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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Gravitatea este un defect
al corpului inventat pentru a
ascunde defectele de spirit”.

La Rochefoucauld

PUNCTUL
PE EUROPA

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

Banii europeni: azi îi
vedem }i nu sunt!

Ceea ce era de aşteptat să se
întâmple, s-a întâmplat: Comisia
Europeană a întrerupt plăŃile către
România pe cinci programe de
finanŃare nerambursabilă din cauza neregulilor constatate în sistem. ConsecinŃa imediată? Sume
însemnate de bani care ar fi putut avea un impact pozitiv major
pentru cetăŃenii şi afacerile din
România rămân blocate pe terEmil DAVID
men nedefinit; sute de microîntreprinderi, IMM-uri, universităŃi şi fundaŃii îşi văd
proiectele de milioane de euro compromise; numai pe
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (cunoscutul POSDRU) pierderile se estimează la
aproape 500 de milioane de euro alocaŃi iniŃial celor
peste 4000 de proiecte în curs de implementare.
continuare ^n pag. 3

Rela]iile economice
româno-germane
}i impactul lor
în dezvoltarea
economiei române}ti
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Socialul }i dezvoltarea (II)
– câteva considera]ii –

„Nu există generoşi decât printre cei săraci”

Honoré de Balzac

„Nu pot face în patru luni ceea ce predecesorii mei nu au
făcut în cinci şi chiar zece ani. Dar eu mă consider într-o
situaŃie de luptă şi plecând de la o astfel de angajare nu
vreau să privesc, pur şi simplu, trecutul. Trecutul contează,
are greutate, însă eu trebuie să angajez viitorul”. Sunt cuvinte ale lui François Hollande, preşedintele prin lege „jucător”
al FranŃei, dintr-un relativ recent discurs televizat, din 10 septembrie a.c., ieşirea sa anterioară pe sticlă datând tocmai din
Dan POPESCU
14 iulie a.c. Cu alte cuvinte, nu atât vorbe prin televiziuni,
cât fapte, rezultate. Deoarece, trebuie să spunem, în mai multe din punctele promise în alegeri, François Hollande se Ńine de cuvânt.
continuare ^n pag. 4

Impactul economic }i social
al dezvolt@rii de aplica]ii pentru e-business (I)
Lumea se confruntă cu o eră a schimbării nemaiîntâlnită. Recesiunea şi criza financiară care au început
în anul 2009 au creat
o mişcare care a remodelat peisajul internaŃional economic. Economia mondială se cadr. Eduard STOICA, racterizează momentan
ULBS
printr-o creştere lentă
în Vest, o schimbare a puterii în Est, riscuri de
creştere pretutindeni şi clienŃi ce caută valoarea. În acelaşi timp, aceste descreşteri au grăbit adoptarea de tehnologie cheie – mobilitate, tehnologie “cloud”, inteligenŃă artificială şi medii de socializare – care transformă economia şi dau naştere unui nou val de obŃinere a prosperităŃii, în mod
special pe pieŃele emergente.
Creşterea economică şi tehnologia se influenŃează reciproc. Actualele condiŃii
economice favorizează investiŃiile în tehnologie pe măsura ce pieŃele îşi cresc solicitările ca tehnologia să alimenteze profitul, iar pieŃele avansate sunt în căutare de noi
modalităŃi de a tăia din costuri şi de a stimula inovaŃia. continuare ^n pag. 6-7

- din evul mediu pân@ în
anul 1989 - (III)

În primul deceniu după încheierea celui de-al doilea război
mondial, Germania Occidentală
a fost izolată de către majoritatea statelor pentru că în ochii
acestora reprezenta un pericol.
Izolarea Germaniei Occidentale
nu a fost însă de durată şi s-a
trecut la o strategie de colaborare între Ńările Europei de Vest
şi aceasta. Politicienii au realizat
Wiegand Helmut
că nu excluderea ci includerea
FLEISCHER
este soluŃia pentru a evita
declanşarea unui război cu Germania.

Culoarea V

Theodor Aman - łărancă

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Reglementarea
financiar@ în accep]iunea
„Vienna Initiative”
În sistemul financiar
reglementarea şi supravegherea se exercită, în
cele mai multe cazuri, de
către băncile centrale naŃionale sau regionale,
şi/sau de către alte entităŃi publice. Aceste entităŃi pot reglementa şi
supraveghea diverse comasist. univ. dr. Renate
ponente ale sistemului
BRATU, ULBS
financiar, respectiv sectorul bancar, piaŃa de capital, piaŃa asigurărilor
şi reasigurărilor, piaŃă fondurilor de investiŃii,
etc. Astfel se exercită reglementarea internă sau
naŃională şi/sau regională. În perioade de turbulenŃe financiare se constată că structura şi
conŃinutul sistemului de reglementare financiară îşi atinge limitele, acesta devenind ineficient
în noul context transformat de criza financiară
prin faptul că nu işi mai poate realiza propriile obiective.
continuare ^n pag. 2

continuare ^n pag. 5

Berlin

Solilocvii de Duminic@

26 septembrie 1815. Constituirea Sfintei AlianŃe, între Ńarul Rusiei
(ortodox), Împăratul Austriei (catolic) şi regele Prusiei (protestant).
Era o alianŃă “sfântă” împotriva oricărei mişcări liberale.
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Reglementarea financiar@ în accep]iunea „Vienna Initiative”

asist. univ. dr. Renate BRATU,
ULBS

urmare din pagina 1

Efectul care se manifestă il reprezintă regândirea, din partea autorităŃilor abilitate, a practicilor de reglementare şi supraveghere financiară.
În sistemul financiar actual, reglementarea publică reprezintă reglementarea de bază şi tradiŃională în domeniu. Exercitarea normelor şi regulilor
reglementărilor publice au fost demarate odată cu apariŃia băncilor
centrale şi/sau crearea unor organizaŃii publice cu rolul de creare a
condiŃiilor necesare a dezvoltării şi
funcŃionării optime a pieŃelor financiare din întreaga lume. Simultan şi
paralel, pentru a rezista în piaŃă şi
pentru a-şi realiza obiectivele iniŃial
stabilite, entităŃile financare private
au emis reglementări financiare proprii dar cu arie limitată de acŃiune,
doar la nivel propriu.
Ceea ce constatăm este faptul că,
relaŃia dintre cele două specii de reglementare financiară este una de
subordonare şi de impunere generală. Reglementarea financiară publică este impusă într-un anumit grad,
tuturor participanŃilor la piaŃa financiară. Astfel, orice entitate financiară
nou înfiinŃată în domeniu trebuie să
respecte anumite reguli de acŃiune iniŃiale şi ulterioare - pe întreaga
durată de viaŃă, previzibilă, respectivei entităŃi, dacă aceasta doreşte să
desfăşoare activităŃi financiare. Reglementarea financiară privată este individuală şi completează reglementarea
financiară publică sau crează anumite
oportunităŃi de acŃiune a entităŃii
financiare în cauză în raport cu concurenŃa din domeniu precum şi cu
mediul puternic imprevizibil în care
acŃionează.
TurbulenŃele din sistemul financiar
care apar sunt puse de cele mai
multe ori pe seama modului de acŃiune al reglementării financiare publi-

ce. De fiecare dată se încearcă desprinderea de învăŃăminte din trecut.
Din vechea „imagine” a reglementării
financiare publice se crează o nouă
„imagine” a acesteia, dar care se
presupune că este mai eficientă şi
eficace într-o nouă situaŃie şi într-un
anume timp, creată de turbulenŃele
de pe pieŃele financiare. Se caută
astfel, un nou mod de gândire al
reglementării financiare publice. Scopul este supravieŃiurea şi funcŃionarea pe termen lung al sistemului
financiar. Simultan, şi specificul reglementărilor financiare private induviduale se transformă pentru a găsi
un nou mod de „viaŃă”al entităŃii
financiare mai sigur şi mai benefic.
De această dată, scopul este supravieŃuirea şi funcŃionarea pe termen
mediul şi lung a entităŃii financiare
individuale.
În perioada actuală, se pune tot
mai des problema încercării unei
„descentralizări” a actului de reglementare financiară prin demararea
unor proiecte de atragere în această
activitate şi a unor structuri private,
direct interesate. Şi aici precizăm interesul pentru a se crea diverse
parteneriate public – private, între
bănci centrale, autorităŃi de supraveghere a pieŃelor financiare private,
instituŃii financiare private, holdinguri
financiare private, bănci comerciale
private, etc.
În ceea ce priveşte concretizarea
unor acorduri sau parteneriate public
– private în domeniul financiar, literatura de specialitate este „săracă” în
acest sens. Până la momentul actual nu avem cunoştinŃe de cazuri în
care să se fi încheiat astfel de acorduri de parteneriat în domeniul reglementării financiare.
Dacă luăm în considerare conceptul de parteneriat public – privat (cei
3 „P”) o să ne dăm seama că este
şi dificil de realizat acest lucru
pornind chiar de la semnificaŃia unui
Parteneriat Public – Privat. Un Parteneriat Public - Privat reprezintă un

Viena, nu doar o prestigioasă metropolă ci şi un centru financiar al lumii.
contract prin care o autoritate publică selectează un proiect care este
apoi dezvoltat şi aplicat de către o
entitate privată ori poate fi materializat într-un contract de servicii şi de
dezvoltare între guvern şi un partner
privat. Guvernele din întreaga lume
au dezvoltat Parteneriate Public - Private ca vehicule pentru livrarea unei
game largi de servicii publice în domenii mari precum educaŃie, transporturi, sănătate etc. În cele mai multe
cazuri, contractele de Parteneriate
Public – Privat sunt demarate pentru
dezvoltare luând astfel forma paradigmei de colaborare a secolului 21.
În sistemul financiar, considerăm că
un Parteneriat Public-Privat ar putea
lua forma unor acorduri între diverse
părŃi interesate în realizarea scopului
comun al existenŃei sistemului financiar.
Aşa cum am precizat anterior, în
domeniul financiar nu se cunosc încă
Vedere din Atena

exemple de acorduri de colaborare
sau Parteneriate Public – Private. Cu
toate acestea, un prim pas în acest
sens a fost făcut la nivel european.
Parteneriatul Public - Privat încheiat
a luat forma unui acord de coordonare în sectorul bancar denumit
„IniŃiativa Viena” demarat din luna
ianuarie a anului 2009. Până în acest
moment au fost demarate două
forme ale aceleiaşi iniŃiative, respectiv „IniŃiativa Viena 1” şi „IniŃiativa
Viena 2”. Rolul esenŃial al acordurilor
fiind menŃinerea stabilităŃii financiare
în Europa Centrală şi de Est. IniŃiativa Viena 1 a avut drept scop stabilirea unor măsuri specifice activităŃii grupurilor bancare internaŃionale
din regiunea Europei Centrale şi de
Est (în special cele care prezintă o
importanŃă sistemică) şi anume:
● prevenirea unei retrageri pe scară
largă a expunerilor bancare (cu precădere din Ńările în care FMI şi UE
au încheiat acorduri de finanŃare cu
autorităŃile naŃionale, respectiv: Ungaria, România, Serbia, Bosnia – HerŃegovina şi Letonia). Retragerile masive
de capital ar putea pune în pericol
poziŃiile de plăŃi externe, lichiditatea
sistemului financiar, limitarea ofertei
de credite, mai ales în cazurile în
care băncile au acces limitat la surse
alternative de finanŃare în raport cu
cele primite de la băncile mamă.
● stabilirea unor principii comune
privind managmentul şi măsurile de
combatere a crizei cu implicarea atât
a autorităŃilor din Ńările gazdă cât şi
a celor din Ńările de origine,
● consolidarea cooperării transfrontaliere în procesul de reglementare,
inclusiv prin schimbul de informaŃii.
Instrumentele specifice prin care
s-au realizat aceste deziderate s-au
concretizat în acorduri sub forma
unor scrisori bilaterale privind menŃinerea expunerilor în Ńările gazdă
(grupuri bancare din Austria, Italia,
Grecia, FranŃa, Slovenia, Germania, Belgia, şi din Ńări nordice şi-au asumat
angajamentele de menŃinere a expunerilor generale în principalele Ńări
gazdă din Europa emergentă).
Pe lângă aceste obiective specifice, IniŃiativa Viena şi-a propus şi să
investigheze posibile politici generate
de problemele structurale din sectorele bancare din regiune. Acest fapt
a condus la înfiinŃarea a două grupuri de lucru:
● grupul de lucru 1: care să analizeze dezvoltarea pieŃelor financiare
în monedă locală pentru a reduce

creditarea în valută;
● grupul de lucru 2: care să evidenŃieze rolul jucat de instituŃiile de credit în atragerea fondurilor europene;
MotivaŃia care a stat la baza încheierii acestui Parteneriat Public –
Privat a fost asigurarea unei acŃiuni
coordonate pentru menŃinerea stabilităŃii financiare şi a încrederii în pieŃele locale precum şi promovarea unei
creşteri economice sustenabile. PărŃile participante la acord sunt reprezentate de autorităŃile de reglementare din Ńările de origine ale grupurilor bancare europene active pe
pieŃele naŃionale din Europa emergentă. Alături de acestea au fost şi
autorităŃile internaŃionale (Comisia Europeană, BERD, BEI, BM, FMI şi FMI
– ca şi observator), reprezentanŃii
grupurilor bancare implicate, precum
şi autorităŃile locale din Ńările Europei
emergente.
Momentan „IniŃiativa Viena 1” este
activă prin alte două grupuri de lucru
care analizează:
● implicaŃiile adoptării Acordului Basel III de către băncile din Europa
emergentă;
● managementul creditelor neperformante acordate companiilor şi populaŃiei.
IniŃiativa Viena 2 a fost demrată
la începutul anului curent şi îşi propune să adopte acele măsuri prin care
grupurile bancare vor realiza operaŃiunile de dezintermedire financiară excesivă şi dezordonată.
Reglementarea public – privată în
domeniul financiar construită pe bază
de Parteneriate Public – Private se
regăseşte într-o etapă de începul la
momentul actual. Pentru a se realiza
obiectivul de stabilitate a sistemului
financiar şi pentru ca reglementarea
să contribuie tot mai mult şi mai eficient la acest deziderat poate ar fi
necesar a se regândi paradigma reglementării financiare pe noi principii
teoretice (principiul cooperării, coordonării şi principiul conştientizării importanŃei stabilităŃii sistemului financiar pentru toate părŃile implicate la
viaŃa financiară şi socială) şi practice
(încheierea de parteneriate public private între autorităŃi publice, entităŃi
financiare private, instituŃii internaŃionale şi regionale din toate sectoarele
domeniului financiar). IniŃiativa Viena
este doar un prim pas în acest demers în furnizarea unor mecanisme
de reglementare financiară eficiente şi
eficace. Acestea se vor realiza numai
prin cooperare, colaborare şi coordonare.
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Banii europeni: azi îi vedem }i nu sunt!

Emil DAVID
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Ne întoarcem în timp la anii de
debut ai României în Comunitatea
Europeană. Principala promisiune de
atunci, care însemna de fapt şansa
noastră de integrare în standardele
de funcŃionare ale structurilor europene erau, se ştie, fondurile nerambursabile pe care UE le punea la dispoziŃia României. Sau pretindea că le
va pune. Ne mai amintim cu toŃii cât
caz s-a făcut de cele 35 de miliarde
de euro alocaŃi Ńării noastre prin
bugetul Uniunii Europene pe perioada 2007 – 2014. Acele 35 de miliarde erau speranŃa noastră, paşaportul nostru către civilizaŃia şi prosperitatea europene. Anii au trecut fără să
se întâmple nimic notabil în ce ne
priveşte. În vreme ce alte Ńări (Polonia, de pildă) şi-au consumat rapid
şi cu folos fondurile puse la dispoziŃie, noi ne lamentam că nu găsim
soluŃii, că nu avem experienŃă, că ne
lipsesc structurile specializate. Cu
chiu cu vai am atras vreo 5 procente
din suma aceea uriaşă care, ni se
spunea, este la discreŃia noastră,
numai să întindem mâna să o luăm.
N-am luat-o şi ne-am ales şi cu eticheta de membru al Uniunii Europene cu cea mai scăzută capacitate
de absorbŃie a fondurilor comunitare.
Iar acum, ilustrând perfect zicala
românească potrivit căreia omului sărac nici boii nu-i trag, ne trezim şi
cu sancŃiunea blocării programelor
de finanŃare europeană pe proiectele
care, de voie-de nevoie, ajunseseră
să funcŃioneze!
Unii analişti economici autohtoni,
mai sceptici din fire, spun că aceşti
bani destinaŃi României nici măcar
nu mai există, că ei au luat demult
alte destinaŃii, topiŃi în creuzetul crizei care macină zona euro. Şi aşa s-ar
explica şi pedeapsa pe care Comisia
Europeană ne-o aplică acum, la spartul târgului.

Bruxelles - Sediul Comisiei Europene
Este, evident, o bănuială neconfirmată oficial. Şi, la urma urmei, nici
nu mai contează atâta vreme cât alŃii
au putut şi noi nu. Dincolo de demagogia altora, trebuie să ne asumăm
propriile noastre păcate. Şi să recunoaştem că purtăm la rândul nostru vina
pentru cel puŃin două deficienŃe grave
în care ne-am complăcut ani în şir.
Prima ar consta în incompetenŃa
managerială şi greşelile de sistem
provocate de statul român care s-a
arătat nepregătit, atât legislativ cât şi
procedural, pentru faza de implementare a proiectelor şi programelor
de finanŃare europeană.
A doua Ńine de meteahna noastră
balcanică de a crede că ne putem
înfrupta din banii europeni fără a da
socoteală de ceea ce facem cu ei.
Aşa s-a născut un şir nesfârşit de
suspiciuni de fraude şi conflicte de

interese, unele dovedite, altele în curs
de investigare, în derularea programelor de finanŃare.
Fapt este că experŃii CE sosiŃi în
ultima vreme la Bucureşti vorbesc de
probleme majore identificate în efectuarea achiziŃiilor publice în perioada
1 ianuarie 2007 – octombrie 2011,
precum şi de alte „inginerii financiare” pe care unii beneficiari ai fondurilor europene nu s-au sfiit să le
pună în aplicare.
Pe de altă parte, abia acum, în ceasul al 12-lea, guvernul român se arată
preocupat să deblocheze unele programe prin asigurarea sumelor necesare cofinanŃării acestora din resurse
care până mai ieri nici nu existau.
Interesant de constatat că banii
europeni care vor fi completaŃi prin
cofinanŃări ale statului român merg
către proiecte sociale din mediul pri-

vat pentru a acoperi „Ńepele” pe care
acelaşi stat le-a luat în procesul de
privatizare derulat fără niciun fel de
responsabilitate. Aşa de pildă, Comisia Europeană este confruntată în
prezent cu cererea României de a
asigura fonduri europene pentru înfiinŃarea unor întreprinderi sociale la
Câmpia Turzii, acolo unde ruşii au
cumpărat în 2003 Combinatul siderurgic OŃelul Roşu (rebotezat Mechel),
iar acum îl închid definitiv lăsând pe
drumuri 800 de şomeri. Cu alte cuvinte, cerşim fonduri europene pentru a acoperi gravele erori şi consecinŃe ale unor privatizări falimentare. Pe când vom folosi banii europeni pentru a le asigura locuri de
muncă şi celor peste 3000 de angajaŃi ai proaspăt privatizatului Oltchim
Râmnicu Vâlcea?
Credem oare că toate aceste ma-
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nevre necurate nu se văd şi nu se
contabilizează la Bruxelles, mai ales
în aceste zile când mai-marii Europei
croiesc bugetul comunitar pentru
2014 – 2020?
România cere nici mai mult, nici
mai puŃin decât 40 – 47 de miliarde
de euro fonduri nerambursabile în
viitorul exerciŃiu financiar comunitar.
Greu de crezut că se va osteni cineva să ne bage în seamă când purtăm
după noi pietrele de moară ale unei
penibile rate de absorbŃie şi ale incapacităŃii administrative cronice de a
utiliza transparent banii europeni.
Până la urmă, constatăm că realităŃile dure cu care ne confruntăm
generează şi alimentează mai vechiul
mit al neputinŃei care pare să ne fi
consacrat în concertul european. Un
mit al neputinŃei în atâtea împrejurări
istorice de dată recentă dovedit şi
care nu face altceva decât să erodeze
imaginea externă a Ńării şi a cetăŃenilor ei. NeputinŃa la români se vădeşte şi se legitimează ori de câte
ori avem de îndeplinit şi de atins un
obiectiv de interes naŃional: şi atunci când nu izbutim să asimilăm fondurile europene, şi atunci când suntem incapabili să aplicăm coerent şi
eficient politici europene, şi când
încercăm fără succes să funcŃionalizăm statul de drept, să facem reforma JustiŃiei, să aderăm la spaŃiul
Schengen şi câte şi mai câte.
Politologul Vasile Puşcaş pune
degetul pe rană atunci când explică
cauzele mitomaniei românilor: „Comportamentul instituŃional şi individual
al elitei politice şi intelectuale din
România dă măsura faptelor care
arată putinŃa sau neputinŃa Ńării în
Uniunea Europeană. Altfel spus,
<<mitul neputinŃei>> României – exprimat şi prin exodul cetăŃenilor ei
spre alte state europene – înfăŃişează
realitatea neangajării politicienilor
români de azi pe calea europenităŃii”.
De aici şi întrebarea crucială: oare
cât de europeni am devenit, cu adevărat, în ultimii cinci ani de când tot
căutăm... calea europenităŃii?

CIBIN FEST
un Oktoberfest rom$nesc
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Socialul }i dezvoltarea (II)

Dan POPESCU
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Economia FranŃei a început mai
mult „să se mişte” pe propriile picioare, producŃia naŃională „urcă”, iar
pentru promisiunile preşedintelui socialist privind emanciparea socialului
se depun mari eforturi pentru a fi respectate. De fapt, într-o lume în care
doar clasa de mijloc, mai solidă în
atitudini şi concepŃii, este ceva mai
protejată, proliferarea sărăciei, a clasei
sărace şi foarte sărace generează sensibil creşterea delincvenŃei, destrămarea familiilor, neîncrederea şi individualismul sălbatic, refuzul educaŃiei.
Fenomene rele. Emanciparea socialului nu este doar cauză şi efect al economicului, ci are reverberaŃii pe spectrul cel mai larg al vieŃii umane. Sunt
opŃiuni şi acŃiuni care încep să fie
privite astfel la nivelul celor mai
multe Ńări din lume...
Criza economico – financiară
continuă însă, contracarând, deteriorând, în parte, producŃia din Ńara cocoşului galic şi nu doar acolo. SpeculaŃia în exces, este drept, cu forŃe
mai diminuate, acŃionează şi ea negativ, descurajând iniŃiative şi generând doar „economie virtuală”, fără
corespondent în realitate. Criza de
paradigmă bulversează pe mai departe preŃurile la petrol, şi nu doar la
petrol, modificând proiecte şi rate de
profit prevăzute. Totul cu motivaŃii şi
efecte globale. Hollande, faŃă în faŃă
cu o astfel de situaŃie, a conceput şi
vizează o veritabilă „agendă de redresare economică” pentru următorii doi
ani – „Doi ani pentru a redresa
FranŃa” – după cum afirma în discursul menŃionat. „Am stabilit punctul
final şi ritmul”, ceea ce înseamnă
eforturi dintre cele mai însemnate...
Ce arăta în acest sens, preşedintele Hollande? Iată, „În confruntare cu
un şomaj ridicat, cu o competitivitate degradată, în confruntare cu deficite considerabile, cu o îndatorare istorică, am ca misiune să redresez Ńara
noastră...” „Doi ani pentru a pune în
operă o politică de ocupare, de creştere a competitivităŃii şi de redresare
a costurilor publice”. „Mi-aŃi spus:
trebuie să accelerez! Accelerez, dar”.
O creştere realistă se va vădi astfel
pentru economia FranŃei, pentru 2013,
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la nivelul de 0,8%, în condiŃiile în
care, în 2012, creşterea este estimată cu puŃin superioară lui zero...
De unde resurse astfel? Tăieri
de pensii, de salarii medii la funcŃionarii publici, bani mai puŃini pentru
învăŃământ şi sănătate, pentru cultură – activităŃi care, de altfel, fac să
crească economia şi nu s-o diminueze? Nici vorbă, în accepŃia actualilor
diriguitori francezi. „Va trebui să inversăm curba şomajului de aici întrun an”, în vreme ce pragul a trei
milioane de cereri de muncă a fost
trecut. În vreme ce ocuparea a devenit una dintre preocupările cele mai
importante ale francezilor. Iată un concept nou ce se afirmă, „ocupările viitorului, cererile viitorului pentru noi
profesii”. În 2013, acestea vor trebui
să privească 100 de mii de tineri,
astfel că următoarea negociere a partenerilor sociali pe „contracte de generaŃie” să aibe dublu obiectiv: ocuparea tinerilor pe piaŃa muncii şi menŃinerea seniorilor în activitate. Nu
conflicte între aceştia, ci interese comune – producŃia, productivitatea, profitul individual şi social. Deoarece nu
este vorba de ocupări „susŃinute”, „ajutorate financiar”, ci de ocupări create de şi în activitatea economică...
În ce priveşte cheltuielile publice, 10 miliarde de euro economii
bugetare? Cuvinte care – prin ignoranŃa sau reaua voinŃă a decidenŃilor
care, însă, şi-au menŃinut şi chiar
amplificat afacerile frauduloase, corupte, cu statul – ar fi dat fiori răi
în România? LicenŃieri, tăieri urâte
de venituri medii şi mici, de pensii,
ş.a.? În FranŃa, însă, pe lângă alte
măsuri, este vorba de niciun euro
cheltuit în plus în 2013 comparativ
cu 2012. Este vorba de o stabilitate
a efectivelor funcŃiei publice. De faptul că ocuparea care va fi creată în
plus – în plus, deci – în educaŃie –
o educaŃie fără de care Ńara cocoşului galic, bine structurată, nu ar fi
avut niciodată renumele şi prestigiul
de care s-a bucurat şi se bucură în
lume – să fie compensată altminteri.
Mai departe. Impozitele, „eterna
poveste”. La acest capitol, 20 miliarde de euro proveniŃi din creşterea
impozitelor vor contribui la stabilitatea, la consolidarea stabilităŃii financiare a economiei. Dar cum? 10

Vedere din Bruxelles
miliarde euro vor fi prelevate menajelor, iar 10 miliarde euro întreprinderilor. Vor fi protejate firmele mici
şi medii, iar în ce priveşte „marile
grupuri”, un număr anume de „nişe”
(înlesniri) fiscale, de avantaje fiscale
care le-au fost acordate, vor fi anulate. Se presupune – şi se are în
vedere – că au capacitate de a face
faŃă problemelor. În ce priveşte menajele, baremele de impozit pe venituri vor fi îngheŃate anul următor, în
pofida inflaŃiei, ceea ce va însemna o
anume creştere a impozitării. „Este
efortul pentru toŃi”, arăta în acest
sens François Hollande, precizând că
pentru primele două tranşe va fi un
sistem de decontări, evitându-se astfel „lovirea” menajelor cu venituri
mai modeste. În acelaşi timp, nu va
fi nicio excepŃie în ce priveşte impozitarea cu 75% a veniturilor ce depăşesc un milion de euro. Vor fi astfel
implicaŃi 2000 – 3000 de contribuabili, măsura urmând să fie în vigoare doar vreme de doi ani. Totodată,
vor fi exonerate de cotizaŃii sociale veniturile salariaŃilor provenite din ore

suplimentare, pentru firmele cu mai
puŃin de 20 de salariaŃi. Mai este
vorba în acest sens şi de o anume
„finanŃare ecologică”, realizabilă doar
la firmele care au preocupări şi
materializări în acest cadru.
Mai sunt şi alte măsuri. Iar toate
acestea vădesc o anume filozofie fiscală, cu accent pe afaceri, productive, dar şi pe social, pe ecologie, care
se speră că va avea rezultatele scontate. Nu este vorba numai de FranŃa,
de economia ei de fapt, ci şi în alte
Ńări, în alte economii se acŃionează în
direcŃii de acest tip. În Germania, de
exemplu, în pofida tăierilor de venituri pe care Cancelarul le recomanda
altor state, avem de-a-face cu politici
sociale evidente, de fapt cu unele
dintre cele mai mari impozitări de venituri – “palpabilă” mai ales pentru veniturile mari – din Uniunea Europeană. Practic, aici este declarată şi susŃinută amplu „economia socială” de
piaŃă, cu Ńinte sociale bine precizate.
Şi totuşi actualii decidenŃi au pierdut
mai multe alegeri, electoratul german
apreciind că „socialul” se impune şi
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mai bine reprezentat. Deopotrivă, aici
– ca de altfel în mai toate statele
Uniunii Europene – sunt „la preŃ” politicile urmărind cu precădere interesele naŃionale, germane în speŃă, şi
mai puŃin cele ale U.E. ca atare. Vezi,
de exemplu, opoziŃia naŃională germană puternică faŃă de unele măsuri
hotărâte de Banca Centrală Europeană, respectiv cumpărarea nelimitată,
de către această instituŃie bancară
europeană, a obligaŃiunilor unor state
ale bătrânului continent care se zbat
în criză...
Oricum, socialul a fost şi rămâne referenŃial în procesul dezvoltării.
Actualul model economic de dezvoltare în lume, care a generat şi a întreŃinut, care întreŃine şi chiar amplifică clivajul dintre partea covârşitoare a populaŃiei Terrei, săracă, şi doar
puŃini bogaŃi şi superbogaŃi, se impune în bună măsură modificat. Nu
în sensul eludării competitivităŃii, a
competiŃiei, al menŃinerii unor generozităŃi şi pomeni repetabile nociv la
infinit, neproductive, dăunătoare chiar.
Ci al accentuării unor măsuri de creştere economică reală, al accentuării
unor măsuri cu caracter umanist, cu
efecte pozitive, de altfel, în chiar creşterea competitivităŃii în lume. Printre
cercetătorii care se referă astfel este
şi americanul Francis Fukuyama. Demersul său – explicit în lucrarea sa
„Marea ruptură” apărută încă în 1999
– are în vedere ameliorarea tranziŃiei
mondiale de la societatea industrială
la cea post industrială, în condiŃiile
„unei mai bune agregări sociale”. O
fascinantă perspectivă istorică şi filozofică asupra începutului secolului
XXI, luând în calcul şi apariŃia crizei
actuale cât şi posibilităŃile pentru
depăşirea ei...
P.S. Stranie, aiuritoare, în cadrul
privatizării Oltchim, posibila încercare
a unui cumpărător de a-şi face capital politic, fără să Ńină seama de dramatismul situaŃiei ca atare, de faptul
că nu te „joci” cu astfel de lucruri,
că este vorba de salariile şi soarta a
peste 3000 de oameni aflaŃi deja în
mare nevoie, de ce se va întâmpla în
amonte şi în aval de Oltchim. De altfel, fenomenul, din păcate, a fost şi
este aproape simptomatic pentru maniera rea, naŃional, social, în care s-au
desfăşurat nu puŃine din privatizările
din economia românească. ContemplaŃia, însă, nu serveşte în nici un fel...
cm
yb

cm
yb

VINERI

ISTORIE ECONOMIC~

28 SEPTEMBRIE 2012

CERCETARE

DEZVOLTARE

Rela]iile economice româno-germane
}i impactul lor în dezvoltarea economiei române}ti

Wiegand Helmut FLEISCHER

5

- din evul mediu pân@ în anul 1989 - (III)

erciale ale României, iar în valori absolute o creştere de 236,73 de ori a
volumului schimburilor comerciale româno-germane de la 58 mil. USD în
anul 1950 la 13730,4 în anul 1980.
În aceeaşi perioadă, soldul acestor
schimburi a trecut de la valori negative în anii 1950, 1960 şi 1970 la valori pozitive în anii 1980. În perioada 1985-1989 volumul schimburilor
comerciale româno-germane a fost relativ stabil, iar soldul pozitiv al acestor
schimburi a contribuit la soldul favorabil al comerŃului exterior al României.

urmare din pagina 1

În deceniul şase al secolului 20,
în lipsa relaŃiilor politice directe – interesele Germaniei Occidentale în Ńara
noastră fiind reprezentate în continuare de către Ambasada FranŃei la
Bucureşti – contactele oficiale între România şi Republica Federală Germania
aveau loc aproape în exclusivitate în
plan economic. Prin urmare, întâlnirile delegaŃiilor economice constituiau, în acea fază, singura platformă de
pe care puteau fi abordate, în subsidiar, şi alte subiecte, acestea fiind
ulterior date „în lucru” departamentelor de specialitate. Este şi cazul problemei reîntregirii familiilor, tema de
prim ordin pentru acea perioadă, mai
importantă pentru unii reprezentanŃi
ai părŃii vest-germane decât relaŃiile
economice însele.31
Între cele două state au existat
unele tensiuni datorită faptului că emigrarea etnicilor germani din România
către Republica Federală Germania,
în vederea reîntregirii familiilor, a fost
obstrucŃionată de regimul comunist.
În urma unei înŃelegeri din ianuarie
1978 între cancelarul Republicii Federale Germania Helmut Schmidt şi
preşedintele României Nicolae Ceauşescu, etnicii germani din România
au fost lăsaŃi să emigreze din România în Republica Federală Germania
doar în limita unor contingente anuale de circa 11000 de persoane. În
plus, emigrarea etnicilor germani din
România în Republica Federală Germania a fost posibilă doar în urma
unor plăŃi compensatorii ale Republicii Federale Germania sau a rudelor persoanelor dornice să emigreze
către statul german.32 Chiar dacă aceste plăŃi compensatorii nu intră în categoria clasică de comerŃ bilateral,
totuşi ele au reprezentat un venit pentru statul român cu care s-a plătit o
parte din datoria externă a României.
Pe de altă parte, România a fost
primul stat din Europa de Est care a
recunoscut Republica Federală Germania ca stat independent. Această decizie i-a atras României multe simpatii
în rândul statelor din vestul Europei,
dar şi indignarea Uniunii Sovietice.
De asemenea, interesele economice de colaborare a celor două state
au fost evidente. În timp, schimburile comerciale dintre România şi Republica Federală Germania au crescut
reuşind să depăşească nivelul celor
cu Republica Democrată Germană,
iar cele două state au reprezentat cei
mai importanŃi parteneri comerciali ai
României în perioada 1950 - 1980.
Importurile României au constat în
principal în tehnologie modernă germană, care a fost foarte utilă pentru
dezvoltarea industriei româneşti şi a
contribuit astfel la procesul de dezvoltare a economiei româneşti.
Din analiza evoluŃiei comerŃului
exterior al României în general şi cu
Germania în special în perioada 19501980 rezultă următoarele:
- creşterea exponenŃială a comerŃului
exterior a României de la 2734,6 mil.
USD în anul 1950 la 109969,1 mil.
USD în anul 1980;
- soldul balanŃei comerciale a avut o
evoluŃie fluctuantă. Dacă în anul 1950
soldul balanŃei comerciale a României
era de -186,0 mil. USD, în anul 1960
a devenit +415,1 mil. USD, pentru ca
ulterior să treacă din nou la valori
negative şi chiar să crească îngrijorăcm
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Concluzii:

tor la -2557,8 mil. USD în anul 1970
şi -8043,3 mil. USD în 1980;
- dacă privim întreaga perioadă analizată, Republica Federală Germania reprezintă cel mai important partener comercial al României. Volumul schimburilor comerciale cu Republica Federală Germania a crescut de la 27,2
mil. USD (reprezentând 0,99% din totalul
schimburilor comerciale ale României)
în anul 1950 la 8125,4 mil. USD (reprezentând 7,39% din totalul schimburilor comerciale ale României) în
anul 1980. Dacă în anul 1950 soldul
balanŃei comerciale a României cu
Republica Federală Germania era de
-16,0 mil. USD şi în anul 1960 a devenit -14,0 mil. USD, în anul 1970 a
devenit favorabil României cu +36,7
mil. USD pentru ca să atingă, în mod
remarcabil, în anul 1980 valoarea de
+560,6 mil. USD;
Republica Democrată Germania
a fost cel de-al doilea partener comercial al României. Volumul schimburilor comerciale a crescut de la 30,8
mil. USD (reprezentând 1,13% din totalul schimburilor comerciale ale României) în anul 1950 la 5605,0 mil.
USD (reprezentând 5,10% din totalul
schimburilor comerciale ale României) în anul 1980. Dacă în anul 1950
soldul balanŃei comerciale a României
cu Republica Democrată Germania era
de -0,8 mil. USD şi în anul 1960 a
devenit +12,3 mil. USD, în anul 1970
a devenit -55,7 mil. USD pentru ca
să atingă, în mod remarcabil, în anul
1980 valoarea de +336,8 mil. USD;
- împreună cele două state germane
(Republica Federală Germania şi Republica Democrată Germania) au reprezentat de departe cel mai important
partener comercial al României. Volumul schimburilor comerciale a crescut de la 58,0 mil. USD (reprezentând 2,12% din totalul schimburilor
comerciale ale României) în anul 1950
la 13730,4 mil. USD (reprezentând
12,48% din totalul schimburilor comerciale ale României) în anul 1980.
Dacă în anul 1950 soldul balanŃei comerciale a României cu cele două
state germane era de -16,8 mil. USD
şi în anul 1960 a devenit -1,7 mil.
USD, în anul 1970 a devenit -19,0
mil. USD pentru ca să atingă, în mod
remarcabil, în anul 1980 valoarea de
+897,4 mil. USD.
Din analiza evoluŃiei comerŃului

exterior al României cu principalele
Ńări în perioada 1985-1989 rezultă
următoarele:
- evoluŃia relativ stabilă a comerŃului
exterior a României în jurul valorii de
300000 mil. USD pe an;
- de asemenea soldul balanŃei comerciale a avut o evoluŃie relativ stabilă
în jurul valorii de +30000 mil. USD
pe an, excepŃie făcând anul 1988 cu
un sold de +59995,0 mil. USD;
- în toată această perioadă Republica
Democrată Germania a fost cel mai
important partener comercial al României. Volumul schimburilor comerciale a fost relativ stabil şi s-a situat
în jurul valorii de 17000 mil. USD pe
an. Dacă în anul 1985 soldul balanŃei
comerciale a României cu Republica
Democrată Germania era de -344,5
mil. USD, în 1986 a devenit favorabil României cu +543,1 mil. USD pentru a se înscrie din nou pe o pantă
descendentă în perioada 1987-1989
şi să atingă în anul 1989 valoarea de
-944,8 mil. USD;
- comerŃul exterior al României cu Republica Federală Germania a prezentat fluctuaŃii mai mari decât în cazul
Republicii Democrate Germane. Soldul

balanŃei comerciale a României cu
Republica Federală Germania a fost,
în mod remarcabil, foarte favorabil şi
s-a situat în acest sens pe locul doi
în urma soldului balanŃei comerciale
realizat cu Italia;
- împreună cele două state germane
(Republica Federală Germania şi Republica Democrată Germania) au reprezentat de departe cel mai important partener comercial al României.
Volumul schimburilor comerciale a
fost relativ stabil şi s-a situat în jurul
valorii de 30000 mil. USD pe an. Soldul balanŃei comerciale a României
cu cele două state germane a fost favorabil şi relativ stabil, variind între
+6000 şi +9000 mil. USD.
Prin urmare, impactul relaŃiilor economice româno-germane în procesul
de dezvoltare a economiei româneşti
a crescut substanŃial în timp. Efecte favorabile au existat încă din perioada
medievală, dar odată cu specializarea
muncii şi intensificarea schimburilor comerciale au crescut în intensitate. În
perioada 1950-1980 asistăm la o creştere de aproximativ şase ori a ponderii schimburilor comerciale românogermane în totalul schimburilor com-

RelaŃiile economice româno-germane, iniŃiate încă de coloniştii germani începând cu secolul al 12-lea,
au avut fluctuaŃii pe parcursul secolelor dar tradiŃia şi impactul favorabil
a acestor relaŃii în procesul de dezvoltare a economiei româneşti sunt
incontestabile. FluctuaŃiile relaŃiilor economice româno-germane s-au datorat
evoluŃiei economiei româneşti şi a
celei germane, relaŃiilor politice între
cele două state precum şi conjuncturii politico-economice din Europa.
Impactul relaŃiilor economice românogermane în procesul de dezvoltare a
economiei româneşti a fost favorabil
încă de la primele schimburi comerciale din evul mediu şi a crescut în
timp odată cu intensificarea acestor
schimburi ca urmare a introducerii a
mijloacelor de plată în locul trocului,
progresului mijloacelor de transport
şi nu în ultimul rând a specializării
muncii.

Note de subsol:
31. Florian, C. M., în Miclea, R., Galter,

S., Sava. D., 2008, „ConfluenŃe culturale româno-germane”, Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, Sibiu, pag. 107
32. Gündisch, K., 1998, Siebenbürgen
und die Siebenbürger Sachsen, LangenMüller, München (http://www.sibiweb.de/
geschi/siebsach.htm, 12.09.2009)
33. Comisia NaŃională pentru Statistică, 1990, Anuarul Statistic al României
1990, Bucureşti, pp. 630-633
34. Comisia NaŃională pentru Statistică, 1990, Anuarul Statistic al României 1990, Bucureşti, pp. 630-633
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Impactul economic }i social al dezvolt@rii de aplica]ii pentru e-business (I)
dr. Eduard STOICA, ULBS
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Acesta devine un cerc vicios pe
măsura ce tehnologiile digitale stimulează profitul şi cererile consumatorilor, educaŃia şi formarea profesională, precum şi utilizarea eficientă a
capitalului şi resurselor – ceea ce
duce la o creştere economică mărită.
Cei care conduc trebuie sa fie conştienŃi de aceste noi încercări cu care
se confruntă firmele lor pe măsură
ce pieŃele se accelerează.
Pe acest fundal sunt prevăzute
şase modificări, schimbări semnificative pe care firmele trebuie sa le aibă
în vedere în următorii cinci ani:

1. Economia digitală globală se
maturizează. Internetul a pus în miş-

care un al treilea val al capitalismului care va transforma multe aspecte
ale pieŃei economice globale – de la
comportamentul consumatorilor la noile
modele de afaceri. Mobilitatea, tehnologia cloud, inteligenŃa artificială şi
mediile de socializare susŃin această
schimbare, care are loc atât în economiile dezvoltate, cât şi în cele în
curs de dezvoltare.

2. Industriile trec printr-o transformare digitală. Ca rezultat al maturi-

zării economiei digitale, companiile dintr-un spectru larg de industrii şi-au
văzut modelele de afaceri îmbogăŃite
pe măsură ce concurează cu forŃele
similare ale tehnologiei şi globalizării.
În următorii cinci ani, multe sectoare,
incluzând tehnologia, telecomunicaŃiile, divertismentul, media, activităŃile
bancare, cumpărăturile en gros şi sistemul de sănătate, vor continua să fie
redefinite prin utilizarea tehnologiei
informaŃiei.

3. ÎmpărŃirea digitală poate inversa rolurile. Având în vedere puterile

economice din est şi repoziŃionarea
acestora, companiile cu un capital bogat din pieŃele în curs de dezvoltare
investesc puternic în tehnologie – adesea întrecându-şi omologii de pe pieŃele dezvoltate. Cei care conduc economiile dezvoltate vor trebui să înveŃe cum
să trateze această încercare competitivă.

4. Consumatorul din pieŃele emergente este în mijlocul scenei.

Creşterea economică rapidă împreună
cu populaŃiile crescânde şi nivelurile salariale, pun pieŃele emergente în centrul strategiilor de dezvoltare a corporaŃiilor. ClienŃii din pieŃele emergente
– inclusiv sectoarele de consumatori,
de afaceri şi guvernamentale – oferă
oportunităŃi extraordinare pentru companiile vestice, care se pot adapta
nevoilor acestora.
5. Afacerile se fac în viteză. PiaŃa
economică globală care este în continuă schimbare, alimentată de economiile ce cresc într-un ritm alert şi
noile tehnologii, au accelerat viteza
majorităŃilor activităŃi economice, de
la dezvoltarea de produse, la răspunsul consumatorului. InteligenŃa artificială în timp real şi analizele predictive vor fi necesare nu doar pentru
un sistem de luare a deciziilor mai rapid, ci şi pentru a face faŃă riscurilor
şi oportunităŃilor de piaŃă neaşteptate.

6. Firmele se reorganizează pentru
a integra economia digitală. Pentru a
fi capabili să-şi desfăşoare activitatea
în domeniul digital global unde noii
rivali sunt nerestricŃionaŃi de politici
rigide şi gândire, firmele vestice şirete, se îndepărtează de modelul de
luare a deciziilor ierarhic şi se îndreaptă către o structura a reŃelei mult mai
asemănătoare pieŃei şi organică.
Aceste schimbări vor avea implicaŃii deosebite pentru corporaŃii în anii
care urmează. Cercetările actuale dovedesc o serie de imperative pentru

conducătorii corporaŃiilor. De exemplu, directorii executivi ar trebui să
aibă o strategie flexibilă şi predictibilă pentru pieŃele în curs de dezvoltare. În acelaşi timp, trebuie luate
în considerare metode de a îmbunătăŃi analizarea de date pentru a anticipa rapidele schimbări ale pieŃei economice globale. Să nu uitam că, întro lume în continuă mişcare, pericolul
de breşe în securitate creşte. Companiile trebuie să utilizeze metode de
securitate crescute pentru activităŃile
lor. În cele din urmă, în timp ce pieŃele emergente se dezvoltă rapid, companiile nu trebuie să piardă din vedere protejarea cotelor de piaŃă în Ńara
de origine, pentru că rivalii vor încerca să se dezvolte tocmai acolo.

China, o economie puternică, o piaŃă de anvergură. Vedere din Bei-Jing

COMPONENTE DE INTERES
PENTRU E-BUSINESS
Strategia defineşte zona de interes
şi activităŃile care trebuie cunoscute
pentru a atinge scopurile întreprinderi. Strategia de e-business nu este
una foarte uşor de alcătuit, deşi, din
punct de vedere fundamental o strategie de e-business va fi condusă de
supra-extinderea pieŃei şi a strategiei
de vânzări. Reingineria proceselor de
afaceri (BPR – Business Process Reengineering) este regândirea şi reproiectarea radical - fundamentală a proceselor de afaceri pentru a obŃine
îmbunătăŃiri substanŃiale ale principalilor indicatori de performanŃă cum ar
fi: costul, calitatea, durata unui ciclu
de producŃie şi satisfacerea dorinŃelor
clientului.
Planificarea resurselor unei întreprinderi (ERP – Enterprise Resource
Planning) este un sistem contabil pentru identificarea şi planificarea resurselor unei companii, pentru a realiza,
trimite şi calcula comenzile clienŃilor.

REINGINERIA PROCESELOR
DE AFACERI (BPR)
Reingineria Proceselor de Afaceri
(BPR) este regândirea fundamentală
şi reproiectarea radicală a proceselor
de afaceri pentru a obŃine îmbunătăŃiri substanŃiale în indicatorii de performanŃă critici, contemporani, cum ar
fi: costul, calitatea, service-ul asigurat şi viteza de reacŃie.
Cuvintele cheie, evidenŃiate ale conceptului de BPR au următoarele semnificaŃii:
● Regândirea fundamentală. Atunci

când are loc BPR, este important să
se pună întrebările cele mai de bază
cu privire la modul în care organizaŃia funcŃionează. Ar trebui găsite răspunsuri la întrebările: de ce face organizaŃia ceea ce face şi de ce acŃionează în acel mod. Aceste întrebări
fundamentale facilitează examinarea
ipotezelor care stau la baza modului
în care organizaŃiile operează.
● Reproiectarea radicală. BPR invită
mai de grabă la identificarea originii
problemelor şi solicită rezolvarea lor
într-un mod superficial, decât să rezolve efectiv acele probleme. Puterea
tehnologiei informaŃiei moderne, permite reproiectarea radicală a proceselor de afaceri.
● ÎmbunătăŃiri dramatice. Scopul realizării BPR este realizarea de salturi
cuantice în performanŃă. BPR nu este
recomandată organizaŃiilor care au nevoie de îmbunătăŃiri de suprafaŃă sau
mai slabe ale performanŃelor.
● Procesele de afaceri – BPR se
concentrează pe procesele de afaceri
nu pe activităŃi. Procesele reproiectate ar trebui să fie valoarea adăugată, care să depăşească graniŃele departamentale.

Principiile BPR-ului

●

Se concentrează pe client şi genera-

Vedere din New-York. Wall Street.

rea de valoare mai mare pentru clienŃi;
AngajaŃii ar trebui implicaŃi şi împuterniciŃi să ia decizii pentru îmbunătăŃiri;
● Procesele care nu aduc plus valoare trebuie să fie înlăturate;
● BPR ar trebui să se concentreze pe
oamenii din reŃea şi integrarea proceselor aferente;
● Exploatarea puterii Tehnologiei InformaŃiei şi Comunicării (TIC) evitând
supra-sofisticarea. Instrumentele software nu ar trebui să înlocuiască gândirea creativă;
● Analiza critică a normelor, regulamentelor, practicilor şi legislaŃiei în
vigoare.
●

Rolul TIC în cadrul BPR

Tehnologia InformaŃiei şi Comunicării este un factor esenŃial al BPR.
O conştientizare a capacităŃilor TIC
modern, este esenŃială deoarece efortul de reproiectare este prevăzut cu
opŃiuni pentru reproiectarea radicală.
Exemple de tehnologii care permit
BPR includ:
● Baze de date partajate. Permit
existenŃa informaŃiei în mai multe locuri simultan. Munca se poate efectua astfel simultan, şi nu secvenŃial
aşa cum se întâmpla înainte apariŃiei
bazelor de date partajate.

ReŃele de telecomunicaŃii. Acestea
permit organizaŃiilor să fie centralizate şi descentralizate în acelaşi timp.
ReŃelele de telecomunicaŃii permit
birourilor afiliate accesul la informaŃii
fiind astfel împuternicite în a servi
clienŃii mai bine decât s-ar întâmpla
în cazul unui control centralizat al
operaŃiilor.

●

●

Instrumente de suport decizional.

Aceste instrumente de gestionare a cunoştinŃelor permit ca luarea deciziilor
să facă parte din atribuŃiile fiecăruia.

ComunicaŃii de date wireless şi
calculatoare portabile. Permit persona-

●

lului de pe teren să lucreze independent faŃă de birou.

Identificarea automată şi tehnologia de urmărire. O astfel de tehnolo-

●

gie, permite urmărirea de la distanŃă
a bunurilor rezolvând astfel problema
stabilirii locului unde se află acele
bunuri. Este importantă implicarea angajaŃilor în re-proiectarea noilor procese şi adoptarea unor soluŃii adecvate în domeniul TIC.

SISTEMUL PLANIFICĂRII
RESURSELOR (ERP)
În enciclopedia Internetului, a fost
definit ca: “un sistem planificator al
întreprinderii este un computer integrat bazat pe aplicaŃia de a administra resurse interne şi externe, incluzând şi bunuri tangibile, resurse financiare,umane si materiale”.
Practic, planificarea resurselor unei
întreprinderi combină câteva funcŃii
de management într-un sistem logic
integrat şi facilitează fluxul de informaŃii pentru aceste funcŃii. Este proiectată pentru a modela şi automatiza procese de bază ale organizaŃiei
într-o bază de date centralizată şi
elimină nevoia de sisteme care nu au
legătură între ele, păstrate de diverse
unităŃi ale organizaŃiei.
Sisteme separate au fost menŃinute între 1960-1970 pentru funcŃii
ale unor departamente tradiŃionale ca:
vânzări, marketing, finanŃe, relaŃii publice, fabricare şi aprovizionare. Aceste
sisteme erau adesea nepotrivite, păstrate în diferite baze de date şi cereau actualizări dese. Era dificil să administrezi procesele departamentelor
în îndeplinirea funcŃiilor. Spre exemplu funcŃiile de plată şi de vânzare.
Sistemul de planificare a resurselor
s-a dezvoltat pentru a înlocui insulele
de informaŃii prin integrarea acestor
funcŃii tradiŃionale de afaceri.

VINERI

Succesul implementării unui astfel
de sistem are multe avantaje cum ar fi:

● Sintetizarea afacerii şi îmbunătăŃirea preciziei informaŃiei: sistemul pla-

nificării resurselor (ERP) este compus
din diferite module, unde un modul
reprezintă o componentă proprie a
afacerii. Dacă informaŃia este băgată
într-un modul, cum ar fi cel de primire, el actualizează automat alte module care au legătură, ca de exemplu
cel al facturilor care trebuie plătite şi
cel al inventarului. Această actualizare are loc în timp real, adică în timpul în care are loc tranzacŃia. Astfel,
informaŃia trebuie introdusă o singură dată la începutul tranzacŃiei, fiind
eliminată nevoia de mai multe intrări
ale aceleiaşi informaŃii. Probabilitatea
unei informaŃii duplicate sau eronate,
fiind minimizată. Structura centralizată a bazei de date face posibilă de
asemenea şi o mai bună administrare
şi mai bune mijloace de securitate, care
minimizează pierderea datelor sensibile.

Planificarea şi sistemul informatic
de management (MIS - Management

●

Information Sistem): Diferite decizii
suportă instrumente, ca motoare de
planificare şi simulări de funcŃii ca
parte integrală a unei planificări a resurselor unei întreprinderi, sistem care
ajută în utilizarea corectă a resurselor
umane şi materiale. Ajutorul constrâns,
bazat pe planificare, sprijină schiŃarea
orarelor apropiate de producŃie, astfel îmbunătăŃindu-se funcŃionarea instalaŃiilor şi echipamentelor. Ca parte a
sistemului informaŃional de management, un sistem de planificare a resurselor conŃine multe rapoarte standard integrate şi de asemenea un raport care produce rapoarte ad-hoc,
cum şi când sunt cerute.

ÎmbunătăŃirea eficienŃei şi productivităŃii. În plus dispoziŃiilor de îmbu-

●

nătăŃire a planificării, ERP furnizează
o teribilă sporire a eficienŃei zi de zi
şi ale tranzacŃiilor de rutină cum ar fii:
îndeplinirea comenzilor, transportul la
timp, performanŃa vânzărilor, calitatea
managementului, realizarea de vânzări
şi managementul banilor.
●

e-BUSINESS
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ÎnfiinŃarea de proceduri standard.

Sistemul de planificare a resurselor
este bazat pe procese ale celor mai
bune practici internaŃionale, care sunt
adoptate de organizaŃie în timpul implementării. “Departamentele sunt curăŃate şi se termină cu practicile ineficiente”. Din cauza viziunii de top disponibilă asupra managementului, şansele de furt, fraudă şi învechire sunt
reduse.

● Flexibilitate şi tehnologie. Datorită
mediului globalizat, unde unităŃile de
producŃie, centrele de distribuŃie şi
birourile organizaŃiilor se află în Ńări
diferite, organizaŃia are nevoie de multimonedă şi multiple modele de calcul,
într-un mod integrat. Aceste probleme există în majoritatea sistemelor de
planificare a resurselor, particular în
produsele oferite de primul şi al doilea
nivel de vânzători. Distribuitorii acestui sistem adoptă repede ultimele tehnologii, de la serverul centralizat al
clienŃilor la Internet. Spre deosebire
de un sistem personalizat, îmbunătăŃirea tehnologiilor de ultima oră pentru un sistem de planificare a resurselor nu este complicată, de cele mai
multe ori presupunând adoptarea de
pachete de servicii şi patch-uri.
Deşi planificarea resurselor unei întreprinderi oferă multe avantaje, implementarea sa necesită o decizie strategică, implicând resurse signifiante
(atât financiare, cât şi umane), o evaluare corectă şi reproiectarea unui
proces de afaceri. Trebuie să existe
un angajament solid din partea conducerii pe toate nivelurile deoarece o
implementare greşită poate duce la
falimentul companiei.

BPR SAU ERP?
Formulând o concluzie a subcapitolelor anterioare, putem afirma că informaŃiile tehnologice joacă rolul factorului cheie pentru implementarea
cu succes a BPR. Mai mult, este pusă
întrebarea dacă este logic să fie implementat direct ERP şi BPR prin
adoptarea practicilor mondiale, conŃinute în pachetele ERP.
Această apropiere ar evita investirea în reproiectarea proceselor de
business care este costisitoare, consumatoare de timp şi de cele mai
multe ori riscantă. De asemenea, proiectarea proceselor rezultate din BPR
pot să nu fie cele mai bune.
Pe de altă parte, este un mare risc
în această abordare dacă un pachet
ERP nu este ales adecvat. Orientarea
procesului şi dreptul de proprietate
vor lipsi angajaŃilor, ceea ce poate
duce la dificultăŃi majore de implementare.

UTILIZAREA TIC
ÎN CADRUL COMPANIILOR
În urmă cu zece ani, corporaŃiile
erau locul unde aveai acces la cele
mai bune tehnologii. Firmele aveau
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conexiuni rapide, computere, maşini
de calcul mai puternice, software
performant şi dispozitive mobile mai
bune. AngajaŃii acestora erau conştienŃi de faptul că aceste instrumente
oferite de firmele la care activau erau
mult mai puternice din punct de vedere tehnologic decât ce deŃineau acasă.
Totuşi în doar un deceniu, această
noŃiune s-a mai schimbat pe măsura
ce tehnologia a devenit tot mai puternică, permisivă şi accesibilă publicului larg.
Adoptarea rapidă a smarthphoneurilor şi a tabletelor pun masiv puterea de calcul în mâinile consumatorilor din întreaga lume. Cloud computing-ul, oferă acces la instrumente
software care odată a fost imposibil
de atins. La fel şi social media care
conectează prieteni, colegi şi oameni
cu scopuri şi interese comune permiŃându-le să împărtăşească idei, să
formeze grupuri de acŃiune şi chiar
să găsească noi soluŃii la problemele
comune.
Ca rezultat, noile tehnologii şi instrumentele folosite de acestea sunt
adoptate tot mai mult, în primul rând
în viaŃa noastră de zi cu zi, şi de
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multe ori, acestea, intervin în lumea
afacerilor ca rezultat al nevoilor angajaŃilor şi a cererii clienŃilor. Aceasta
este ceea ce noi numim în zilele
noastre “Consumerization of IT”. Aşa
cum arată în esenŃă “Consumerization of IT” se referă la aşteptările
oamenilor în legătură cu modul în
care tehnologia ar trebui să funcŃioneze în toate aspectele legate de
viaŃa lor, modul în care se fac afaceri, de a comunica cu prietenii lor,
de cercetare, să facă achiziŃii, etc.
Pentru a se adapta, societăŃile trebuie
să adopte cloud computing, mobilitatea şi social media.
Această evoluŃie are ramificaŃii ample, astfel încât majoritatea organizaŃiilor nu au conştientizat pe deplin
faptul că atât clienŃii lor, cât şi angajaŃii se aşteaptă să facă afaceri oricând, oriunde şi în orice fel. Cu toate
acestea firmele de top, înŃeleg că a
fi în spatele curbei de utilizare strategică a tehnologiilor, nu numai că plasează firmele lor într-un dezavantaj
competitiv dar le şi slăbeşte capacitatea de a interacŃiona şi de a-şi
consolida relaŃiile cu clienŃii.
Un studiu Digital IQ, efectuat de
compania PricewaterhouseCoopers în
2011 şi publicat la sfârşitul lunii ianuarie, 2012, asupra a 500 de directori de companii în Statele Unite confirmă că suntem într-o transformare
fundamentală a modului în care tehnologia informaŃiei este utilizată în
cadrul firmelor şi pe piaŃă.
Fie că realizăm sau nu, modul de
organizare şi de dezvoltare a companiilor s-a schimbat în mod radical.
Procesele şi relaŃiile care de obicei
rămâneau în incinta celor patru pereŃi
ai firmei sunt acum externalizate prin
dispozitive mobile în cadrul cloud
computing şi sunt accesibile participanŃilor la social media.
Cele patru tendinŃe principale de
la adoptarea agresivă a cloud computing (atât a zonei private cât şi a
celei publice), a crescut mobilitatea
atât pentru angajat cât şi pentru
client prin utilizarea vastă şi persistentă a mediilor sociale de către
aproape toate straturile societăŃii cu
un acces fără precedent la informaŃii,
pe care, orice companie bazată pe o
organizare de stil vechi să rămână în
urmă într-un ritm alarmant. Afacerile
trebuie să îşi sporească IQ-ul digital,
acum, sau riscă să rămână tot mai
în urmă.
“Nucleul ecosistemului pentru inovare s-a deplasat din interiorul firmei

spre în afară, spre piaŃă” spune John
Sviokla un director de la PricewaterhouseCoopers LLP. “Aşteptările
clienŃilor şi angajaŃilor sunt modelate
de acest mediu nou, dinamic şi interesant. Dacă rataŃi această tendinŃă
veŃi fi din ce în ce mai irelevanŃi
pentru piaŃă”
Un studiu realizat de ne demonstrează că sporirea IQ-ului digital al
firmei dumneavoastră, care este
modul prin care tehnologiile şi canalele digitale satisfac nevoile clienŃilor şi al partenerilor de afaceri, este
esenŃial, să se profite din plin de cât
mai multe dintre recentele schimbări
în economia digitală globală. De fapt,
descoperim că multe dintre organizaŃiile de top performante şi-au însuşit
aceste sarcini importante şi aşteptăm
ca acestea să tragă după ele tot mai
mulŃi competitori pe măsură ce lumea devine tot mai digitală, conectată şi mobilă. În continuarea studiului din 2010, a urmat un studiu realizat de pe mărcile mari, cunoscute
la nivel modial, în ceea ce priveşte
IQ-ul digital.

CE ESTE IQ-UL DIGITAL?
IQ-ul digital este o evaluare a modului în care companiile înŃeleg valoarea tehnologiilor şi o implementează în organizaŃia lor.
Creşterea IQ-ului digital implică
mai mult decât adoptarea celor mai
noi instrumente sau un buget mare
pentru IT – se referă la integrarea
tehnologiilor într-un mod în care compania planifică, inovează, cuantifică
rezultatele, interacŃionează cu clienŃii
şi în cele din urmă creează valoare.
DeŃinerea unui IQ digital ridicat
este importantă deoarece se poate
aprofunda nivelul de implicare de
care vă veŃi bucura împreună cu clienŃii, angajaŃii şi partenerii de afaceri.
Aceasta vă ajută să sporiŃi randamentele privind investiŃiile tehnologice legând investiŃiile de creşterea afacerii
dumneavoastră şi rezolvarea problemelor de afaceri. Prea multe organizaŃii adoptă soluŃii digitale noi – cum
ar fi platformele social media – fără a
înŃelege valoarea de afacere (sau ceea
ce ar trebui să fie).
Ca rezultat al studiilor mele am
identificat şapte dimensiuni care cuprind IQ-ul digital al unei organizaŃii:
Patru componente tehnologice şi trei
componente de proces.

(va urma)
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SOLILOCVII DE DUMINIC~

CULOAREA V
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Dacă culoarea, din punct de vedere fiziologic, este o senzaŃie optică
datorată Iuminii refIectate de suprafaŃa corpurilor, ea este o reaIitate subiectivă fiind generată de trei factori
care se află într-o interacŃiune; trei
factori: Ochiul, lumina şi suprafaŃa

obiectului.

În cazul în care unul dintre aceştia lipseşte, senzaŃia nu se produce.
Pentru pictură, relaŃiile dintre culori
sunt de importanŃă covârşitoare.
În ultimele secole s-au alcătuit, pe
baze ştiinŃifice, scheme cromatice utile
pentru cercetarea teoretică şi pentru
orientarea practică. Majoritatea informaŃiilor ( 80-90%) despre natura înconjurătoare ne parvin pe cale vizuală.
Independent de formă, ea acŃio-

date cu reacŃiile pisiho-senzoriale, care variază în funcŃie de diferiŃi factori eterogeni. Problema esenŃială este
legată de percepŃia cromatică care poate fi afectată de
semnificaŃiile „secrete” simbolice.
Istoria artei consemnează picturile cu interdependenŃă relativă faŃă de
obiectele reprezentate, şi care
au avut valoare doar dacă
ele au creat un spaŃiu propriu
- diferit de cel real - care s-a
constituit în elemente de
limbaj pictural propriu.
ÎnŃelegerea fenomenului cromatic se datorează
Theodor Aman - Odalisca
petru prima dată filozofilor
Greciei antice, care la sfârnează asupra individului senzorial şi şitul antichităŃii au reuşit să disocieze
psihic. Gusturile şi preferinŃele pen- lumina cu ajutorul unui cristal pe
tru diferitele culori şi pentru combi- care Pliniu îl numeşte iris.
naŃii cromatice, nu trebuie confunÎn evul mediu este arhicunoscută
propensiunea pentru culorile vii, aşa
cum o demonstrează manuscrisele
Delacroix
anluminate, numeroase vitralii, mozaicurile, începând din prerenaştere, când
culoarea a fost folosită la modul
intuitiv. Artişti, oameni de ştiinŃă,
scriitori şi cercetători ca Leonardo da
Vinci, Giorgio Vasari, Rubens, Newton, Goethe au abordat, relativ sporadic, fenomenele legate de cromatică.
În secolul 19, după 1830, ca o
reacŃie împotriva a tot ce era îngheŃat, împietrit, mort, a canoanelor rigide ale clasicismului, a reŃetelor şi regulilor în toate artele clasice, în toate
formele de expresie chiar şi în limbajul curent, apar premizele unei arte
noi, a locului de întâlnire a tuturor
posibilităŃilor viitorului. Acesta este
Fenomenul cultural al Romantismului.
Cu un suflu frenetic, totul se
caută a fi reînnoit, în primul rând

Vârful cu dor - G. D. Mirea

subiectele şi tematica. Mijloacele de exprimare artistică nu sunt îngrădite de
vreun canon, de vreo lege precum cele
păzite cu atâta râvnă de clasicism.
În pictură, Géricault renînnoieşte
compoziŃia; Delacroix- culoarea şi
pensulaŃia; Lamartine, Victor Hugo şi
toŃi ceilalŃi scriitori- sintaxa şi mai
ales vocabularul şi imaginile; Victor

Berlioz – armonia şi mai ales coloritul orchestral, printr-o exploatare nemaiîntâlnită până atunci a posbilităŃilor fiecărui instrument în parte şi
în ansamblu.
Muzica lui Hector Berlioz este exemplul cel mai elocvent în care se poate
concepe o creaŃie muzicală cu mijloace
şi procedee luate din literatură şi pictură.

Jean Louis Théodore Géricault
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