin ]ific@ reclam@ capacitatea de
a determina cauzele }i de a da explica]ii.În contin-
uare, pentru în]elegere, facem o scurt@ trecere în
revist@ a cauzelor care stau la baza explica]iei
}tiin]ifice, iar apoi vom încerca s@ depist@m în ce
m@sur@ acestea sunt reg@site în analizele pe care
noi le facem asupra fenomenelor din econo mie
(facem precizarea c@ fenomenul economic reprezint@
expresia m@ su rat@ a procesului economic) }i cât de
veridice sunt concluziile la care ajungem în ana -
lizele noastre.

Introdus de Michael Porter înc@ de la înce -
putul anilor 1980, avantajul concuren]ial sau
competitiv continu@ s@ reprezinte unul din-
tre conceptele cheie ce pot fi utilizate de
firme cu scopul ob]inerii unie pozi]ii mai
bune pe pia]@. Strategia concuren]ial@, v@zu -
t@ ca ac]iunea de c@utare a unei pozi]ii fa -
vorabile pe pia]a relevant@ are ca suport
crearea, identificarea }i sus]inerea avantajului
competitiv. Michael Porter afirma: „baza fun-
damental@ a performan]ei peste medie a unei
firme este avantajul concuren]ial durabil”. 

Cauzalitatea procesului economic 
– o problem@ controversat@

AVANTAJUL CONCUREN[IAL 
– instrument al luptei concuren]iale 

Vizit@ profesional@
la Strasbourg
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In 2007 the regulation embedded
regional structures of Romania and
Bulgaria, at the same time with the
accession of those into the European
Union (Regulation (EC) No 176/2008
Regulation (EC) No 176/2008 of the
European Parliament and of the
Council of 20 February 2008 amend-
ing Regulation (EC) No 1059/2003 on
the establishment of a common clas-
sification of territorial units for statis-
tics (NUTS) by reason of the acces-
sion of Bulgaria and Romania to the
European Union - Official Journal L
061, 5 March 2008). 
The criteria used for regional division
in the Union are either of a legisla-
tive nature, or of analytic nature.
Legislative criteria are the expression
of the national political will regarding
the allocation within regions for local
communities and population size for
each region, necessary and sufficient
for effective fulfillment of economic
and social tasks. Analytic or function-
al criteria are defining regions based
on analytic requirements in relation to
geographical grouping (areas with
similar altitude and soil, for example),
or socio-economic, like polarity com-
plementarity or economic homogene-
ity (resulting regions such as wine
regions mining area, etc.).
Romania has defined in 1998 in the
frame of the Law of Regional
Development under Act 151, eight
development regions, using normative
criteria. They have no legal personal-
ity and are not constituted as admin-
istrative-territorial units, being part to
the category of statistical regions. At
that time, the territorial definition of
the eight regions suffered a number
of critics, more of political than func-
tional nature. After half a century of
communism and centralized econo-
my, unfortunately, functional historical
regions in Romania remained only a
memory. Beyond any political or doc-
trinal approach, there were no condi-
tions left for applying the criteria to
delimit functional regions of develop-
ment, the only reasonable way
remaining the normative one.
Dividing the territory of a state into
economic areas - whether they are
administrative territorial or statistic
units - is part of territorial planning
sensitive operations. Territorial plan-
ning has especially concerned devel-
oped countries of Europe, starting
with the `80s, seemingly being
inspired from Dutch model of territo-
rial planning, whose roots date back
in the `50s. In Europe and the in the
world generally, there is no model of
spatial or territorial planning, but
there is at least one conceptual unit
of views in this area. Thus, territori-
al planning relates generally to meth-
ods and models used by public
authorities at various levels to influ-

ence by public policies the distribu-
tion of human activities of economic
and social nature to territories where
that public authority governs them.
Meanwhile, the spatial approach has
recorded significant changes. Thus,
while during the ̀ 70s there was heav-
ily used the concept of  determined
territorial zoning (setting of dedicated
areas of human activity, such as
areas of housing, commercial or
industrial areas, etc.), whose expres-
sion were specific planning tools
such as  general urban plans - urban
planning area (with uniform and
homogeneous areas intended), it is
now increasingly applied the concept
of mixed-use land  (mixed-use land)
, which has determined the develop-
ment of more compact cities or some
mega- urban structures.
Spatial planning is now seen in devel-
oped countries as closely linked to
both the sustainable economic devel-
opment (based on environmental pre -
servation and cultural heritage com-
ponents) as well as to the  social and
territorial cohesion. At the level of the
European Union, the desire for terri-
torial cohesion is mentioned  in the
Lisbon Treaty and subject to the
‚‚Terri torial Agenda’’ signed by Mem -
ber States signed in Leipzig, 2007.
The same theme is reflected in the
European legislative level in the doc-
ument known as The European Spatial
Development Perspective (ESDP).
Territorial planning should determine
- for each of the states (or territories)
where it applies - a balanced region-
al development, based on coherent
and cohesive organization of physical,
economic and social „space“ .
Through harmonized and integrated
public policies, public authorities at
all levels should aim to achieve spe-
cific and cohesive development of
regions, based on joint participation
in the partnership of public and pri-
vate actors. As shown in basic pro-
gramming documents at the level of
the European Union  and in various
academic researches, regional plan-
ning includes both relational and
functional aspects involving the mate-
rial and immaterial factors alike.
Directly related to the concept of ter-
ritorial planning is that of territorial
governance. Territorial governance
refers to the existence of “govern-
ment entity“ in the territory to which
it refers able to coordinate political,
social, economic actors to achieve
and implement appropriate and non-
destructive public policies to the
human and material capital in such a
manner as based upon to functional
promoting of subsidiarity, partnership
and cooperation, make “territories“ to
strive for cohesive and solidarity
recomposition of the European space.
Nationally, most fundamental con-
cepts relating to regional development
and territorial planning are integrated
into political documents or legal

instruments. Thus, regional develop-
ment law, amended in 2004, declares
as fundamental to economic develop-
ment the principles of subsidiarity,
partnership and decentralization. Still,
the historical and political situation of
the twentieth century in South and
South-Eastern Europe has determined
the maintaining of practices and polit-
ical support of total different kinds,
which in turn generate political atti-
tudes, legislation and practices quite
others than the principles mentioned
above, sometimes with accents of
irrationality.
The most important interference in
this context brings majority-minority
national rate. Romania was formed as
a unitary national state at the end of
World War I upon dissolution of the
Austro - Hungarian Empire. Peace
treaties signed at the end of World
War I set the boundaries of national
states formed after disintegration of
the Austro-Hungarian Empire and the
special rights of minorities to enjoy.
These rights are defined as collective
rights, granted by national or ethnic
criteria, rather than individual rights
in the contemporary sense of the
term. Collective rights of national
minorities were guaranteed by the
national state whose citizens were/ -
became the respective national mino -
rities. Committed and guaranteed by
international treaties, collective rights
for national minorities have rather
created the increasement of xenopho-
bic and revanchist manifestations.
The theme of collective rights and
claiming  an administration manage-
ment system based on the ethnic
composition of the population is
present in claims and policy actions
of the Hungarian minority in Romania
throughout the period  since  signing
the Peace Treaty of Trianon. The
treaty ended a period of “millennial“
ethnic and national  inequality in
Central and Southeast Europe,
European area where domination of
the Habsburg Empire and later on of
the Austro-Hungarian Empire carried
on to the fact that  most of the uni-
tary national states were  set up after
World War I. In all these states
there was a significant pressure in
terms of granting or maintaining  col-
lective rights of national minorities -
in all cases it is the Hungarian minor-
ity - and in particular with regard to
self-determination and territorial capi-
tal administration  based on ethnic
dominance.
The already historical tension between
the ethnic majority-minority existing
in the region in the years before
World War I was marked by at least
unfortunate occurrences after 1918
and during the World War II. In this
category fall, for example, the events
triggered by the proclamation by the
communists led by Béla Kun of the
Hungarian Soviet state. The new
Hungarian communist state attempted

to reconstruct some of the old bor-
ders and attacked Czechoslovakia and
Transylvania, trying to occupy them.
Romanian army fought back and
occupied a good part of Hungary.
Under the command of General
George Mărdărescu Romanian army
entered Budapest on August 4, 1919,
occupied the Hungarian capital and
determined the resignation of Béla
Kun and the removal of the Soviet
regime in Hungary, in what was
called “the occupation of 45 days“.
Horthy became the Hungarian leader,
who remained a milestone in the
development of the Hungarian irre-
dentist current; due to the alliance
managed with German fascism he
succeeded to “recompose“ a part of
Greater Hungary.
In the years following the Treaty of
Trianon, the Western part of Romania
- Transylvania - had a highly troubled
history, being the scene of violent
ethnic and ideological confrontations.
After the Great Union of 1918 - the
historic event due to which the mod-
ern national Romanian state was
formed - Hungarian pressures to
“recover“ Transylvania have never
ceased, being part of the general
pressure for restoration of Greater
Hungary. Horty's alliance with Hitler
brought back a number of territories
in the composition of Hungary, for a
short time, including Northern Tran -
sylvania. But restoring the strength of
the Hungarian government and espe-
cially the abuses in the areas “donat-
ed“ by Hitler to Hortysts led to an
unprecedented deterioration of inte -
rethnic relations in the region.
Cancellation of Hitler’s arbitrary deci-
sions regarding the territorial config-
uration of Europe brought back Hun -
gary into the borders established at
Trianon, after signing the treaties on
peace as a defeated state of World
War I. Northern Transylvania returned
to Romania, and nationalism and
chauvinism have registered significant
increases. Both Romanians and
Hungarians lived intense years of
frustration, both citing different rea-
sons and events that demanded
return and revenge. Thus, Hungarians
regretted the years of dominance and
privileged status of the nation, they
wanted them back - “Millennial Hun -
garian Empire“ - and the Romanian
national state-supported the national-
unitary state formed after the Great
Union and demanded revenge for the
horrible anti-Romanian massacres
such as those of Ip and Trãznea.
At the end of World War II territories
“annexed“ by the Nazis and their
allies went back to countries where
from taken away, but repeated
changes of attribute minority - major-
ity since less than three decades
maintained at high level the frustra-
tion of all “mino rities“ and “majori-
ties“ of the area.
Fall of the “iron curtain“ left the

region to the discretion of Soviet
troops, which established, using tanks
and the Red Army, the socialist
regimes. USSR would use all coun-
tries   as to become the Warsaw
Pact zone, a policy of “keeping
chess“ of national authority, in which
the minorities were used and relied
upon as a true “fifth column“ to
counter apparent political and ideo-
logical slippages. USSR did not  want
to strengthen national states of the
former Soviet camp, but rather to
dissolute power and national identity,
this dissolution allowing a better
implementation of socialist interna-
tionalism and policies of exploiting
natural and financial resources of
“sister countries“.
This context is fully reflected in terms
of territorial management in Romania
and other countries under Soviet
influence, where minorities were used
as means of pressure for national
governments, under the apparent
principle of “monolithic unity of the
working class“.In Romania the exis-
tence of such an approach is visible
with the adoption of the Constitution
of the People’s Republic of Romania,
in 1952, where the preamble states:
“National minorities in the People’s
Republic of Romania full enjoy equal-
ity of rights with the Romanian peo-
ple. In the People’s Republic of Roma -
nia there is ensured territorial admin-
istrative autonomy of the Hungarian
population of  Szekely  districts
where it forms a compact mass. “
Throughout the 1952 Constitution, the
only national minority with special
rights is called the Hungarian one.
This coexists with the provisions of
the same Constitution that prohibits
“the establishments of direct or indi-
rect privileges on matters of race or
nationality citizens belong to“ (Art.81).
Article 18 of the same Constitution
refers to administrative-territorial divi-
sion of the country and rules the
existence of the Hungarian Auto -
nomous Region (RAM). No other
region in Romania is furthermore
mentioned in the Constitution, except-
ing RAM, to which the following three
articles are dedicated as follows:
“Art 19. The Hungarian Autonomous
Region of the People’s Republic of
Romania consists of compact
Hungarian population living there and
have autonomous leadership, chosen
by the people of the Autonomous
Region. Hungarian Autonomous
Region covers the districts: Ciuc
Georgenes, Odorhei, Reghin,
Sângeorgiu de Pădure, Sf. Gheorghe,
Târgu Mures, Târgu-Secuiesc, Topliţa.
The administrative center of the
Hungarian Autonomous Region is the
city of Târgu Mures.
Article 20. Laws of the People's
Republic of Romania, decisions of
central and state provisions are bind-
ing on the territory of the Hungarian
Autonomous Region.      (va urma)

dr. Eugen IORD~NESCU

Ethnic and structural aspects
within the regionalization process

and management of territorial
capital in Romania (I)
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Dar criza profund@ din ultimii trei ani
a dezvoltat un efect pervers }i în
elita mondial@. Este deja pe punctul
de a modifica harta puterilor eco-
nomice }i de a consfin]i o nou@ or -
dine economic@ mondial@. Extrem de
interesante din acest punct de vedere
sunt datele }i estim@rile lansate de
Banca Mondial@ }i Euromonitor
International. {tim cu certitudine de
la ce „clasament” pornim în 2010.
Dar care va fi acesta peste un dece-
niu, sub impactul gravelor derapaje
economice }i financiare pe care le-a
declan}at criza global@ – iat@ o
necunoscut@ provocatoare ale c@rei
dimensiuni mul]i încearc@ azi s@ le
deslu}easc@ înainte ca ele s@ devin@
fapt consacrat.
Pornim a}adar în acest nou deceniu
de la ni}te ierarhii ale centrelor de
putere global@ în general cunoscute,
acceptate }i, aparent, imuabile. Pe
primul loc în lume se situeaz@ solid
}i statornic Statele Unite ale Americii
cu un produs intern brut de 14.802
miliarde dolari. Pe podium se mai
afl@ China (9.711 miliarde dolari) }i
Japonia (4.267 miliarde dolari). În
top 10 le urmeaz@, în ordine: India,
Germania, Rusia, Marea Britanie,
Fran]a, Brazilia }i Italia. F@r@ s@ mai
intr@m în detalii, vom spune doar c@
raportul dintre prima clasat@ (SUA)
}i a zecea ]ar@ din top (Italia) este
de peste 8 la 1, ceea ce atest@ difer-
en]ieri majore chiar între centrele de
putere economic@ global@.
Ce surprize ne rezerv@ îns@ viitorul?
Afl@m din proiec]iile institu]iilor inter-
na]ionale men]ionate.
Pe baza unor simul@ri sofisticate
care ]in seama de }ansele de reu}it@
la testul de administrare a crizei, s-
au calculat ritmurile de cre}tere
poten]iale în urm@torii zece ani. Din
aceast@ perspectiv@ reiese cu limpez-
ime c@ actualele puteri economice
ale Mapamondului vor înregistra vite -
ze net diferite de performan]e. Potri -
vit estim@rilor, în deceniul care ur -
mea z@ China î}i va surclasa competi-
torii cu o cre}tere a produsului
intern brut de 190 la sut@. Ea va fi
urmat@ de India (161 la sut@), Rusia
(96 al sut@), Brazilia (82 la sut@). În
cealalt@ grup@ valoric@ se înscriu
toate celelalte state acreditate cu
cre}teri moderate ale avu]iei na -
]ionale: Marea Britanie (54 la sut@),
SUA (53 la sut@), Fran]a (49 la
sut@), Japonia (45 la sut@), Germania
(39 la sut@).
Prima consecin]@, }i cea mai spec-
taculoas@, va fi detronarea din vârful
piramidei a Statelor Unite ale Ame -
ricii de c@tre China, dup@ o lung@
perioad@ postbelic@. Cea de-a doua,
nu mai pu]in important@, const@ în
consacrarea ofensivei sus]inute a
principalelor ]@ri emergente în dauna
performerilor consacra]i. Al@turi de
China – India, Rusia, Brazilia }i chiar
Mexicul a c@rui intrare în Top 10
este iminent@ – vor da tonul în noua
ordine economic@ mondial@. A}a
încât, la orizontul anului 2020, ana -
li}tii economici mondiali dau ca
sigur un clasament sui-generis al
puterilor economice globale, evident
dup@ acela}i criteriu (produsul intern
brut): 1. China; 2. S.U.A; 3. India; 4.

Japonia; 5. Rusia; 6. Germania; 7.
Brazilia; 8. Marea Britanie; 9. Fran]a;
10. Mexic.
Bineîn]eles c@ de aici în colo putem
face oricâte comentarii dorim. În
ceea ce prive}te China – nimic nou
}i surprinz@tor. Ascensiunea sa, dup@
trei decenii de cre}tere spectacu-
loas@, este partea cea mai vizibil@ }i
mai mediatizat@ a schimb@rilor care
au loc la nivel mondial. Ea se afirm@
deja, constant, ca un model econom-
ic de succes care produce prosperi-
tate pentru  un num@r din ce în ce
mai mare dintre cet@]enii s@i. Mode -
lul chinezesc, c@ place ori nu, c@ e
blamat sau l@udat, a propulsat ]ara
asiatic@ în rândul întâi al marilor put-
eri globale }i este un exemplu de
maniera în care fiecare ]ar@ ar trebui
s@-}i protejeze interesele, f@r@ a
deveni o amenin]are pentru al]ii.
India are }i ea motoarele turate la
maximum pentru cursa noului clasa-
ment mondial. Paradoxal, atu-ul s@u
const@ în explozia demografic@ care
promite s@ sus]in@ nesfâr}ite oportu-
nit@]i de afaceri }i investi]ionale. Un
caz interesant }i demn de toat@
aten]ia îl reprezint@ ascensiunea
Braziliei }i Mexicului, ]@ri pe care
anali}tii interna]ionali le consider@ ca
f@când parte dintr-un spectaculos
laborator al capitalismului, în care
re]eta succesului cuprinde ingredi-
ente dintre cele mai diferite – diver-

sificarea puternic@ a economiei,
dinamizarea agriculturii într-un
moment când hrana a devenit o
problem@ mondial@, costuri ieftine cu
for]a de munc@, exporturi competi-
tive.
Rusia nu face decât s@-}i reconfirme,
chiar dac@ mai târziu decât era de
a}teptat, uria}ul s@u poten]ial uman,
energetic }i de materii prime, strunit
cu mân@ forte de la pupitrele de
comand@ din Kremlin. Singurele
temeri pe care le stârne}te ascensi-
unea sa sunt legate de rolul pe care
aceast@ ]ar@ }i-l va asuma în viitor.
„Foarte multe dintre elitele mos -
covite înc@ viseaz@ la diverse forme
ale imperiului rusesc, fie c@ se
refer@ la o uniune slavic@ sau la un
spa]iu economic comun. Or, a}a
ceva nu mai este posibil. Sper c@
Rusia va ie}i din aceast@ dilem@
realizând în mod treptat c@ viitorul
ei este în Europa. În Europa, ca un
participant, nu ca o putere domi-
nant@”. Am citat dintr-un recent
interviu al binecunoscutului strateg
al politicii externe americane,
Zbigniew Brrezinski, din care eman@
prejudec@]ile nu lipsite de temei ale
americanilor în fa]a ascensiunii eco-
nomice ruse}ti. Temeri justificate în
cele din urm@ }i de perspectiva
pierderii suprema]iei mondiale de
c@tre economia american@ care
pl@te}te }i în prezent un greu tribut

de imagine }i credibilitate pentru
vina ei de a fi declan}at avalan}a
actualei crize financiare de propor]ii
planetare. Pe deasupra, în Statele
Unite reluarea cre}terii economice
r@mâne fragil@ }i viitorul nesigur,
amenin]at de o nou@ recesiune.
În rândul perdan]ilor se înscrie }i
Japonia, autoarea de acum câteva
decenii a miracolului economic asiat-
ic, ast@zi o putere global@ sleit@ care
reclam@ o restructurare financiar@
urgent@ în condi]iile în care datoria
sa public@ a ajuns la 200 la sut@ din
produsul intern brut.
Spuneam c@ predic]iile anali}tilor
mondiali contureaz@ concluzia c@
puterile economice europene î}i vor
diminua for]a de exprimare în topul
mondial, fiind acreditate cu ritmuri
de cre}tere relativ modeste. Prin -
cipalii actori ai Uniunii Europene care
sunt, desigur, Germania, Fran]a }i
Marea Britanie traverseaz@ în mod
v@dit o criz@ structural@ serioas@.
{ansa lor este indestructibil legat@
de reu}ita proiectului european, de
capacitatea de a-}i defini obiective }i
strategii comune prin care s@
îndrepte Comunitatea European@ spre
o integrare mai profund@. Oricum,
chiar dac@ vor fi în pierdere de
vitez@ }i locuri în clasamentul mon-
dial, este greu de presupus c@ put-
erile economice europene vor fi vic-
tima unor previziuni apocaliptice }i

se vor mul]umi c@ se cantoneze la
periferia elitelor mondiale. Acela}i
Zbigniew Brrezinski consider@ c@,
dac@ Uniunea European@ va
r@spunde cu eficien]@ sporit@, nu cu
solu]ii de moment, atunci ea are
}anse s@ ias@ din criz@ mai puter-
nic@, mai s@n@toas@.
Cititorii no}tri se pot întreba la ce
bun aceste considera]ii asupra pre-
supuselor modific@ri în ierarhia mon-
dial@, când România, cu toate hibele
ei cronice, nu poate nici m@car visa
s@ poat@ influen]a în vreun fel acest
joc la nivel înalt. E drept, suntem
slabi, periferici }i neinteresan]i, dar
pe termen lung, înarma]i cu aceste
informa]ii, furând câte ceva din
secretul modelelor de succes }i,
eventual, perfec]ionându-ne abilitatea
de a le exploata, am putea, de ce
nu, profita de aceste mi}c@ri „la
vârf” pentru a pune la punct noi
geostrategii, func]ie de modelele eco-
nomice câ}tig@toare pe e}ichierul
mondial. Slabi fiind cine }tie cât@
vreme, am putea cel pu]in s@ ne
apropiem, diplomatic }i programatic,
de cei puternici, s@ ne închin@m la
al]i idoli în beneficiu propriu. În
aceasta const@ pân@ la urm@ arta
politic@ de a guverna în numele
interesului na]ional. Cu condi]ia s@
vrem }i s@ putem. Din p@cate, nimic
din trecutul nostru apropiat nu
îndrept@]e}te aceast@ speran]@.

3STRUCTUR~RIVINERI 22 OCTOMBRIE 2010

Criza care remodeleaz@ configura]ia
puterilor lumii

Emil DAVID

Fabric@ chinez@

Vedere din Rio de Janeiro



urmare din pagina 1
Ceea ce poate dezvolta împotriviri,
confrunt@ri, revolte, fire}te, dar mai
ales nemul]umiri mai mult sau mai
pu]in banale, de un tip sau altul care,
cumulate, dezvolt@ energii negative în
cuantum ridicat, un poten]ial negativ
ce fragilizeaz@, direct sau indirect,
economic, psihologic, echilibrele atât
de relative, de altfel, ale cre}terii }i
dezvolt@rii economice, în cadrul vie]ii
sociale, politice, culturale dintr-o enti-
tate statal@.
Tocmai de aceea, aceast@ chestiune a
inegalit@]ilor de venituri – evident,
adeseori v@dit@ pe un perimetru mult
mai amplu decât cel al unui stat, în
spe]@ cel al unei comunit@]i, asocieri
de state, la nivel global, de care ne
vom ocupa mai pu]in în rândurile de
fa]@, }i acestea ̂ ns@, fiind deosebit de
preocupante – a preocupat }i pre-
ocup@ intens pe economi}ti, fie ei
manageri sau consilii de administra]ie
de la nivelul firmelor, pe demnitari
locali sau na]ionali, etc. De fapt, scop-
ul oficial, declarat al unei „bune
guvern@ri”, al unei guvern@ri core-
spunz@toare, abordând prezentul dar }i
perspectiva, nu este adâncirea dis-
crepan]elor sociale, ci tocmai aten-
uarea lor. Nu doar }colile de gândire
economic@ cu tent@ socialist@, social –
democrat@, ci }i cele de dreapta s-au
preocupat astfel - de cele mai multe
ori concluziile fiind în favoarea unei
produc]ii desf@}urate dup@ criteriile
deseori aspre ale concuren]ei, dar cu
implicarea în mai mare m@sur@, în
mod pronun]at, a unor criterii sociale
în sfera ca atare a reparti]iei.
S-a ocupat, de curând, de aceast@
chestiune, a disparit@]ilor salariale, pro-
fesorul economist american David A.
Moss, mai ales istoric al economiei
}i al politicilor, de la Harvard
Business School. Elementul nou îl
reprezint@ astfel teza potrivit c@reia
asemenea disparit@]i salariale în
cre}tere între „s@raci” }i „boga]i”
cauzeaz@ mult r@u, efecte negative
fundamentale nu doar celor cu o
soart@ trist@, foarte numero}i la polul
„s@raci”, ci }i stabilit@]ii pie]elor
financiare, pia]@ pe care se fac, se
constituie, acum, cel mai adesea,
marile averi }i mult prea pu]in
printr-o produc]ie înglobând coefi-
cien]i de inteligen]@ ridica]i, cu ni}e
de performan]@ }i un profit ridicat,
cum s-a petrecut zeci }i chiar sute
de ani o dat@ cu debutul revolu]iilor
industriale. Cu alte cuvinte specu-
la]ia }i-a cam ie}it din limitele sale

normale, venind „à la une”, pe când
produc]ia, substan]a economic@ se
v@desc, mijlocit sau nemijlocit, mar-
ginalizate. Dar s@ revenim. David A.
Moss afirm@ c@ „însu}i Wall – Street-
ul trebuie s@ se team@ de inegalit@]i
(de tipul celor relevate-n.n.) întrucât
ele pot produce o nou@ criz@”...
De unde, dar, astfel de afirma]ii, pe
ce se fundamenteaz@ ele? Iat@, print-
re altele, punând fa]@ în fa]@ dou@
grafice pentru pia]a american@,
primul reprezentând inegalit@]ile de
venituri, iar al doilea reglement@rile
financiare }i falimentele bancare, se
relev@ o coresponden]@ aproape per-
fect@ a curbelor respective. De câte
ori fosa dintre boga]i }i s@raci se
adânce}te, reglement@rile se dimin-
ueaz@, iar num@rul de falimente se
amplific@. „Mi-a venit greu s@ cred
pân@ la ce punct procesele respec-
tive sunt atât de legate. Corela]ia
era, este realmente surprinz@toare.
Ceea ce m-a condus s@ m@ întreb
asupra unei rela]ii de tip cauz@ –
efect între dereglement@rile financia-
re, inegalit@]ile economice }i insta-
bilitatea pie]elor. Este oare posibil ca
aceste elemente s@ fie atât de
legate?” – ar@ta }i se întreba David

A. Moss, iar r@spunsul dat tot de el
era }i este afirmativ. O examinare de
tip ciclu lung a unor date }i infor-
ma]ii empirice pune în eviden]@ c@
inegalit@]ile de venituri men]ionate nu
au fost niciodat@ atât de flagrante }i
frapante precum înaintea crizelor din
1929 }i din 2008. În 1928, se sub-
liniaz@, 10& din americanii cei mai
boga]i de]ineau aproape 50& (mai
exact, 49,29&) din ansamblul veni-
turilor. Iar în 2007, procentul respec-
tiv era foarte apropiat: 49,74&. În
vreme ce 1& dintre americanii cei
mai boga]i dispuneau de 23,94& din
bog@]ii în 1928 }i 23,5& din aces-
tea în 2007. Iar crizele au izbucnit
f@r@ prea mare întârziere...
Desigur, situa]iile sunt mai complicate,
ne-am referit doar la esen]ial. Cum
ar@ta recent în „Courrier International”,
un analist economic de talia lui Louise
Story, David A. Moss }i colegii s@i
urm@resc acum s@ determine nu atât
dac@, ci mai ales cum importantele
disparit@]i de venituri genereaz@ com-
portamente care d@uneaz@ sensibil sis-
temului financiar. R@spunsul la
chestiune va putea justifica – sau nu,
cu o mult mai mic@ probabilitate –
punerea în afar@ incorect@ a unor

politici fiscale }i sociale specifice pre-
cum }i vizând o reglementare mult
mai strict@ a Wall – Street-ului... Se
v@desc }i alte opi nii în acest cadru,
dar în sensul deja ar@tat. De exem-
plu, în dorin]a de a democratiza
creditul, unii economi}ti men]ioneaz@
c@ „proprietarii cu venituri mai
reduse ar fi avut mai multe mijloace
pentru a rambursa împrumuturile lor
ipotecare dac@ ecar tul de bog@]ie nu
ar fi fost atât de important”. Iar pro-
fesorul Margaret Blair, de la
Vanderbilt University Law – School,
arat@ c@ „bulele financiare au gener-
at adesea reîntoarceri în ce prive}te
investi]iile cele mai importante, ceea
ce a influen]at strategiile de plasa-
mente pentru profesioni}tii finan]elor
cât }i politicile lor de promovare. Or,
astfel de decizii au determinat, la rân-
dul lor, cre}terea inegalit@]ilor”.
Oricum, problema nu pare, totu}i,
cert rezolvat@. Sunt, }i posibil }i
probabil, necesare }i alte analize pen-
tru a releva mai în detaliu leg@turile
corelative eviden]iate. Dac@ este prac-
tic sigur c@ aproape înaintea fiec@rei
crize inegalit@]ile au devenit mai put-
ernice, în ce prive}te manifestarea
acestora în diferite ]@ri se v@desc

dificult@]i pentru a face datele com-
parative. Profesorul american
Richard B. Freeman subliniaz@, toto-
dat@, c@, de exemplu în ]@rile scan-
dinave, mai ales, s-au produs crize
f@r@ s@ fie manifeste disparit@]i fla-
grante de venituri, ceea ce indic@ c@
}i al]i factori, precum deregle-
ment@rile, au fost determinan]i...
Este îns@ sigur c@ astfel de ine-
galit@]i frapante nu gene reaz@ ener -
gie pozitiv@ în câmpul economic, pe
diferite pie]e, ceea ce impune, de la
o ]ar@ la alta, la nivelul comuni -
t@]ilor, etc., unele m@suri executive
pentru diminuarea lor. Cadru în care
Uniunea European@ prin ac]iunile
întreprinse în înteriorul ei cât }i la
nivelul institu]iilor comunitare poate
reprezenta un bun exemplu. De alt-
fel, analiza, din un ghiu ri variate, a
pie]elor }i a ocu p@ rii for]ei de
munc@, a cre}terii }i dezvolt@rii eco-
nomice, unele importante consid-
era]ii astfel au constituit argumente
de seam@ pentru acordarea
Premiului Nobel 2010 pentru
economie cercet@torilor americani Peter
A. Diamond }i Dale T. Mortensen,
precum }i cercet@torului britanic –
cipriot Christopher A. Pissarides...
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Dan POPESCU

Ac]iunea inegalit@]ilor 
din perspectiva crizelor 

- câteva coordonate - 

Crizele de dup@ criz@
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CAUZALITATEA PROCESELOR ECONOMICE
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urmare din pag.1
Cauzalitatea în sens aristotelic este de
patru feluri }i anume:
- cauza material@, repectiv materia din
care un lucru este realizat;
- cauza formal@, respectiv forma pe
care o poate c@p@ta un lucru;
- cauza eficient@ sau cauza motrice,
care este precedent@ efectelor;
- cauza final@ sau cauza scop.
Cunoa}tem faptul c@ procesul econom-
ic este un proces complet cau zal. Dar
care este tipul de cauz@ pe care îl
avem în vedere atunci când
cunoa}terea noastr@ recurge la expli-
carea unui fenomen economic? 
În prezent, în economie, credem c@
tipul de cauz@ prin prisma c@ruia încer-
c@m s@ în]elegem efectele este de
natura cauzei eficiente (în sensul de
mai sus), întrucât }tiin]a noastr@ se
bazeaz@ pe observa]ii, verifica]io nism,
analiz@ de la complex la simplu.
Întrebarea pe care ne-o punem este în
ce m@sur@ aceast@ form@ a cauzalit@]ii
explic@ suficient de bine efectele pe
care le observ@m la nivelul unui
fenomen economic? R@spunsul este
cât se poate de clar! Exist@ procese
economice de natura crizelor financia-
re, pe care nu le putem anticipa. Ne
întreb@m, de asemenea, cum este
posibil, în condi]iile în care aceste
crize financiare care s-au mai produs
în trecut s@ nu poat@ fi anticipate, din
moment ce cauzele sunt cunoscute
(ele sunt anterioare efectului }i
reg@site în istoria unor procese simi-
lare, nu identice, anterioare). Pro ba bil,
c@ }i în acest caz, cauzalitatea fo lo sit@
de noi în economie nu este tocmai
una potrivit@, iar acest lucru se întâm-
pl@ tocmai datorit@ faptului c@ omitem
un lucru important }i anume c@
subiectul economic este considerat în
afara obiectului, respectiv a procesului
economic.
Ca punct de plecare, în abordarea
noastr@, referitor la cele amintite,
re]inem enumerarea înf@]i}@rilor posi-
bile ale cauzalit@]ii, în raportul dintre
subiect }i obiect, astfel:
- cauzalitatea ca rela]ie ontologic@, 
- cauzalitatea ca rela]ie fenomenal@,
- cauzalitatea ca rela]ie perceptiv@.
În ceea ce prive}te cauzalitatea ca
rela]ie ontologic@, aceasta poart@ pe -
cetea originii ei metafizice }i teologice,
fiind o rela]ie de producere, în care
efectul este lumea ca totalitate, consid-
erat@ ca o crea]ie sub forma sub-
stan]ei sau a ceva necondi]ionat.
Particularitatea acestei cauzalit@]i onto-
logice este de la efect la cauz@.  
În ceea ce prive}te cauzalitatea ca
rela]ie fenomenal@, aceasta este o
crea]ie, cu prec@dere, a filozofiei pozi-
tiviste. În fapt, este vorba de a urm@ -

ri raportul cauzal a}a cum este între-
buin]at în }tiin]@, îndep@rtându-se ele-
mentele metafizice sau de tip deter-
ministic. Nu intereseaz@ modul de pro-
ducere a fenomenelor, ci nu mai aflarea
}i dovedirea raporturilor cauzale exis-
tente între fenomenele observabile.
În ceea ce prive}te cauzalitatea ca
rela]ie perceptiv@ (în sensul lui
Berkeley, Hume, Mach), necesitatea
raportului cauzal nu-}i are originea
nici în procesul de producere, nici în
invariabilitatea experien]ei, ci în struc-
tura spiritului omenesc sau în scop-
urile divinit@]ii. 
Facem precizarea c@ }tiin]a econom-
ic@, consider@m noi, nu folose}te cum
se crede în general, versiunea empir-
ic@ a cauzalit@]ii, ci concep]ia ei onto-
logic@, determinist@. 
Având la baz@ aceste considerente, des -
prindem o prim@ concluzie }i anume
c@ economia este poate cel mai izolat
domeniu, în care se reg@sesc cele mai
pu]ine cit@ri din afara }tiin]ei, limitân-
du-se la cauzalit@]i eficiente, specifice
mecanicii newtoniene.
În aceast@ accep]iune, probabil c@

dac@ fenomenul economic îndepli ne}te
toate condi]iile posibile ale unui sis-
tem fizic, teoretic se poate proiecta
comportamentul s@u în viitor. Dar
atunci, întrebarea noastr@, dac@
cunoa}tem tipul de cauz@, de ce sunt
posibile crahuri bursiere }i crize eco-

nomice? Probabil c@ nu am în]eles c@
un sistem fizic nu este echivalent cu
un sistem social, acesta privind numai
obiecte neînsufle]ite, iar atunci când
sunt implicate chestiuni sociale, ne
lovim de un obstacol de netrecut, }i
anume în fenomenele economice care
produc procese economice sunt impli-
cate fiin]e umane dotate cu liber arbi-
tru }i voin]@. 
În acest context, consider@m c@ deter-
minismul }i cauzalitatea eficient@ nu
sunt potrivite pentru în]elegerea pro-
ceselor economice, ci cauzalitatea
final@ (în sens aristotelic). 
Un argument care valideaz@ aceast@
intui]ie este c@, referindu-ne la cauza
care a produs efectul, nu suntem
capabili s@ în]elegem scenariul care
produce evenimentul. Oare nu cumva
un proces economic este generat de
o cauz@ de tip scop a subiectului eco-
nomic sau indivzi agrega]i, ]inând de
obiectivele }i voin]a acestuia, cauz@
posterioar@ efectului. Spre exem plu, în
criza actual@, agen]iile de rating –
Moody`s, Fitch, Standard & Poor`s –
ar fi trebuit s@ dea alarma din timp
asupra a ceea ce se întâmpl@ cu
privire la securizarea creditelor, dar
procedând astfel, ele nu ar fi ob]inut
un comision „bunicel” tocmai de la
entit@]ile pe care le supuneau evalu@rii,
plus promisiunea unor contracte
viitoare. Ceea ce înseam n@ c@ una

dintre cauzele declan}@rii crizei nu
este una eficient@, ci una final@, astfel
c@ aceast@ cauzalitate face ca în ajunul
crizei, peste jum@tate din profiturile
firmelor de rating, s@ aib@ la baz@
acordarea de calificative AAA, multe
dintre ele nemeritate, unor produse
financiare de tip „exotic”. 
Ne punem întrebarea evident dac@
cauzele unei crize financiare sunt:
neimplicarea statului în mod suficient
sau, din contr@, este o consecin]@ a
amestecului statului în activitatea pie -
]elor, sau cum sus]in al]ii c@ nu exist@
baloane sau boom-uri iluzorii }i c@
pie]ele ar fi eficiente (Fama Eugene),
atunci de ce exist@ cauzalit@]i de tip
scop care pot s@ produc@ derapaje în
economie? Deoarece exis t@ omul }i
institu]iile create de el, la baza c@rora
se afl@ într-o anumit@ m@sur@ indeter-
minism }i asumare de riscuri. Aceasta
ne duce cu gândul la faptul c@, dac@
cauzalitatea este de aceast@ natur@
(cauzalitate de tip scop), atunci de
consecin]ele pozitive ale unei ac]iuni
beneficiaz@ doar autorul acestora, în
timp ce consecin]ele negative se
r@sfrâng asupra celorlal]i. Oare nu
aceasta este situa]ia de ast@zi? Poate
ar trebui s@ ne aducem, în acest sens,
aminte }i de teoria jocurilor necoop-
erative a lui John Nash care ne
demonstreaz@ c@ fiecare joac@ în detri-
mentul celuilalt, din p@cate.

În ceea ce prive}te asumarea ris -
curilor, trebuie s@ ne aducem aminte
c@ acest lucru, datorit@ incorigibilului,
a dus multe specii la dispari]ie. Poate
c@, Nassim Taleb avea dreptate când
afirma c@ mintea uman@ sufer@ tul-
bur@ri atunci când intr@ în contact cu
istoria (nu înv@]@m nimic din ea) }i
anume:
- iluzia în]elegerii, respectiv modul în
care fiecare crede c@ în]elege ce se
petrece într-o lume care este mai
complicat@ decât î}i d@ el seama; 
- distorsiunea retrospectiv@, respectiv
modul în care evalu@m unele aspecte,
numai dup@ ce faptele au avut loc }i
în]elegem atât de pu]in din ele;
- evaluarea exagerat@ a informa]iilor
factuale.  
Tragem concluzia c@ este foarte
important@ metoda pe care o folosim
pentru a în]elege (în]elegerea este un
pol al cunoa}terii), ci nu efectul. Cu
alte cuvinte, sunt importante paradig-
mele (sau mai bine spus, nasterea
paradigmelor, în sensul lui Thomas
Kuhn) }i „ochelarii” prin care noi priv-
im lumea. 
Probabil c@ nu este important ceea ce
}tim, ci mult mai important este ceea
ce nu }tim, întrucât proiectarea nara-
tiv@ a viitorului pe baza paradigmelor
din trecut (ne referim aici la paradig-
ma optimalit@]ii) s-ar putea s@ nu ne
ajute la nimic.

dr. Vasile BR~TIAN

dr. Cristina T~N~SESCU

Cauzalitatea procesului economic 
– o problem@ controversat@

Nassim Nicholas Taleb (american de etnie libanez@, 
n@scut ^n 1960), eseist filozofic , erudit }i practicant al eco -

nomiei matematice financiare . El este cel mai bine cunoscut ca
autor al c@r]ii “Black Swan”. Taleb a avut trei cariere distincte,
construite în jurul a ceea ce el nume}te "limit@ri epistemic@ }i

constrângeri": probabilitatea, incertitudinea }i fragilitatea
cunoa}terii umane, pe care el le ambaleaz@ ca teoria

“Evenimente Black Swan”.

Immanuel Kant (n. 22 aprilie 1724, Königsberg/Prusia
Oriental@ - d. 12 februarie 1804, Königsberg), filozof german,
unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în
Germania. Kant este socotit unul din cei mai mari filozofi din

istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic,
a exercitat o enorm@ influen]@ asupra dezvolt@rii filozofiei în
timpurile moderne. În special Fichte, Schelling }i Hegel }i-au

dezvoltat sistemele filozofice pornind de la mo}tenirea lui Kant.
Cei mai mul]i scriitori }i arti}ti din vremea lui au fost influen]a]i
de ideile sale în domeniul esteticii, operele lui Goethe, Schiller

sau Kleist neputând fi în]elese f@r@ referin]a 
la concep]iile filozofice ale lui Kant.
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urmare din pag.1
Orice privire de ansamblu asupra activ-
it@]ii economice ne arat@ c@ anumite
companii genereaz@ profituri mai mari
decât altele. Chiar }i pe fondul crizei
economico financiare, unele dintre
companiile ce ac]ioneaz@ pe pia]a
româneasc@ au înregistrat profituri
seminificative sau cre}teri importante
ale cifrei de afaceri în anul 2009
(Tabelele 1 }i 2). Explica]iile pentru
performan]ele sau uneori contraperfor-
man]ele unei firme vin deopotriv@ din
tendin]ele generale ale economiei, din
apartenen]a la un sector de activitate,
care are în mod firesc perioade de
expansiune }i declin dar }i din com-
portamentele, solu]iile individuale pe
care firmele le manifest@ în condi]iile
date. Analizând lista companiilor care
au înregistrat cele mai mari profituri (în
valoare absolut@) în România anului
2009 reg@sim companiile ce ac]ioneaz@
pe diferite componente ale pie]ei
energiei, îi reg@sim pe cei doi opera-
tori importan]i de pe pia]a telefoniei
mobile, dar }i companii din industria
automobilelor sau a bunurilor de con-
sum. La o privire atent@ pe lista celor
mai bune 20 de companii din România
din perspectiva cre}terii absolute a
cifrei de afaceri, remarc@m prezen]a
hypermarketurilor sau a companiilor
din industria farmaceutic@. 
Este evident c@ pentru a g@si expli-
ca]iile privind evolu]ia fiec@rei com-
panii dar }i solu]iile de adoptat este
important@ identificarea instrumentelor
care permit în]elegerea }i analiza difer-
en]elor în interiorul fiec@rui sector de
activitate dar }i între diferite sectoare.
Pentru aceasta este utilizat@ no]iunea
de avantaj competitiv. Spunem c@ o
firm@ dispune de un avantaj competi-
tiv asupra rivalilor s@i dac@ are o difer-
en]@ semnificativ@ între dorin]a de a
pl@ti a consumatorilor }i costurile
înregistrate. O firm@ cu avantaj con-
curen]ial este de presupus c@ va înreg-
istra profituri superioare comparativ cu
rivalii s@i. Examinarea logicii prin care
o firm@ î}i creaz@ avantajul competitiv
presupune abordarea a dou@ aspecte.
În primul rând, pentru a crea un avan-
taj o firm@ trebuie s@ ofere ceva unic
}i valoros. În al doilea rând, aparte-
nen]a la un anumit sector de activitate
pare s@ aib@ o influen]@ important@
asupra posibilit@]ii de a ob]ine un
avantaj competitiv. Diferen]ele între
firmele din aceea}i industrie sunt ade-
sea mai mari decât între industrii, dar
ar fi gre}it s@ consider@m analiza sec-
torului de activitate ca neimportant@. 
Firma care are un avantaj competitiv
are premisele pentru a câ}tiga profituri
superioare. Pentru a crea un avantaj
competitiv firma trebuie s@ se
str@duiasc@ s@ realizeze ceva unic }i
valoros. Ea trebuie s@ se asigure c@
dac@ ar disp@rea, cineva din re]eaua sa
de furnizori, clien]i sau firme care
ofer@ produse complementare va sim]i
aceast@ lips@ }i nimeni nu o va putea
înlocui perfect. Avantajul competitiv
vine din întreaga gam@ de activit@]i ale
firmei, de la produc]ie la finan]are, de
la marketing la logistic@. Esen]a
ob]inerii avantajului competitiv este
realizarea unui set de alegeri  care o
diferen]iaz@ de rivalii s@i. 
Valoarea creat@ de o firm@ este dat@
de diferen]a dintre ceea ce consuma-
torii sunt dispu}i s@ pl@teasc@ }i ceea
ce furnizorii firmei accept@ ca }i plat@
pentru resursele pe care le pun la dis-

pozi]ie. Avantajul concuren]ial al unei
firme reprezint@ diferen]a dintre val-
oarea pe care aceasta o creaz@ }i val-
oarea creat@ de concuren]i. Cu cât
aceast@ diferen]@ de valoare este mai
mare, cu atât avantajul competitiv pe
care îl de]ine firma pe pia]a respectiv@
este mai consistent. O firm@ poate
ob]ine un avantaj concuren]ial
ac]ionând asupra celor dou@ variabile:
disponibilitatea consumatorilor de a
pl@ti pentru produsele sau serviciile
firmei }i costurile resurselor utilizate
pentru a produce aceste bunuri sau
servicii. Firma poate s@ consolideze
avantajul competitiv de care dispune
g@sind solu]ii pentru (1)  a cre}te
disponibilitatea consumatorilor de a
pl@ti pentru produsele sale cu o
cre}tere mai mic@ a costurilor sau (2)
diminuând semnificativ costurile f@r@ a
afecta în aceea}i m@sur@ disponibili-
tatea de a pl@ti a condumatorilor. În
func]ie de solu]ia adoptat@, în raport
cu media sectorului în care ac]ioneaz@
firma poate ob]ine un avantaj de cost
sau un avantaj prin diferen]iere. Pozi]ia
în cadrul sectorului de activitate va
presupune ob]inerea unor profituri
peste media sectorului va fi ob]inut@
fie de concuren]ii cu strategie de difer-
en]iere (venituri ridicate, costuri pu]in
peste medie), de cei ce adopt@ strate-
gia costurilor reduse (costuri mici,
venituri mai mici decât concuren]ii)
sau de concuren]ii cu avantaj dual
(venituri ridicate }i costuri reduse
comparativ cu concuren]ii din sector).
Ulterior, unii autori propun ad@ugarea
la tipologia clasic@ a avantajelor com-
petitive a avantajului de flexibilitate.
Avantajul competitiv de flexibilitate
apar]ine acelor firme care realizeaz@
cea mai bun@ reac]ie la schimb@rile
cererii, pre]urilor, condi]iilor de comer-
cializare, etc.
Pentru identificarea avantajului con-
curen]ial (competitiv) Michael Porter
propune utilizarea unor instrumente de
analiz@, precum lan]ul valorii. Acesta
presupune împ@r]irea activit@]ilor dintr-
o firm@ în dou@ categorii (activit@]i de
baz@ }i activit@]i suport). Analiza activ-
it@]ilor dintr-o companie se face de
obicei urmând 4 pa}i: (1) identificarea
activit@]ilor din lan]ul valorii; (2) uti-
lizarea activit@]ilor pentru a analiza
costurile relative }i a determinan]ilro
costului pentru fiecare activitate; (3)
utilizarea activit@]ilor pentru a analiza
disponibilitatea consumatorilor de a
pl@ti pentru produsele }i serviciile
firmei; (4) explorarea op]iunilor
disponibile pentru firm@. Fiecare dintre
aceste etape are puncte sensibile, iar
dificult@]ile la implementarea acestei
metode sunt în principal legate de
lipsa inforama]iilor referitoare la
firmele concurente. 
La fel de important@ precum crearea
avantajului concuren]ial este p@strarea
acestuia pe termen lung, ceea ce
depinde de sursa avantajului (minor@ –
costul redus al for]ei de munc@,
de]inerea unor resurse ieftine sau
majore – tehnologii, politici de dez-
voltare, etc), de num@rul surselor de
avantaj concuren]ial, etc. 

Bibliografie selectiv@
Ciobanu, Ion; Ciulu, Ruxandra;
Strategiile competitive ale firmei,
Editura Polirom, 2005
Faulkner, David; Bowman, Cliff;
Elemente de strategie concurenţial@,
Editura Teora, 2000
Porter, Michael, On competition, The
Harvard Business Review Series, 2008

dr. Silvia M~RGINEAN

AVANTAJUL CONCUREN[IAL 
- instrument al luptei concuren]iale 

Tabelul 1. Top 20 companii din România în func]ie de profitul net  - 2009

Tabelul 2. Top 20 companii din România în func]ie de cre}terea cifrei de afaceri  - 2009

Sursa: http://mcir.doingbusiness.ro/ro/cifra-de-afaceri

Figura 1. Tipuri de avantaj concuren]ial

Sursa: http://mcir.doingbusiness.ro/ro/cifra-de-afaceri
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Grupul de participan]i va fi constituit din studen]i, masteranzi }i profesori ai Universit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Selec]ia participan]ilor se face dup@ urm@toarele criterii:
Curriculum vitae actualizat, în care s@ figureze }i mediile pe anii de studiu anteriori; scrisoare de inten]ie adresat@ organizatorilor.

Cunoa}terea unei limbi de circula]ie interna]ional@ este obligatorie (englez@, francez@ sau german@).

Taxa de participare este 170 de euro }i include: drepturi de participare, pro gramul vizitelor oficiale la Parla men tul European }i Consiliul Europei, transportul dus-întors România-Fran]a, caza rea 
(7 nop]i în regim de pensiune turis tic@, se asigur@ mic-dejun), excursii locale, cheltuieli organizatorice. Înscrierea se face pe baza principiului „Primul venit, primul servit”, în limita locurilor

disponibile (40), dup@ avizul favorabil al organizatorilor.

Vizita de studiu }i documentare cuprinde o serie de activit@]i bine definite:
1. Familiarizarea participan]ilor cu institu]ia Parlamentului European }i cu cea a Consiliului Europei (structur@, principii de func]ionare, ambian]@ de lucru). Pe perioada vizitelor oficiale, grupul
ULBS beneficiaz@ de asisten]@ specializat@;
2. Urm@rirea, în direct, a actualit@]ilor }i dezbaterilor pe teme europene }i interna]ionale;
3. Asistarea la ceremonia de decernare a Premiului Sakharov al Parlamentului European pentru libertate de gândire }i promovarea drepturilor omului;
4. Participarea la seminarii }i mese rotunde privind rolul acestor dou@ organisme fundamentale, sus]inute de c@tre speciali}ti în domeniu;
5. Întâlnirea cu diverse personalit@]i implicate în via]a social-politic@ european@ }i interna]ional@ (deputa]i, func]ionari, diploma]i); 
6. Consultarea de materiale }i fonduri bibliografice – centre de informare }i documentare european@, biblioteci, libr@rii –, demersul constituind baza unor cercet@ri ulterioare (lucr@ri de licen]@,
de masterat, studii individuale);
7. Periplu cultural european (Cr@ciunul alsacian) 

Calendar: 
Selec]ia dosarelor de candidatur@, înscrierea participan]ilor, precum }i plata integral@ a taxei (11-29 octombrie)

Reuniuni de informare privind desf@}urarea vizitei de studiu (nov.)
Deplasarea la Strasbourg (11-21 decembrie)

N.B. Taxa de participare, odat@ achitat@, nu mai poate fi restituit@. Alte cheltuieli legate de sejurul în Fran]a (mese suplimentare, alimenta]ie specific@, bani de buzunar, intr@ri la muzee etc.),
de asigur@rile de s@n@tate, precum }i îndeplinirea formalit@]ilor referitoare la regimul c@l@toriilor cet@]enilor români în str@in@tate, nu intr@ în sarcina organizatorilor!

Ac]iunea se înscrie în seria manifest@rilor derulate sub egida Centrului de Documenta]ie European@ din Sibiu }i vine în sprijinul unei mai bune în]elegeri a procesului decizional }i a struc-
turilor institu]ionale ale Uniunii Europene, încurajând implicarea activ@ a tinerilor }i cet@]enilor în cadrul mecanismului comunitar.

Contact: 
Lector univ. dr. Dan-Alexandru Popescu, coordonator proiect

Facultatea de {tiin]e Politice, Rela]ii Interna]ionale }i Studii Europene, ULBS
Sibiu, Calea Dumbr@vii nr. 34, et. II, cam. 14

Tel./Fax: 0269 42 21 69
Email: dalex.popescu@gmail.com 

Centrul de Documenta]ie European@ de pe lâng@ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (CDE-ULBS), purtând labelul Europe Direct, face parte din re]eaua na]ional@ a Centrelor europene de
documentare (European Documentation Centres), sub tutela Reprezentan]ei Comisiei Europene în România.

Fii mai mult decât un simplu cet@]ean, fii un cet@]ean european informat ! CDE-ULBS

Centrul de Documenta]ie European@ de pe lâng@
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizeaz@ a IV-a
edi]ie a manifest@rii 

Zilele Cariere europene – cariere interna]ionale, prin tr-o
vizit@ de studiu }i documentare la Parlamentul European
}i Consiliul Europei – Strasbourg 11-21 decembrie 2010
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„Pageaant of the Masters” a de -
venit în timp, pentru Laguna Beach
cât }i pentru California, un profitabil
brend care a „ scos” din anonimat
acest fermec@tor or@}el, ce ar fi
r@mas, poate mult timp necunoscut.
Începând cu anul 1932, data primu-
lui spectacol în aer liber cu „ tablouri
vivante” inspirate din arta clasic@ }i
contemporan@, aceest tip de specta-
col s-a constituit prin originalitatea
concep]iei regizorale }i a viziunilor
spec taculare, prin for]a limbajului
artistic, o manifestare de excep]ie
do rit@ de publicul tot mai numeros
din America }i din lume.
La care americanii se pricep de min-
une, faima „tablourilor vivante” din
Laguna Beach, a ajuns în Tasmania,
la Tokio, în [ara de Foc, precum }i în
cele mai îndep@rtate col]uri ale lumii.

Încerc, prin modestele mele
mijloace scriitorice}ti, s@ reconstitui
în parte atmosfera emo]ionant@ plin@
de semnifica]ii estetice }i culturale
decla}at@ de un astfel de spectacol.
În sprijinul demersulu meu retro-
spectiv intervine faptul c@ am avut
ocazia s@ v@d pe „ viu”, la fa]a locu-
lui, câteva din aceste complexe pro-
duc]ii artistice, fascinante.

În esen]@, un spectacol „Pageant
of the Masters” const@ în prezentarea
pe scen@ a unui tablou din arta uni-
versal@, într-o regie special@ care
vizeaz@ în anumite momente, iluzion-
ismul. Peresonajele din tablou sunt
înlocuite cu actori costuma]i }i
machia]i identic cu acestea, ce stau
nemi}ca]i în pozi]iile zugr@vite de
c@tre pictori, timp de nou@ minute .
Atât de veridic sunt realizate toate
detalile tabloului încât nici cea mai
ager@ }i versat@ privire nu poate face
diferen]a dintre opera original@ }i
reproducerea teatral@. 

Preg@tirea }i realizarea specta-
colului dureaz@ aproape un an.
Consiliul de conducere al teatrului

hot@r@}te opera }i autorul care ur mea -
z@ s@ fie prezentate în anul urm@tor,
dup@ consultarea prealabil@ cu spe-
ciali}tii în marketing. O astfel între-
prindere trebuie s@ fie rentabil@.
Exper]ii în istoria artelor, muzicologii,
regizorii artistici }i tehnici, sceno -
grafii, fotografii, designerii vestimen-
tari, hair-styli}tii, speciali}tii în ma chiaj,
actorii, personalul auxiliar de scen@,
ajung la un consens conceptual }i
practic de realizare a spectacolului.

Pentru a putea fi mai convin g@ -
tor, voi face cronic@ sintetic@ a unui
„Tabloui vivant” pe care l-am urm@rit
cu mai mult interes, mai ales, din
perspectiva realiz@rii atmosferei tim-
pului }i a epocii istorice, decât aceea
a transpunerii veridice a limbajului
plastic.

Era sfâr}itul lui august. De}i vara
se apropia de sfâr}it, toamna î}i
anun]a prezen]a prin serile mai
r@coroase, prin dimine]i ce]oase }i
reci. Spectacolul începea seara la
opt. Aveam timp suficient s@ d@m un
„tur de orizont ” prin galerii, maga-
zine de art@, prin parcurile mai
însemnate, toate ocupate de Târgul
de art@, manifestare devenit@ tra -
di]ional@ cu rol distinct în cadrul Fes -
tivalului artelor.

Pe distan]a câtorva kilomeri, sute
de pictori, sculptori, graficieni, cera-
mi}ti, textili}ti }i al]i produc@tori de
arte decorative, în alveole expo -
zi]ionale special construite, vindeau
lucr@ri realizate pe perioada }ederii

lor în Laguna Beach, în atelierele
închiriate pentru acest lucru. Pe loc,
într-un timp relativ scurt, cei mai
îndemâna]i }i mai versa]i dintre
arti}ti, realizau lucr@ri la vedere:
portrete, ceramic@, gravuri, lucr@ri în
lemn etc., pentru sume modice, spre
bucuria cump@r@torilor. 

Atractivitatea târgului era comple-
tat@ }i sporit@ de standuri cu c@r]i }i
reviste de art@,  cu muzic@ cult@,
jazz, country, latino. Pentru copii }i
}colari erau amenajate spa]ii spe-
ciale, unde ace}tia realizau cele mai
surpinz@toare produse ale fanteziei
lor creatoare. P@rin]ii care îi înso]eau,
ferici]i de „operele” odraslelor, pl@ -
teau organizatorilor distrac]ia micilor
arti}ti. Într-o regie abil coordonat@,
neostentativ@, în spa]ii special ame-
najate produc@torii }i comercian]ii, de
dulciuri, r@coritoare, produse ali-
mentare de tipul „food to go”î}i vin-
deau produsele f@r@ s@ disturbe
atmos fera târgului.

Ne-am prezentat cu aproape o
or@ înainte de începerea spectacolu-
lui, la intrarea principal@. Era puhoi
de lume de toate vârstele, na]io  -
nalit@]ile, }i condi]iile sociale. Con tro -
lul biletelor s-a f@cut rapid f@r@ inci-
dente. Spectatorii, cu r$sul amabil
standard al organizatorilor, erau diri-
ja]i la locurile lor. Pentru cei ce
doreau, se acordau p@turi u}oare de
lân@ flau}at@ pentru a suporta mai
u}or r@coarea serii. Cei care aveau
locuri mai departe de scen@, „la

cucurigu” puteau închiria binocluri de
spectacole, la o sum@ de 2 dolari.

Amfiteatrul era în a}a fel constru-
it c@, din orice unghi, se putea vedea
spectacolul perfect. Acustica reglat@
prof, permitea recep]ionarea, pân@ la
ultimul rând, a textelor }optite. Spec -
tacolul din acea sear@ era tran -
spunerea scenic@ a celebrului tablou
„ Rondul de Noapte” al genialului
pictor olandez, Rembrandt van Ryn.
Spectacolul debuteaz@ pe coloana
sonor@ a oratoriului „ Saul ” de
George Frederid Handel. Rembrandt
}i Handel sunt reprezentan]ii ai Baro -
cului târziu.

Regizorii spectacolului au avut
fericita inspira]ie s@ al@ture muzica ,
direct@, accesibil@, viril@ a compozi-
torului german, cu pictura de mare
for]@ compozi]ional@ lui Rembrandt,
re constituind epoca artistic@ a baro -
cului târziu, ce corespunde istoric cu
triumful }tiin]ei }i ra]iunii asupra
concep]iei metafizice despre lume,
sintetizat@ genial  de c@tre Newton în
lucrarea „ Principia”. 

Prezentatorii spectacolului, în
cuvinte simple, pe în]elesul ameri-
canului de rând, au explicat despre
valoarea }i semnifica]ia barocului în
arta plastic@ cât }i în muzic@,  des -
pre locul }i valoarea artistic@ a
operei lui Rembrandt în arta euro -
pean@ }i universal@. Pe un ecran
imens de 20m. deschidere, 8 m
în@l]ime, }i 7m. adâncime, cu aju-
torul unor retroproiectoare perfor-

mante instalate în spatele ecranului
este proiectat Rondul de Noapte, 15
minute, timp în care un istoric de
art@ cu elocin]@ }i claritate a intrat în
probleme de compozi]ie, cromatic@,
clarobscur, de dinamic@, de mijloace
specifice ale crea]iei Rembrandt-iene.
A fost f@cut@ o descriere am@nunt@ a
fiec@rui personaj. Privitorii au memo-
rat detaliile: mi}carea personajelor,
în@l]imea lor, caracteristicele fizio no -
miilor, îmbr@c@mintea }i alte ele-
mente importante de recuzit@.

Imensul ecran dispare în c$teva
secunde, din umbr@ apar actorii cos-
tuma]i }i machia]i identic cu person-
ajele din lucrare }i se a}eaz@ fiecare
la locul stabilit de c@tre regizor. O
lumin@ puternic@ scoate din semiob-
scuritatea scenei „Rondul de Noapte”
în trei dimensiuni de o veridicitate
incredibil@. Ropote de aplauze }i flu -
ie r@turi a}a cum }tiu americanii s@-}i
manifeste pl@cerea }i admira]ia. Eu,
ca pictor, care cunosc lucrarea orig-
inal@, nu am reu}it s@ g@sesc o cât
de mic@ inadverten]@. Actorii au stat
9 minute nemi}ca]i în pozi]iile core-
spunz@toare, m@rind la culme „exit-
ing-ul” spectatorilor. Partea tehnic@ a
spec tacolului a fost etichetat@ ca per-
fect@. În plan ideatic s-a transmis
limpede mesajul: Rembrandt a fost
un mare pictor dar }i un mare  gân-
ditor. Un artist cu minte limpede,
mân@ riguroas@, logic@ de fier care
dovede}te c@ vrea s@ fie mai presus
de orice, u}or de în]eles }i veridic.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

B@t@lia de la Trafalgar a avut loc la data de 21 octombrie 1805, în largul Capului Trafalgar, Spania. Ea a avut loc între flota Regatului Unit }i flota unit@ 
franco-spaniol@, rezultatul b@t@liei fiind înfrângerea alia]ilor franco-spanioli, dar }i moartea amiralului englez Horatio Nelson.

Însemn@rile unui pictor. Pageant of the Masters. III 

Festivalul artelor - Laguna Beach


