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Primul trimestru al anului

2013 a readus pe prima pagină
a ziarelor una dintre cele mai
lungi dezbateri ale teoriei
economice: problema sa la riului
minim şi a efectelor pe care
creş terea acestuia le generează
pe piaŃa muncii. Dezbaterea a
debutat în SUA, unde 10 state
au decis să crească în cepând
cu 1 ianuarie 2013 salariul mi -
nim orar cu valori între 10 şi
35 de cenŃi, decizie care a afec-

tat aproximativ 1 milion de angajaŃi, adu cându-le aces -
tora în buzunar în tre 190 şi 510 de dolari pe an. 
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„Talentul se dezvoltă în singu-
rătate; caracterul se formea -
ză în tumultul mulŃimii.” 

Goethe

c my b

c my b

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

nr. 376 anul  IX  vineri,  8  martie  2013  1 RON

Milton Friedman (Program for
Mo netary Stabi lity în 1959) a fost
cel care a aprofundat cerce tările lui
Hicks asupra activului de capital,
determinând şi specificând cu pre -
cizie restricŃiile şi va riabilele costu-
lui de oportunitate care intră în func -
Ńia cererii de bani a unei gospodă -
rii şi care includ:
- avuŃia sau venitul permanent-valoa -
rea actuală a încasărilor viitoare aş-
teptate de la toate sursele de venit;
- câştigurile personale sau venitul

realizat pe seama proprietăŃii reale
şi a activelor financiare.

Ca şi Hicks, Friedman a conside -
rat avuŃia ca pe o restricŃie de bu -
get şi potenŃial înlocuibilă cu de -
pozite cash în balanŃa de hârtii mo-
netare a individului astfel încât lo -
cul unei singure variabile a do -
bânzii din ecuaŃia lui Keynes a
preferinŃei pentru lichiditate, a fost
luat de o listă de variabile relative
ale venitului. 

Robert Labbé pag. 6

Coordonate ale teoriei economice din perspectiva
influen]elor keynesiste }i monetariste (II)

Salariul minim 
}i efectele acestuia

asupra pie]ei muncii

John Keynes

4 martie 1882. S-a născut Nicolae Titulescu (1882-1941),
diplomat, jurist, profesor şi om politic român, ministru

de externe şi fost preşedinte al Ligii NaŃiunilor.

InvestiŃiile Respon -
sa bile Social (engl. So-
cially Responsible Invest -
ments - IRS) au cres -
cut considerabil în ulti -
mii ani, după cum re -
iese din statisticile ac -
tivelor gestionate de di-
ferite fonduri de inves -
ti Ńii din întreaga lume.
Conform raportului din
2010 ce vizează ten -

dinŃele investiŃiilor responsabile social, publicat
de Forumul InvestiŃiilor Sociale din Statele Unite,
valoarea activelor totale ale fondurilor care au
utilizat cel puŃin una dintre strategiile de
investiŃie durabile şi responsabile s-a ridicat în
anul 2010 la 3,07 trilioane USD, înregistrând
o tendinŃă de creştere cu mai mult de 13%
faŃă de 2007. 

Totul a început cu
participarea la concur-
sul organizat de Aso -
ciaŃia ALUMNI (http://
economice.ulbsibiu.ro/
alumni/) a FacultăŃii
de ŞtiinŃe Economice,
din cadrul ULBS, în ur-
ma căruia urma să fie
desemnat un câsti gă -
tor al Bursei ALUMNI,
proiect derulat în fie -

care an de către asociaŃie, cu sprijinul Băn -
cii Carpatica. Câştigătorul urma să fie ales
Ńinând cont de participarea acestuia la diverse
activităŃi extra-curriculare, la conferinŃe, con-
cursuri şi olimpiade, la programul de practică
la un angajator în domeniul economic, cât şi
de notele obŃinute pe perioada studiului şi de
redactarea unui eseu cu tema „Idei pentru
succesul economiei româneşti”.

continuare ^n pag. 4-5

continuare ^n pag. 3

Strasbourg

În scurta noastră incursiune în istoria antre-
prenoriatului, incursiune care nu se vrea a fi una
exhaustivă ci mai degra bă are un rol de a evi-
denŃia câteva repere din trecutul econo mic asupra
caruia antreprenorul şi-a lăsat amprenta, doresc
să plecăm de la definirea conceptului de antre-
prenoriat.
În literatura de specialitate nu există o definiŃie

unanim acceptată şi în concordanŃă cu ideile lui Aud-
retsch (2002), afirmăm că absenŃa unei definiŃii
acceptată general (unanim) a antreprenoriatului re-
flectă faptul că este un concept multidimensional,

implicând aspecte legate de asumarea incertitudinii, inovaŃie, căutarea de
oportunităŃi, management şi indivizi întreprinzători.

continuare ^n pag. 6

continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 2-3 

Analiza implic@rii 
sociale a firmei prin 

performan]a investi]iilor
responsabile social

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS
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Le cheval et les lasagnes
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Civitas Mediensis

Strasbourg, mon
amour...

drd. EugenPOPESCU,
ULBS

Antreprenoriat. 
Câteva repere în istorie

dr. Silvia MĂRGINEAN

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS

Mediaş vedere panoramică
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urmare din pagina 1
Mai aproape de noi, Bulgaria a

crescut şi ea începând cu 1 ianuarie
salariul minim de la 290 de leva la
310 leva (după ce în 2012 a crescut
de la 270 la 290 de leva), lăsând
România pe ultimul loc în UE în ceea
ce priveşte nivelul în euro al salariu-
lui minim. Şi în România salariul mi -
nim a crescut începând cu 1 febru-
arie de la 700 la 750 de lei, urmând
ca la jumătatea anului să crească la
800 lei.

Teoria economică 
şi efectele salariului minim

asupra pieŃei muncii

Vreme îndelungată, teoria sala riu -
lui minim a fost considerată uşor de
înŃeles şi nu a făcut alt ceva decât să
ofere numeroase argumente împo -
triva ideii de a sta bili praguri minime
datorită efec telor adverse asupra pie -
Ńei muncii. Deşi a fost acceptat ca
metodă de protecŃie socială, salariul
mi nim a fost controversat datorită
efectele economice negative care au
dominat argumentaŃiile teore tice. Pe
o piaŃă a muncii compe titivă, an -
gajaŃii vor fi plătiŃi în func Ńie de pro-
dusul marginal al muncii, iar decizia

de a angaja un muncitor în plus
depinde de suma su pli mentară pe
care firma o poate câştiga prin anga-
jarea lui. Atâta timp cât valoarea pro-
dusului fizic marginal al muncii de -
păşeşte sa lariul, firma va fi dispusă
să an gajeze un muncitor. În momen-
tul în care valoarea producŃiei supli-
mentare pe care o generează este
sub nivelul salariu lui, firma nu va
mai angaja acel muncitor, sau, după
caz poate de cide concedierea lui. În
aceste con diŃii, impunerea de către
guvern sau sindicate a unui nivel
minim al salariului duce automat la
un ni vel mai ridicat al şomajului com-
parativ cu funcŃio narea liberă a pieŃei
întrucât de termină creşterea costului
forŃei de muncă. În condiŃiile în care
produsele firmei au aceeaşi valoa re,
firma va decide să angajeze mai pu -
Ńini muncitori, ceea ce con tribuie la
creşterea şomajului. În aceste con -
diŃii, lecŃiile de econo mie de anul
întâi par să ne arate foarte clar că o
creştere a salariu lui minim pe eco -
nomie nu poate duce decât la creş -
terea şomajului în rândul muncitorilor
slab calificaŃi. Discursul economiştilor
nu era altceva decât un avertisment
pentru guverne: creşteŃi salariul mi -
nim dacă doriŃi, dar nu vă aşteptaŃi
ca această măsură să-i ajute pe an -
gajaŃii cu venituri reduse. Creş terea
salariului minim = creşterea şomaju-
lui – aşa pot fi sintetizate concluziile
acestor dezbateri. 

În timp, teoreticienii au dezvol tat
o teorie mai nuanŃată cu pri vire la

această chestiune. PiaŃa muncii cu
siguranŃă nu e o piaŃă cu concurenŃă
perfectă. Diferite fe nomene de fricŃi-
une precum costul pe care îl suportă
un muncitor pentru a găsi o slujbă,
sau faptul că o firmă doreşte să an -
gajeze un anumit muncitor (lipsa de
omogenitate a forŃei de muncă) îi
poate da acestuia putere de mono -
pson. Un salariu minim ar putea, în
condiŃiile în care con diŃiile pieŃei per -
fecte nu sunt în deplinite, să ducă la
o creştere a salariilor fără a avea un
efect sem nificativ asupra ocupării.
Unele cer cetări sugerează că reacŃia
ocu pării şi a salariilor la stabilirea
sau creşterea salariului minim de pind
de reacŃia tipică a acestora la politi-
cile publice. Dacă firmele şi angajaŃii
răspund prin creşterea nivelului de
pregătire cu scopul de a creşte pro -
ductivitatea, stabi lirea unui salariu mi -
nim mai mare poate avea ca efect
chiar salturi pe scara veniturilor a
muncitorilor respectivi. 

Opiniile economiştilor cu privi re la
efectele salariului minim sunt aşadar
contradictorii. Ce se întâm plă atunci
când salariul minim pe economie
creşte? Teoretic, efectele ar trebui să
fie uşor de prevăzut. O creştere a sa -
lariului minim duce a creşterea cos-
turilor cu forŃa de muncă slab califi-
cată. Aceasta ar trebui să determine

firmele să fie mai puŃin interesate de
angajarea acestor muncitori, ceea ce
ar duce la creşterea şomajului. Teo -
ria eco nomică ne învaŃă aceasta încă
din anul I. Dar lumea reală este mult
mai complicată. Într-adevăr, există
studii care au identificat existenŃa
unei legături între creşterea salariu lui
minim şi creşterea şomajului. Dar
multe altele, precum o lu crare recen-
tă publicată de U.C. Berkeley care
analizează diferen Ńele între statele
americane a arătat că nu există nici-
un efect al creşterii salariului minim

asupra şomajului. 
Este posibil oare ca teoria econo -

mică să se înşele? Aceasta este în -
trebarea pe care şi-o pune John
Schmitt de la Center for Eco nomic
and Policy Research. El aduce câte-
va categorii de argumente pentru fap -
tul că e posibil ca o modificare mod-
estă a salariului minim să nu afec -
teze foarte mult nivelul şomajului. În
principiu, există câteva moduri în
care piaŃa muncii poate răspunde şi
nu toate presupun o reacŃie la nivelul
ratei şomajului. 

1. Angajatorii pot răspunde prin
reducerea altor beneficii, a numă rului
de ore lucrate sau a sume lor chel tuite
cu pregătirea salaria Ńilor: într-adevăr,
un salariu minim mai ridicat înseam-
nă că firmele ar trebui să plătească
mai mult sa lariaŃii încadraŃi cu mini -
mul pe economie. Dar asta nu în -
seamnă neapărat că vor angaja mai
puŃine persoane. Poate că fir mele se
adaptează reducând alte ca tegorii de
costuri, precum asigurări de să nătate
sau numărul de ore lucrate. 

2. Angajatorii pot răspunde prin
reducerea salariilor altor an gajaŃi, mai
bine plătiŃi. Schmitt men Ńionează o
cercetare care a arătat că jumătate
dintre angajatorii care s-au confrun-
tat cu obligaŃia de a creşte salariul
minim, au ajuns să amâne sau să li -
miteze creşterile salariale sau bonu -
surile cuvenite angajaŃilor cu expe-
rienŃă. Dacă acest lucru se întâmplă
cu adevărat, atunci salariul minim
ajută salaria Ńii cu salarii mici pe
seama celor mai bine plătiŃi. Aceasta
poate duce pe termen scurt chiar la
o creş tere a PIB din moment ce per-
soanele cu venituri reduse cel mai
probabil îşi vor creşte cheltuielile de

consum. 
3. Companiile pot recurge la creş -

terea preŃurilor ca răspuns la creş -
terea costurilor salariale. O posibili-
tate evidentă este aceea ca firmele
cu mulŃi angajaŃi plătiŃi cu salariul
minim pe economie – de exemplu,
restaurantele fast-food – să transfere
costurile suplimentare clienŃilor. O tre -
cere în revistă a contribuŃiilor teo -
retice în acest do meniu a arătat că o
creştere de 10% a salariului minim
duce în medie, la o creştere cu 4%
a preŃurilor în companiile afectate. 

4. Companiile pot să se mul Ńu -
mească cu un nivel mai redus al
profitului. O posibilitate este aceea ca
firmele să preia creş terea costurilor
şi să accepte pro fituri mai mici mai
degrabă decât să concedieze per so -
nalul. Cerce tările cu privire la acest tip
de reacŃie sunt totuşi neconcludente. 

5. Angajatorii pot răspunde de ve -
nind mai eficienŃi. Dacă angajaŃii care
lucrează pentru salariul minim încep
să coste ceva mai mult, poate că
firmele o să reac Ńioneze încercând să
le crească acestora productivitatea. 

6. Muncitorii pot ei înşişi să răs -
pundă muncind mai bine în mod vo -
luntar. Există lucrări teoretice care
arată că oamenii pot lucra mai bine
dacă dintr-o dată sunt plătiŃi mai
bine. Câteva dintre aceste modele au
încercat chiar să demonstreze de ce
o asemenea creştere a salariului nu
duce neapărat la o rată mai mare a
şomajului. Cu toate acestea, nu
există prea multe dovezi empirice în
această direcŃie. 

7. Companiile pot ajunge în situa -
Ńia de a economisi bani din tr-o creş -
tere a salariului minim. Dacă un sa -
lariat încadrat cu mini mul pe eco -

nomie primeşte o mă rire de salariu,
este mai probabil ca el să-şi menŃină
acel loc de muncă o perioadă mai
îndelungată. Acest lucru e favorabil
pentru angajator. O mobilitate foarte
ridicată a angajaŃilor este o po vară –
e vorba de costurile legate de cău -
tarea unor noi angajaŃi, pre gătirea
acestora, etc. O reducere a acestor
cheltuieli micşorează costurile salaria -
le şi aceasta poate explica de ce
ocuparea nu se modifică în realitate.

Şi totuşi, care este răspunsul co -
rect? Un mix al acestor reacŃii e cel
mai probabil. „SituaŃiile individuale
vor genera reacŃii diferite în funcŃie
de un set complex de circumstanŃe pe
care economiştii nu l-au putut încă
explica în totali tate” afirmă Schmitt.
Unele companii vor reacŃiona prin
creşterea preŃurilor. Altele îşi vor
pune an gajaŃii să lucreze mai mult.
Altele vor suporta pur şi simplu
creş terea costurilor, acceptând o re -
du cere a profiturilor. Sunt nume roase
modalităŃi prin care firmele pot să
rezolve o creştere minoră a salariu-
lui minim, nu doar concedierea unor
muncitori. Evident că dacă salariul
minim ar creşte la 100 de dolari pe
oră, reacŃia ar fi distructivă. Teoria
economică oferă aşadar răspunsuri
relativ confuze. 

Salariul minim pe economie 
- realităŃi europene

La nivelul Uniunii Europene pro -
blema salariului minim este ex trem
de dezbătută. Nivelul salariu lui minim
stabilit prin legislaŃiile naŃionale sau
prin acorduri intrasectoriale variază
semnificativ în statele membre. Sta -
tisticile publicate de Eurostat au în
vedere sa lariul minim lunar în situa -
Ńia în care acesta se aplică tuturor
an gajaŃilor, sau măcar unei largi ma -
jo rităŃi a salariaŃilor din Ńara res -
pectivă. Salariile minime se referă la
sumele brute, înainte de scăde rea
impozitelor pe venit şi a contribuŃi-
ilor la fondurile de asigurări sociale.
Salariul minim fie este sta bilit prin
lege, adesea cu consul tarea partene -
ri lor sociali, fie direct prin acorduri
intrasectoriale. 

Conform datelor furnizate de Euro-
stat, în ianuarie 2013, 20 din cele 27
de state membre ale Uniunii Euro -
pene (Belgia, Bulgaria, Cehia, Esto -
nia, Irlanda, Grecia, Spa nia, FranŃa, Le-
tonia, Lituania, Luxem burg, Ungaria,
Malta, Olanda, Po lonia, Portugalia,
Ro mânia, Slove nia, Slovacia şi Marea
Britanie), dar şi două dintre Ńările
candidate (CroaŃia şi Turcia) au le gis -
laŃie na Ńională cu privire la salariul
minim. 

continuare în pagina 3

Salariul minim }i efectele acestuia asupra pie]ei muncii
dr. SilviaMĂRGINEAN
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Strasbourg, mon amour...
urmare din pagina 1

La interviul cu membrii asociaŃiei
am fost întrebaŃi (noi, concurenŃii)
care este visul pe care dorim să ni-l
împlinim cu ajutorul premiului (în va -
loare de 3.000 lei). Răspunsul meu
a fost: o vizită de studiu la instituŃi-
ile europene de la Bruxelles. Câştigă -
tori am fost de fapt toŃi participanŃii
deoarece, cu sprijinul AsociaŃiei Alumni,
ni s-a promis tuturor că visele noas-
tre ni se vor îndeplini.

Aşa că, în perioada 7-17 decem-
brie am avut primul meu contact (şi
sper eu, nu ultimul) cu instituŃiile de
rang european, de data aceasta, de
la Strasbourg. Vizita de studiu a fost
organizată de domnul prof. Dan Po -
pescu, care a reuşit să formeze un
grup de tineri europeni entuziaşti,
dornici să cunoască, să dezbată şi să
se informeze pe marginea temelor de
actualitate europeană. Programul s-a
axat în principal pe vizitele de studiu
la cele trei instituŃii europene/interna -
Ńio nale emblematice cu sediul la Stras-
bourg: Parlamentul European, Consi -
liul Europei şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, însă a fost atrac-
tiv combinat cu activităŃi culturale,
re creative de genul escapadelor cul-
turale în micile orăşele alsaciene Sa -
verne, Nancy, Colmar, la Mănăstirea
Mont Saint Odile sau timp liber pe -
trecut în superba capitala Crăciunu -
lui, Strasbourg.

Vizita la Parlamentul European a
fost cea merituoasă şi în acelaşi timp
cea mai solicitantă. Am avut astfel
şansa de a asista de la tribuna hemi-
ciclului la cea mai importantă cere-
monie a anului, în cadrul căreia s-a
decernat premiul Sakharov pentru li -
bertate de gândire şi promovarea drep-
turilor omului în lume. Este de-a drep-
tul impresionant şi în acelaşi timp tre-
murător să ştii că (mai) există în lu -
me oameni cu suflet mare, pregătiŃi să
ia atitudine împotriva intoleranŃei, fana-
tismului şi opresiunii, oameni pregă -

tiŃi să pună înaintea lor destinul socie -
tăŃii. În acelaşi timp, este înfricoşător
să realizezi diferenŃele culturale (şi nu
numai) dintre statele lumii, să reali -
zezi că în unele state populaŃia din
rândul femeilor şi copiilor este (încă)
asuprită. Tocmai de aceea, câştigăto -
rii acestul premiu nu provin din Uniu -
nea Europeană sau alte state demo-
cratice, ci din state precum Egipt, Si -
ria, Libia, Cuba, China, Sudan, Nigeria,
Cuba, Algeria. ToŃi laureaŃii acestui pre-
miu fac dovada curajului de care este
nevoie pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăŃii de expresie. Câş-
tigătorii de anul acesta sunt doi ac -
tivişti israelieni: ea – avocată şi mili -
tantă pentru drepturile omului, ce a
apărat în instanŃă tineri aflaŃi în faŃa
pedepsei cu moartea, femei şi acti -
vişti din opoziŃie, fiind şi ea, la rân-
dul ei, arestată în detenŃie solitară

din septembrie 2010 sub acuzaŃia de
propagandă şi conspiraŃie împotriva
securităŃii de stat, iar el - regizor de
film, scenarist şi producător, ale că -
rui filme se bazează de cele mai multe
ori pe greutăŃile copiilor, ale săracilor
şi ale femeilor din Iran; a fost ares -
tat în martie 2010 şi condamnat la
şase ani de închisoare, interzicându-
i-se să mai facă filme timp de 20 de
ani. Vizita la Parlament a inclus şi: o
prezentare generală privind practicile
şi instituŃiile Uniunii Europene, cu ac -
cent pe rolul, structura şi funcŃio -
narea Parlamentului European; partici -
parea la seminarul privind premiul Sa-
kharov, susŃinut de către vice-preşe -
dintele Parlamentului European pe te -
me de drepturile omului şi democra -
Ńie, unde am avut ocazia să aflu mai
multe despre suportul acordat de Par -
lamentul European oamenilor şi orga-

nizaŃiilor ce şi-au dăruit viaŃa în ser-
viciul apărării libertăŃii de gândire –
am aflat astfel că Parlamentul Euro -
pean, nu numai că acordă un premiu
în bani câştigătorului, constând în
50.000 euro, ci ajută câştigătorii să-
şi susŃină cauza; întâlniri cu eurode -
putaŃii români (Cristian Preda, Cristian
Silviu Buşoi şi Ramona Mănescu), de
la care am aflat despre activitatea des-
făşurată de ei în slujba Parlamentului
şi implicit, a cetăŃenilor, despre pro -
iec tele susŃinute de ei – cum ar fi in -
tegrarea politicilor europene, ce pre-
supune ca cerinŃă pentru accesul la
fonduri europene în agricultură sau
alte domenii, crearea de locuri de muncă
pentru tineri, adică orice investiŃie să
creeze în mod cert locuri de muncă
sigure.

Vizita la Consiliul Europei a fost
cu atât mai interesantă cu cât, activi -

tatea acestei instituŃii paneuropene nu
imi era la fel de cunoscută precum
cea a Parlamentului European. Am aflat
astfel de la adjunctul ambasadorului
României, că scopul acestei instituŃii
este de asigura unitatea dintre statele
continentului şi că principiile pe care
se bazează sunt democratizare, statul
de drept şi drepturile omului. De ase -
menea, spre deosebire de Parlamen -
tul European, unde membrii sunt aleşi
prin vot direct şi care pot adopta le -
gislaŃii noi, membrii în Adunarea Par -
lamentară a Consiliului Europei sunt
reprezentanŃi ai parlamentelor naŃio -
nale, iar legislaŃia nu este obligatorie
(Soft Law), însă poate fi transfor-
mată în lege naŃională.

La Curtea Europeană a Drepturilor
Omului am avut ocazia să îl întâlnesc
pe judecătorul din partea României,
domnul Corneliu Bârsan, a cărui pre -
zenŃă s-a remarcat prin simplitate şi
prin răbdare, întrucât structura gru -
pului a fost una diversificată, nu toŃi
având studii juridice. Am aflat astfel
că activitatea CEDO constă în supra -
vegherea respectării drepturilor omu-
lui pentru cetăŃenii din cele 47 de sta-
te din Europa care au ratificat Con -
venŃia Europeană a Drepturilor Omu -
lui, deci sunt membre ale Consiliului
Europei. CEDO soluŃionează cereri
înaintate de persoane fizice/juridice
ale căror drepturi fundamentale sunt
încălcate, cu respectarea celor trei
condiŃii de înaintare a unei cereri în
faŃa CurŃii.

Nu în ultimul rând, vizita de stu -
diu la Strasbourg nu se putea înche -
ia fără o plimbare cu <le bateau> pe
Rin sau cu tramvaiul ce seamănă a
metrou sau fără vizitarea celor 10
târguri de Crăciun din Strasbourg şi
plimbări pe străzile frumos împodo -
bite şi mirositoare a Crăciun!

Vreau să mulŃumesc pe această
cale asociaŃiei ALUMNI pentru spri-
jinul oferit nu numai prin finanŃarea
excursiei, ci şi prin suportul oferit în
căutarea şi găsirea vizitei de studiu,
ce a făcut ca visul meu să devină
realitate!
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Salariile minime lunare variază de

la 157 EUR în România la 1874 EUR
în Luxemburg. Când se iau în con-
siderare diferenŃele de preŃuri, dispa -
rităŃile între sta tele membre se reduc
de la o marjă de 12 la 1 la o marjă
de 6 la 1 (când se Ńine cont de Pa -
ritatea Puterii de Cumpărare), dar ex -
tremele sunt tot România şi Luxem -
burg. łările UE şi cele două state
candidate pot fi împărŃite în trei gru -
puri, având în vedere nive lul salariu-
lui minim în ianuarie 2013. Primul
grup include 11 Ńări cu salariul minim
între 100 şi 500 de EUR pe lună:
România, Bulgaria, Letonia, Lituania,
Cehia, Estonia, Slovacia, Ungaria, Croa-
Ńia, Polonia şi Turcia. Al doilea grup
include cinci state membre (Portu -
galia, Grecia, Malta, Spania şi Slo -
venia) ce au un nivel mediu al salariu -
lui minim între 500 şi 1000 EUR pe
lună, comparabil cu SUA.

Al treilea grup include şase Ńări
membre ale UE (UK, FranŃa, Irlan da,
Olanda, Belgia şi Luxemburg) în care
salariul minim este peste 1200 EUR
pe lună (Figura 1)

DiferenŃele sunt influenŃate şi de
apartenenŃa sau non-apartenen Ńa la
zona Euro, respectiv de evo luŃia cursu -
lui de schimb. Atunci când salariul

minim este exprimat în funcŃie de
Paritatea Puterii de Cumpărare (PPC),
diferenŃele sunt semnificativ mai re -
duse. Salariul minim exprimat în func -
Ńie de paritatea puterii de cumpărare
ia în considerare diferenŃele în nivelul
preŃurilor între Ńări, aplicând paritatea
puterii de cumpărare (PPP – Purcha -
sing Power Parities) asupra cheltu -
ielilor de consum (consu mul final).
Exprimate în acest fel, diferenŃele
sunt mai reduse, sa lariul minim brut
pe economie variază între 274 (Ro -
mânia) şi 1524 (Luxemburg). După

cum e de aşteptat, ajustarea cu dife -
ren Ńele în nivelul preŃurilor atenuează
ecartul, având în vedere că Ńările cu
cel mai mic salariu minim au şi cele
mai reduse niveluri ale pre Ńurilor, în
timp ce Ńările cu nivel ridicat al sa -
lariului minim au un ni vel general al
preŃurilor mai ridicat. 

Comparând ierarhiile pe salariul mi-
nim exprimat în euro cu cele expri-
mate în PPC, cele mai semnificative
schimbări apar în cazul Estoniei, Li -
tuaniei, Poloniei şi Por tugaliei care
îşi modifică poziŃiile cu câte două lo -

curi. łările care înregistrează o schim -
bare a clasei în care se încadrează
sunt Unga ria, Polonia, CroaŃia şi
Turcia care trec din grupul celor cu
salarii re duse. Dacă analizăm salariul
mi nim comparativ cu salariul mediu
din sector, construcŃiile şi serviciile
înregistrează cele mai mari diferenŃe. 

ExperienŃa Marii Britanii cu pri vire
la salariul minim oferă o altă pers -
pectivă. Salariul minim pe eco nomie
a fost introdus la un nivel de 46%
din salariul mediu, uşor mai ridicat
decât în SUA. Un palier mai jos s-a
aplicat pentru tineri. Ambele nivele
sunt ajustate anual. Înainte de in -
trarea în vigoare a legii, îngrijorarea
cu privire la efec tele acestei regle-
mentări era foarte răspândită. În
prezent, opinia ge ne rală e că salariul
minim nu a avut efecte negative
semnificative. Cel mai important efect
a fost asu pra distribuŃiei salariilor.
Nu doar că a crescut cu 5% salari-
ile cele mai mici, ci a dus la creş -
terea veniturilor salariale şi pentru
cei care se situau mai sus pe aceas -
tă scală. DiferenŃele de salarii în ju -
mătatea de jos a scalei s-au re dus
semnificativ în Marea Brita nie. Unii
specialişti afirmă că această tendinŃă
care s-a manifestat de la sfârşitul
anilor 1990 se datorează introducerii
salariului minim. Ine galitatea salariilor
a scăzut cu precădere în cazul fe -

meilor (care erau într-o proporŃie mai
mare încadrate la nivelul minim). 

Dezbaterile cu privire la efec tele
creşterii salariului minim au luat-o n
România într-o direcŃie fundamental
diferită. În majoritatea cazurilor, pre-
ocupările erau legate de efectele asu -
pra bugetului şi, având în vedere că
decizia de creştere a salariului minim
a fost luată având acceptul Fondului
Monetar InternaŃional, este evident că
efectele bugetare anticipate nu sunt
negative. Au fost puŃine voci care au
adus în discuŃie problema producti -
vităŃii şi a relaŃiei acesteia cu creş-
terile salariale, şi mai puŃine voci
care să prezinte situaŃia comparativă
cu restul statelor UE şi cu atât mai
puŃin prezente au fost dezbaterile cu
privire la efectele asupra şomajului.
Optimismul ne obligă să sperăm că
reacŃia pieŃei va fi favorabilă, iar an -
gajatorii, angajaŃii şi economia naŃio -
nală să reprezinte ilustrarea fidelă a
unei situaŃii de tip win-win.  

Bibliografie:

John Schmitt, “Why Does the Mi -
nimum Wage Have No Discernible
Effect on Employment?” CEPR, 2013

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statist
ics_explained/index.php/Minimum_wa
ge_statistics 
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În plus, raportul evidenŃiază că un

dolar din opt aflat sub management
profesional în SUA este implicat, într-un
fel sau altul, într-un astfel de tip de in -
vestiŃie. Canadian Socially Responsible
Investment Review 2010 reprezintă un
raport realizat de către organizaŃia ca -
nadiană a investiŃiilor sociale, în care
se arată că activele totale canadiene
investite în concordanŃă cu ghidurile
SRI au avut o valoare de 530,9 mili -
arde dolari canadieni, în iunie 2010, cu
o pondere de 19,1% din totalul ac -
tivelor manageriate. The Responsible
Investment Annual Report 2011 publi -
cat de AsociaŃia Australasiatică a In -
vestiŃiilor Responsabile a evidenŃiat,
de asemenea, o creştere a activităŃii şi
valorii activelor gestionate în confor-
mitate cu orientările IRS în Australia
şi Noua Zeelandă: între 2010 şi 2011
investiŃiile responsabile au crescut de
cu 8%, de la 18,12 miliarde la 19,55
miliarde dolari australiani. Totodată,
creşterea portofoliilor investiŃiilor res -
ponsabile social (1,8%) a fost mai ri -
dicată decât toate activele aflate sub
management în cele două state. Ja -
ponia este piaŃa lider în Asia, cu o
valoare totală a Fondului InvestiŃiilor
IRS prin ofertă publică de 267,356
milioane de yeni japonezi în septem-
brie 2011, după cum indică Raportul
din 2011 asupra investiŃiilor responsa -
bile social din Japonia, realizat de Fo -
rumul InvestiŃiilor Sociale din Japonia.
Studiul Eurosif SRI 2010 arată că
investiŃiile durabile şi responsabile eu -
ropene au crescut în mod semnifica-
tiv din 2008, cu o valoare totală a ac -
tivelor de aproape 5 trilioane de euro
la sfârşitul anului 2009. În acelaşi timp,
raportul indică diferenŃe semnificative
între pieŃele naŃionale în termeni de
mărime, creştere, cotă de piaŃă şi
strategii ale investitorilor responsabili
sociali. Aceste cifre indică faptul că
investiŃiile responsabile social s-au ma -
turizat în ultimii ani şi s-au transfor-
mat dintr-o activitate realizată de câte-
va fonduri de investiŃii într-o abordare
adoptată de investitori instituŃionali

importanŃi. În acest cadru este de aş -
teptat ca IRS să reprezinte o formă
de influenŃă asupra companiilor de a
realiza şi implementa politici RSC,
într-o manieră consistentă (Sparkes şi
Cowton, 2004).

Principii investiŃionale 
şi tendinŃe în evoluŃia investiŃiilor 

responsabile social

În ultimii ani putem observa tendin -
Ńa tot mai multor fonduri mutuale de
a investi în conformitate cu diverse
criterii sociale. Astfel de investiŃii, con -
siderate responsabile social, au apărut
în jurul anilor 1960 şi au atras tot
mai mult atenŃia mediului academic.
Ele pot fi definite în mod succint ast-
fel: „procesul de integrare a valorilor
personale şi a preocupărilor sociale în
decizia de investire” (Schueth, 2003).
S-au înfiinŃat chiar fonduri mutuale
noi, responsabile social. 

Strategiile de bază folosite în IRS
sunt: (1) Screening-ul companiilor în
funcŃie de criterii foarte specifice de
includere, respectiv excludere. Se ana -
lizează impactul companiilor asupra
părŃilor interesate şi asupra mediului,
la nivel general. Pentru a lua decizia
de investire, fondurile studiază o serie
de aspecte în procesul de screening:

anumite industrii (tutun, alcool, arma-
ment, pornografie, energie nucleară,
jocuri de noroc, contracepŃie); respecta-
rea anumitor norme (drepturile omu-
lui, protecŃia mediului, protecŃia anima -
lelor, protecŃia consumatorilor, asigura -
rea condiŃiilor potrivite de muncă pen-

tru angajaŃi, etc.); (2) Alegerea investi -
Ńiilor „de impact” – acele investiŃii care
rezolvă probleme sociale sau de me -
diu, generând profit. Pentru atragerea

investiŃiilor, companiile se implică în
rezolvarea problemelor din comunitate
prin programe de responsabilitate so -
cială corporativă.

Deşi există încă un grad mare de
eterogeneitate cu privire la IRS la ni -
vel mondial, tendinŃa este de a conver -

ge către standardizare, odată cu ac -
celerarea şi accentuarea procesului de
globalizare. Conform Hill et al. (2007),
Ńările asiatice sunt caracterizate de
colectivism vertical, iar comunităŃile
de investitori nu consideră că este
oportun să judece acŃiunile şi moti-
vaŃiile persoanelor aflate în poziŃii de
management, în special dacă aceştia
sunt consideraŃi membrii de rang înalt
ai societăŃii. De asemenea, IRS pot
atrage atenŃia asupra anumitor firme
sau persoane, scoŃându-le în evidenŃă,
iar acest lucru nu este dorit în socie -
tăŃile asiatice. La polul opus, Ńările din
America şi Europa sunt caracterizate
de individualism orizontal, putând avea
un impact diferit asupra IRS. Diferen -
Ńele de statut sunt mai puŃin impor-
tante, se încurajează egalitatea, elita
corporativă are o toleranŃă tot mai
mică în faŃa greşelilor companiilor,
societatea încurajează asumarea res -
ponsabilităŃii pentru faptele individua -
le. Prin urmare, investitorii europeni
sau americani sunt mai înclinaŃi spre
aprecierea activităŃilor responsabile so-
cial pe termen scurt. Totuşi, aceste di -
ferenŃe nu sunt insurmontabile. Indi -
ferent de cultură, pieŃele acordă o
atenŃie tot mai mare asupra responsa -
bilităŃii sociale corporative. Dacă, în
plus, ar exista pe viitor şi o clasifi-

care publică a companiilor în funcŃie
de anumiŃi parametrii IRS, Adam şi
Shavit (2008) estimează că investiŃiile
în aria responsabilităŃii sociale ar creşte,
îmbunătăŃind imaginea publică şi re -
putaŃia companiei, având şi efecte po -
zitive indirecte asupra profitului. 

Roca et al. (2010) subliniază că, la
nivel global, pieŃele IRS se influenŃea -
ză semnificativ una pe cealaltă, răs -
punzând rapid la schimbare. Această
legătură s-a intensificat în ultimii ani,
cu precădere în perioada crizei eco-
nomice, şi este observabilă simplu în
evoluŃia indicilor de IRS. TendinŃa în
viitor a pieŃelor IRS este de a deveni
din ce în ce mai integrate, deşi mo -
mentan nivelul de integrare este mai
scăzut. Autorii menŃionează că încă
există potenŃial crescut de diversifi-
care internaŃională a investitorilor de
tip IRS: astfel, SUA şi Marea Britanie
sunt cel mai semnificativ interconec-
tate pieŃe, fiind afectate puternic de
variaŃiile preŃurilor; Australia şi Canada
sunt mai dependente de evenimente
locale decât internaŃionale, oferind be -
neficii mai mari decât SUA şi Marea
Britanie. Riscul de contagiune însă, este

estimat a creşte pe viitor. Deoarece
considerăm că tendinŃa spre integrare
este una semnificativă pentru investiŃi-
ile responsabile social, capitolul al cin-
cilea al lucrării gazduieşte propria noas-
tră investigaŃie asupra acestui fenomen. 

Conform Raportului în tendinŃele in -
vestiŃiilor responsabile social în Sta -
tele Unite, publicat de Social Invest -
ment Forum Foundation în 2010, în
SUA, investiŃiile responsabile social au
crescut în ultimii ani într-un ritm mai
rapid decât investiŃiile convenŃionale:
în 2010 valoarea activelor de tip IRS
($3.070 miliarde) era cu 380% mai
mare ca valoarea din 1995, în timp
ce activele convenŃionale crescuseră
doar cu 260% (ajungând la $25.200
miliarde). Un aspect important este că
pe perioada crizei economice, IRS au
cunoscut creştere sustenabilă, în con -
diŃiile în care investiŃiile tradiŃionale au
înregistrat descreşteri importante: de
la începutul lui 2007 până în 2010, în
timp ce S&P 500 era în scădere şi
valoarea activelor convenŃionale a scă -
zut cu 1%, valoarea activelor IRS a cres -
cut cu 13%. Această creştere a IRS
este determinată de anumiŃi factori:

• Cererea din partea clienŃilor pen-
tru IRS: managerii incorporează tot mai
mult factori sociali în analiza şi pro-
cesul de luare a deciziilor investiŃio -

RESPONSABILITATE SOCIAL~ VINERI 8 MARTIE 20134

c my b
c my b

c my b
c my b

Analiza implic@rii        sociale a firmei prin 
performan]a investi]iilor     responsabile social

dr. Lucian BELAŞCU, ULBS



nale precum şi în construirea porto-
foliilor, pentru a răspunde nevoii in -
vestitorilor instituŃionali şi individuali
de a investi în produse şi servicii res -
ponsabile social;

• LegislaŃia: instituŃiile şi în special
fondurile publice încorporează criteriile
sociale din cauza prevederilor legis lative;

• ProtecŃia mediului: au apărut o
serie de produse şi servicii care răs -
pund nevoii tot mai mari a investito-
rilor de a controla impactul asupra
mediului înconjurător (şi a reduce ris -
cul asociat), precum şi de a profita
de oportunităŃile de dezvoltare în zona
„green” (energii alternative şi regene -
rabile, tehnologii curate, dezvoltare imo-
biliară responsabilă, etc);

• Standardele: în 2009 şi 2010 s-au
dezvoltat o serie de standarde sociale
care trebuie respectate de anumite
companii;

• Marketingul: există o mulŃime de
campanii şi programe de conştienti-
zare menite să promoveze „investiŃiile
cu impact”; etc.

În Japonia, conform unui Raport al
Social Investment Forum Japan şi EDGE
International (2011), evoluŃia fonduri -
lor IRS publice a fost afectată de criza
financiară din 2008, valoarea activelor
IRS scăzând de la ¥1.243,9 miliarde
în 2007 la numai ¥447,7 miliarde în
2009. Şi criza financiar-guvernamen-
tală din Europa a influenŃat fondurile
IRS, valoarea activelor scăzând în 2010
până la ¥352,2 miliarde (cu 74% mai
puŃin ca în 2007). Pe de altă parte,
valoarea activelor convenŃionale a scă -
zut mai puŃin, cu doar 31% faŃă de
valoarea din 2007. În timp ce investi -
Ńiile convenŃionale au intrat pe o pantă
ascendentă, investiŃiile responsabile
social sunt încă în scădere – vezi Fi -
gura 1. Datorită mediului investiŃional
dificil, multe fonduri au înregistrat ran -
damente puternic negative. Totuşi, eva-
luarea corectă a performanŃelor fon-
durilor IRS japoneze este dificilă dato -
rită numărului lor (doar 32). Un alt
instrument introdus pe piaŃa niponă în
2008 sunt obligaŃiunile „cu impact
social”, care au ajuns în 2011 la o
valoare de ¥586,9 miliarde. EvoluŃia
lor, în comparaŃie cu fondurile IRS, a
fost uimitoare. Aceste obligaŃiuni con-
tribuie social în diverse domenii pre-
cum: schimbări climatice, sănătate pu -
blică, sărăcie, etc. În viitor, se vizează
dezvoltarea de noi instrumente de in -

vestire şi stabilirea de reguli noi care
să încurajeze participarea investitorilor
instituŃionali.

În Europa, conform raportului "Green,
Social and Ethical Funds in Europe –
2011 Review", elaborat de compania
Vigeo în 2011, existau 886 de fonduri
retail IRS, o creştere impresionantă com-
parativ cu 2009. Valoarea activelor
deŃinute de acestea a crescut în 2011
cu 12%, ajungând la peste €84 mili -
arde. FranŃa, Belgia, Marea Britanie şi
ElveŃia deŃin 76% dintre fondurile re -
tail IRS. La nivel agregat, fondurile IRS
reprezentau în 2011 aproximativ 1,42%
din piaŃa fondurilor retail europeană –
vezi Figura 2. EvoluŃia la nivel de Ńară
a variat. Olanda, Germania sau FranŃa
au cunoscut creşteri semnificative, în
timp ce Belgia, Austria sau Italia au
cunoscut scăderi ale valorii activelor
IRS în perioada 2010-2011. 

Conform SIO (2011), valoarea ac -
tivelor IRS din Canada în decembrie
2010 era de CAD 530.9 miliarde. In -
vestiŃiile responsabile social sunt con-
siderate instrumente utile pentru crea -
rea de valoare, managementul riscului
şi atingerea obiectivelor sociale şi de
mediu – vezi Figura 3. O mulŃime de
actori instituŃionali şi individuali in -
vestesc responsabil social: fondurile de
pensii, industria de management inves-
tiŃional, fondurile de investiŃii retail, fon-
durile mutuale, investitori privaŃi, etc.
Începând cu 2008, investitorii au în -
ceput să caute alternative de investire
care să evite apariŃia unei alte crize
financiare asemănătoare, reorientându-
se către investiŃii responsabile social.
În esenŃă, criza financiară globală din
2008 este privită ca o criză a facto-
rilor sociali, apărută din cauza lipsei
de atenŃie asupra factorilor de mediu,
sociali şi guvernamentali fundamentali.
Prin urmare, IRS sunt şi vor fi o alter-
nativă tot mai interesantă la modul
tradiŃional de gândire despre finanŃe şi
investiŃii. 

În Australia, conform unui raport
al Responsible Investment Association
Australia şi CAER (2011), IRS de bază
au crescut cu 8% în 2011 faŃă de
2010, ajungând la AUD19.55 miliarde,
în timp ce IRS generale (privite în sens
larg, cu standarde mai puŃin stricte)
au crescut cu 99% în 2011 faŃă de
2010, ajungând la AUD148.9 miliarde.
Trendurile pentru anii următori sunt
ascendente. 
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Keynes a arătat că politica mone-

tară este relativ ineficientă în stimu-
larea activităŃii economice, iar Fried -
man a sugerat că atâta timp cât
banii sunt substituibili, nu numai cu
acŃiuni, ci şi cu o gamă largă de
mărfuri şi servicii, modificările can-
tităŃii de bani se vor resfrânge asu -
pra pieŃei mărfurilor consumatorilor
şi producătorilor adăugând efectul
direct al cheltuielilor la efectul indi-
rect al instituŃiilor. Cât timp legăturile
dintre bani şi cheltuieli sunt numeroa -
se, modificarea monetară poate influen -
Ńa preŃurile şi veniturile nominale.

În ceea ce priveşte rolul statului
în economie M. Friedman recomandă
drept acŃiune imediată neintervenŃia
statului în economie. Totuşi, rolul sta -
tului în economie nu trebuie să fie re -
dus la zero, mai ales Ńinând cont de
faptul că statul este instituŃia socială
care reprezintă în orice moment un
potenŃial catalizator.

Postulatul lui Friedman potrivit că -
ruia expansiunea economică nu se
poate obŃine decât fără intervenŃia
statului, este valabil numai după ce
s–au introdus deja toate condiŃiile de
echilibru general stabil, când fondurile
de capital necesare expansiunii vin
numai din economiile libere, nu din
monetizarea de credit a băncilor pri-
vate, care produce inflaŃie.

Trebuie Ńinut cont de faptul că ro -
lul Statului în economie nu se reduce
la alegerea între intervenŃia guvernu-

lui şi repudierea oricărei intervenŃii gu -
vernamentale – aşa cum recomandă
Friedman – ci, mai degrabă, realiza -
rea distincŃiei clare între (a) interven -
Ńia necesară şi benefică din punct de
vedere social în acord cu legea echi -
librului general stabil şi (b) interven -
Ńia arbitrară într–un sistem în deze -
chilibru care aduce mai multă pagu -
bă decât câştig într–o economie na -
Ńională. SoluŃia dată de Friedman este
privatizarea completă, fără a se da
niciun detaliu cum se poate între-
prinde o astfel de operaŃie complexă
fără a produce pierderi unei econo -
mii. (Marinescu, 2003)

Teoria economică propusă de Fried-
man are câteva puncte care pot avea,
în anumite situaŃii, consecinŃe greu

de prevăzut: 
- fiind în favoarea monedei de hârtie
şi de credit, „antinumerar”, modelul
lui de gândire pus în practică, poate
conduce de multe ori la instabilitate
economică şi financiară;
- punând accentul principal pe liber-
tatea economică fără nici o limită, şi
lăsând la o parte celălalt mare ideal
al justiŃiei sociale, în practică, mode -
lul lui poate conduce la contradicŃii
economice, la inechităŃi sociale carac -
terizate prin „sărăcie în mijlocul bel -
şugului”;
- negând aplicarea legii de echilibru
general şi stabil elaborată de Walras
se aşează la graniŃa dintre ştiinŃa pură,
aşa cum a fost concepută de clasici,
şi ideologia modernă.

Pentru monetarişti impulsurile bu -
getare sau fiscale pot influenŃa veni-
turile, dar numai pe termen scurt.
Cheltuielile guvernamentale finanŃate
prin împrumuturi publice sau impo -
zite vor conduce la suprimarea unui
volum aproximativ egal de cheltuieli
private, atât pentru consum cât şi
pentru investiŃii, astfel încât în cele
din urmă producŃia, ocuparea mâinii
de lucru şi venitului global nu vor
suferi modificări esenŃiale. Astfel, pu -
tem spune că reŃetele fiscale nu par
a avea niciun efect asupra produsu-
lui naŃional brut. Aceste teze, au avut
desigur şi mai au încă numeroşi ad -
versari, în special cum spuneam din
partea autorilor de orientare neokey-
nesistă, cum sunt de exemplu F.
Modigliani şi A. Ando, care în lucra -
rea Impact of Fiscal Actions Aggre -
gate Income and the Monetarist Con -
troversy: Theory and Evidence, din
1976, demonstrează că politica buge-
tară exercită prin natura lucrurilor, un
efect pozitiv asupra produsului na-
Ńional brut.

Cu toată preferinŃa lor pentru pen-
tru politica monetară, economiştii mo-
netarişti nu-şi fac iluzia că ea ar
putea fixa rata şomajului la un alt
nivel decât, poate, pentru perioade
foarte scurte de timp, deoarece rata
nominală a dobânzii depinde de cea
reală, prea puŃin afectată de feno -
mene monetare şi de rata anticipată
a inflaŃiei. Dacă pe termen scurt o
politică monetară expansionistă face
să scadă ratele dobânzii, iar o poli -
tică deflaŃionistă face ca ele să
creas că, pe termen lung rezultatul va
fi invers.

Aceeaşi distincŃie între efectele pe
termen scurt şi lung ale politicii mo -
netare este valabilă şi în privinŃa şo -
majului.

În ceea ce priveşte moneda şi po -
litica monetară, acestea pot fi cauza

declanşării sau amplificării crizelor
economice, de tot felul, cum s-a în -
tâmplat în anii 1929-1933 (când
masa monetară a fost redusă masiv)
sau fenomenul contrar (creşteri spec-
taculoase ale masei monetare). O po -
litică monetară asigură economiei un
mediu propice de dezvoltare, carac-
terizat printr-un nivel general stabil al
preŃurilor stabil şi determină o situa -
Ńie de echilibru stabil cu o alocare
eficientă a resurselor.

Se poate observa cum în Ńări ca
S.U.A. sau Marea Britanie şi mai
puŃin în FranŃa sau Italia, moneda şi
politica monetară au ocupat de-a lun-
gul timpului locul principal în opŃiu-
nile de politică economică. De ase -
menea, se poate spune în acest sens
că monetariştii şi nonmonetariştii, ple-
când de la acelaşi model teoretic, pot
ajunge la concluzii diferite deoarece
se interesează de orizonturi de timp
diferite: monetariştii sunt în principal
interesaŃi de rezultatele pe termen me -
diu; nonmonetariştii de cele pe ter-
men scurt.

În ciuda afirmaŃiei lui Milton Fried -
man, după care diferenŃele dintre mo -
netarişti şi keynesişti ar fi doar de
natură empirică, esenŃialul dezbateri -
lor dintre cele două orientări se re -
găseşte în modelul de economie uti-
lizat: schematic, monetariştii sunt wal -
rasieni, pentru ei economia cunoaşte
numai dezechilibre temporare, ei cred
în acŃiunea pozitivă a „mâinii invizi -
bile” a lui Adam Smith, pe când key-
nesiştii dimpotrivă.

ReferinŃe bibliografice:

1. Agnew Jean-Cristophe, Rosenz -
weig Roy, (2003), The History of Eco -
nomic Thought, Blackwell Publishing

2. Benassy Jean-Pascal, (2002),
The Macroeconomics of Imperfect Com -
petition and Nonclering Market. A Dy -
namic General Equilibrium Approach,
The MIT Press

3. Blinder Alan S. (1987), Hard Hea -
ds, Soft Hearts. Reading, MA: Ad -
dison-Wesley.

4. Brunner Karl (1970), The Mone-
tary Revolution in Monetary Theory,
în Weltwirtschaftliches archiv, vol.
105, p.6

5. Caravale Giovanni, (1997), Equi-
librium and Economic Theory, Rout -
led ge Publishing

6. Colander David, (2006), Post-
Walrasian Macroeconomics, Cambridge
University Press

7. Congdon Tim, (2007), Keynes, the
Keynesists and Monetarism, Edward
Edgar Publishing

8. Davidson Paul, (2009), John May -

nard Keynes, Palgrave Macmillan
9. Debreu Gerard, (1959), Theory

of Value. An Axiomatic Analysis of
Economic Equilibrium, Yale Univer -
sity Press

10. Fisher Irving, (1911), The Pur-
chasing Power of Money, Editura
MacMillan, New York

11. Forstater Matthew, Wray L.
Randal, (2008), Keynes for the twen-
ty-first century, Palgrave Macmillan

12. Friedman Milton (1962), Capi -
talism and Freedom, University of Chi -
cago Press

13. Friedman Milton, Friedman Rose
(2009), Liber să alegi, Editura Publica

14. Friedman Milton, Schwary Anna
(1963), A monetary history of the
United States, 1867-1960, Princeton
Universitz Press

15. Hicks John Richard, (1967),
"The Hayek Story." Critical Essays in
Monetary Theory. London: Oxford Uni -
versity Press, 203-15.

16. Keynes John Maynard, (2009),
Teoria Generală a Ocupării ForŃei de
Muncă, a Dobânii şi a Banilor, Edi -
tura Publica

17. Lachmann, Ludwig M., (1977).
Capital, Expectations and the Market
Process. Kansas City

18. Laidler David (1981), Moneta -
rism – an Interpretation and an Ar -
gument, în The Economic Journal,
martie 1981

19. Marinescu Paul (2003), Teoria
echilibrului economic şi implicaŃiile
sale practice, Editura UniversităŃii din
Bucureşti

20. Martinas Katalin, (2006), Non-
equilibrium economics, în volumul
Interdisciplinary Descriprion of Com -
plex Systems 4(2), 63-79, 2006

21. McCallum Bennett (2009), Mo -
netarism, Econlib

22. McKenzie Lionel, (2009), Equi-
librium, Trade and Growth, The MIT
Press

23. Modigliani F., Ando A. (1976),
Impact of Fiscal Actions on
Aggregate Income and the Monetarist
Controversy: Theoy and Evidence, în
J.L. Stein, Monetarism, Amsterdam

24. Mosini Valeria, (2007), Equili -
brium in Economics – Scope and
Limits, Routledge Publishing

25. Popescu Dan, (1999), Istoria
gândirii economice – din antichitate
până la sfârşitul secolului XX, Editura
Continent

26. Popescu Dan, (2010), Cataclis -
mele economice care zguduie lumea,
Editura Continent

27. Popescu Gheorghe, (2009), Evo-
luŃia gândirii economice, Editura C.H.
Beck

28. Sava Sorica, (1999), DicŃionar
MacMillan de Economie Modernă, Edi-
tura Codecs

29. Schumpeter Jospeph, (2010),
Zece mari economişti. De la Marx la
Keynes, Editura Publica

30. Schwodiauer Gerhard, (1978),
Equilibrium and disequilibrium in eco-
nomic theory, D. Reidel Publishing
Company

31. Sheehan Brendan, (2009), Under-
standing Keynes’ General Theory, Pal-
grave Macmillan

32. Skidelsky Robert, (2010),
Keynes – The Return of the Master,
PublicAffairs

33. Skousen Mark, (1992), Dissent
on Keynes – A Critical Appraisal of
Keynesist Economics, Ludwig von
Mises Institute

34. Vaggi Gianni, Groenewegen
Peter, (2003), A Concise History of
Economic Thought - from Mercan -
tilism to Monetarism, Palgrave
MacMillan Publishing

Coordonate ale teoriei economice din perspectiva 
influen]elor keynesiste }i monetariste (II)

asistent univ. dr. Alin OPREANA,
ULBS

Le cheval de Mircéa tirait la charrette
Chargée de bidons, tuyaux, tôles et ferrailles
Par monts et par vaux le rom faisait sa quête
Et Bijou le cheval vieillissait au travail.
Mircéa avait pensé quitter son dur labeur
Pour Paris, le métro, le boulot, l'abondance
Mais, abandonner Bijou quelle horreur!
Et risquer l'exclusion...tant pis pour la France.
Hélas, un beau jour, un ministre décrèta
Que les chevaux devaient laisser la place:

Les routes étaient faites d'abord pour les dacias.
Bijou aux yeux de Mircéa ne trouva pas grâce
Aussitôt le cheval alla à l'abattoir.
Le lecteur peut penser c'est la fin de l'histoire,
Puisque le cheval n'est plus sur quatre pattes.
L'horizon de Bijou n'est plus les Carpates,
L'Europe entière est l'objet du voyage :
Hollande, France, Luxembourg, Angleterre,
L'aventure est possible à tout âge
Et le cheval heureux d'avoir quitté sa terre.
Ainsi dans une barquette de congélation
Il rencontra un bœuf de bonne compagnie,
Avec qui il eût de riches conversations
Dans des lasagnes aux parfums d'Italie
L'amitié naissante fit bientôt des jaloux
Les anglais trouvèrent l'union étrange
L'Europe inquiète devant un tel courroux
Décrèta aussitôt la fin de ce mélange.
Pour le pauvre Bijou la fin était cruelle:
Tout près d'Epson pour finir dans une poubelle!
Et comme Du Bellay et son petit Liré
Il pensa que dans ce monde libéral
L'acheteur avisé doit bien sûr préférer
Le bœuf et le cheval sur le marché local.

prof. dr. Robert Labbé

Le cheval et les lasagnes

Milton Friedman
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urmare din pagina 1
Conceptul de “antreprenoriat” a ră-

mas relativ vag ca şi definire în ciu -
da atenŃiei care a primit-o din partea
mediului academic. În teoria economi -
că antreprenoriatul fiind definit într-o
mulŃime de feluri.

O definiŃie proeminentă în literatu-
ra contemporană vizează antrepreno-
riatul ca “decizia raŃională” privind coor -
donarea resurselor limitate şi rare în
condiŃii de incertitudine. (Casson, 1991).
Dar există atâtea definiŃii ale an trepre-
noriatului caŃi studenŃi sau cercetători
studiază acest fenomen.

Această multitudine denotă pe de
o parte caracterul multidisciplinar al
antreprenoriatului dar în acelaşi timp
reprezintă şi un obstacol în cercetarea
şi studiul acestui fenomen datorate
lipsei unei definiŃii unanim acceptate
ale acestui concept.

Din mulŃimea definiiŃiilor aş mai men-
Ńiona pe cea a lui Peter Drucker: „An -
treprenoriatul este actul de inovare
care implică înzestrarea resurselor
existente cu noi capacităŃi de a pro-
duce bogăŃie” şi cea alui Howard H.
Stevenson care afirma că antrepreno-
riatul este „un proces prin care indi-
vizii urmăresc şi valorifică oportu-
nităŃi indiferent de resursele de care
dispun la un moment dat”.

Dar ce este un antreprenor? Cu -
vân tul antreprenor este de origine
franceză şi se regăseşte în dicŃio -
narele limbii franceze încă din secolul
al XVIII-lea având înŃelesul unei per-
soane care întreprinde ceva, o activi -
tate. Schumpeter, unul din economiş -
tii care a acordat o atenŃie deosebită
conceptului, defineşte antreprenorul
ca fiind „un inovator care introduce
noi combinaŃii de resurse.”

Când a apărut antreprenoriatul?
Este dificil de dat o dată exactă dar
dacă ne referim la termen primele
menŃiuni se găsesc într-o lucrare şti-
inŃifică acestea datând în jurul anului
1755 (Cantillon, Essai sur la nature du
commerce en general), dacă ne refe -
rim la activitatea propriuzisă pro babil
că ea este la fel de veche ca civiliza-
Ńia, unii autorii afirmând chiar că cel
care a inventat focul sau cel care a
transformat piatra în instrumente şi
arme ar fi fost primi antreprenori.

Antreprenorul şi antreprenoriatul au
o istorie lungă, omul şi conceptul
fiind văzuŃi diferit de-a lungul timpu-
lui. Găsim urme ale antreprenorului
presărate de-a lungul istoriei încă din
preistorie şi întâlnim o sumedenie de
exemple de a lungul anilor încă din
primi ani ai omenirii şi pănă în prezent.

De la comercianŃii fenicieni din lu -
mea antică care navigau pe Medite -
rană făcând schimb de mărfuri cu di -
verse alte popoare la perioada mari -
lor descoperiri geografice când antre-
prenorii erau reprezentaŃi de mari
exploratori plecaŃi în căutarea de noi
teritorii şi bogaŃii, la inovatorii din pe -
rioada RevoluŃiei Industriale, la dez-
voltarea şi implementarea reŃelei Inter-
net care a oferit o serie extrem de
vastă de oportunităŃi pentru “antrepre -
norii online” găsim o serie întreagă
de exemple de întreprinzători care şi-
au lăsat amprenta asupra economiei.

Căteva repere legate de istoria
antreprenoriatului în Europa

Printre formele incipiente de orga-
nizare a afacerilor putem menŃiona con -
tractele de împrumut între persoane
şi care aveau scopul de finanŃare a
diverselor forme de activitate comer-
cială. În antichitate şi în lumea me -

dievală comerŃul se desfăşura la scara
relativ mică dar şi în aceste condiŃii
cerinŃe de capital erau mari. Legătura
intre furnizorul de capital şi comer-
ciantul aventurier depindea de contrac -
tul semnat. Începând cu anii 1000 de-
vine un obicei comun de a împrumu-
ta bani cu o rată a dobânzii de 20%,
contractul purtând numele de “mutua”,
iar împrumuturile erau garantate cu
terenuri sau alte bunuri imobiliare.
Spre sfârşitul secolului al XII-lea, cea
mai comună formă de investiŃie comer -
cială era împrumutul (creditul) mari -
tim numit “societas maris” un contract
(bilateral) între un explorator şi un
partener care venea cu banii necesari
oragnizării expediŃiei, respectiv cu in -
vestiŃia.

Chiar dacă termenul de “antrepre -
nor/întreprinzător” a făcut parte din
vocabularul vremurilor secolului al
XII-lea, economia europeană a rămas
blocată şi încetinită în perioada sis-
temului feudal pentru o perioadă lungă
de timp, ceea ce a împiedicat apariŃia
de inovaŃii şi dezvoltarea antrepreno-
riatului.

În perioada evului mediu şi pănă în
perioada Renaşterii economia euro-
peană a fost îngrădită în dezvoltare
de sistemul feudal şi sistemul inchizi -
Ńiei (renumit pentru cruzimea sa),
drepturile de proprietate nu erau si -

gure, costul diverselor servicii nu erau
exprimate în monedă şi taxe locale
care împiedicau libera circulaŃie a bu -
nurilor (Cipolla, 1981). În această pe -
rioadă evoluŃia şi creşterea economi -
că să făcut într-un ritm relativ încet.

Totuşi spre sfârşitul evului mediu
situaŃia a început să se schimbe gra -
dual mai ales în Ńări precum Italia,
Germania de sud sau FranŃa, care
reprezentau puterile economice ale
vremii. În aceasta perioada activitatea
antreprenorială era reprezentată de
negustorii care intermediau bunuri în-
tre mici producători şi piaŃa bunurilor
finite. O clasă a negustorilor care de a
lungul timpului câştiga tot mai multă
importanŃă economică şi respectiv in -
fluenŃă politică.

Un factor important care a con-
tribuit la dezvoltarea antreprenoriatu-
lui în forma sa modernă a fost apa -
riŃia şi dezvoltarea oraşelor comer-
ciale, mai ales cele portuare care ofe -
reau deschiderea către comerŃ (un co -
merŃ între diferite regiuni şi popoare
prin stabilirea de rute comerciale dar
şi expediŃiile şi explorările în speran -
Ńa de a găsi noi pământuri bogate în
resurse naturale şi respectiv noi surse
de bogăŃie.). ApariŃia şi dezvoltarea
acestor oraşe a servit ca un teren
fertil pentru dezvoltarea ulterioară a
antreprenoriatului.

Autori precum Hirsch, Peters şi
Shepherd menŃionează cazul explo -
ratorilor ca exemplu de antreprenori
la nivelul secolului al XIV-lea. Explo -
ratori care încearcă să stabilească
rute comerciale cu Ńări aflate în afara
hărŃii cunoscute la acea dată. Stra -
tegia urmată este aceea a încheierii
unui contract cu un “venture capita -
list” puternic şi serios (în acea pe rioa -
da de cele mai multe ori acest rol îl
juca statul sau forma de orânduire
existentă la momentul respectiv) pe
baza unei înŃelegeri de tip 25-75%
pentru a-şi finanŃa călătoriile sale de
explorare şi identificare de noi teritorii.

În secolul al XVII-lea condiŃiile
întâlnite în Ńări precum Olanda fac
loc unei noi faze în dezvoltarea activi -
tăŃii antreprenoriale. Exista un cadru
legal stabil şi drepturile de proprie -
tate erau asigurate precum şi existen -
ta şi folosirea monedei. Cipolla afir-
ma că în secolul al XVII-lea “łările
de Jos au devenit participanŃi princi-
pali la comerŃ internaŃional şi au pro-
dus mari întreprinzători …”

Oraşele stat din Italia şi nu numai
au fost de asemenea nuclee care au
contribuit la dezvoltarea comerŃului
iar Jane Jacobs scoate în evidenŃă
interdependenŃa între oraşele port şi
cele mai îndepărtate de port. SituaŃie
în care oraşele port au jucat rolul de

intermediari (o poartă între lumea din
Asia, Orientul apropiat şi oraşele con-
tinentale). Studiile lui Jane Jacobs
demonstrând faptul că oraşele au
fost centre importante ale activităŃii
antreprenoriale.

Începând cu secolul al XVIII-lea
feudalismul dispare şi condiŃiile legis -
lative şi instituŃionale se schimbă în
favoarea antreprenoriatului, ca mărtu -
rie stând dezvoltarea companiilor de
tip “joint-stock” şi a sistemului ban-
car. (Wennekers & Thurik, 1999).

O perioadă care a jucat un rol
important în dezvoltarea antrepreno-
riatului este marcată de RevoluŃia In -
dustrială din Anglia schimbând relaŃia
dintre muncă şi capital, făcând posi-
bilă apariŃia antreprenoriatului în sen-
sul modern al cuvântului (M. Ghe -
nea, 2011)

Chiar dacă uni autori considerau
Anglia ca fiind cea mai mare putere
între secolele XVII şi XIX, Anglia la
sfârşitul secolului al XV-lea a fost
situată în urma Ńărilor ca Italia şi
Olanda, FranŃa sau Germania de sud.
(Cipolla, 1981). Dar societatea en -
gleză care a dat dovada de receptivi -
tate culturală uluitoare şi o deschi -
derea spre adoptarea şi implemen -
tarea de noi tehnici şi tehnologii a re-
cuperat diferenŃa. Acumulând şi adop -
tând dar şi inovând şi implementând

noi metode de producŃie treptat en -
glezii au dezvoltat o reŃea comercială
globală.

Dezvoltarea notabilă a comerŃului
internaŃional (Cipolla, 1981) “sa do -
vedit a fi o şcoală antreprenorială
extraordinară”

În anii 1700 situaŃia şi condiŃiile
instituŃionale, legale avansaseră con-
siderabil şi favorizau mobilitatea fac-
torilor de producŃie şi inovarea în ac -
tivitatea economică (North & Thomas,
1973). Eliberarea de feudalismul “în -
tunecat” şi apariŃia companiilor anoni -
me pe acŃiuni şi dezvoltarea unui sis-
tem bancar sunt paşi importanŃi men-
ŃionaŃi de cei doi autori.

RevoluŃia Industrială a reprezentat
o revoluŃie în două sensuri majore:
- revoluŃiona tehnicile de producŃie
(apariŃia mecanizării şi implementarea
acestora în fabrici)
- revoluŃionarea tehnicilor de organizare
(sistemul de conducere a fabricilor)

Toate acestea ducând la creşterea
productivităŃii.

O concluzie care poate fi evidenŃia -
tă este aceea că revoluŃia industrială
din Marea Britanie a avut fundament
antreprenorial.

Uni autori şi antreprenori români
precum Marius Ghenea menŃionează
anul 1775 ca fiind anul în care se
poate vorbi de apariŃia antrepreno-

riatul de tip modern motivând ca
1775 este anul în care James Watt
semnează un contract cu Matthew
Boulton pentru exploatarea patentului
de motor cu aburi îmbunătăŃit.

Ceea ce reprezintă sesizarea unei
oportunităŃi şi valorificarea ei, opor-
tunitatea dată în forma motorului cu
abur care putea fi folosit în diverse
scopuri comerciale. De asemenea pro-
tejarea unei invenŃii prin brevet este
o tehnică specifică multor afaceri an -
treprenoriale aflate la început de drum
şi care încearcă să îşi creeze un avan-
taj competitiv. Anul 1775 coincide şi
cu RevoluŃia Americană, fiind anul în
care se înfiinŃează primele companii de
tip joint-stock în SUA. (Ghenea, 2011).

Pe parcursul celei de a II a revo -
luŃii industriale, prima parte a secolu-
lui XIX-lea şi care culminează cu in -
venŃii ca becul electric, telefonul, ma -
şina – antreprenoriatul creste în com -
plexitate – randamentul investiŃilor tinde
să scadă pentru ca activitatea antre-
prenorială devine din ce în ce mai
comună şi tot mai mulŃi înclină spre
ea şi în acest context apare teoria
preŃului de echilibru (Ghenea, 2011).

La intrarea în secolul XX-lea o
nouă etapa în dezvoltarea activităŃii
antreprenoriale, teoria prevalentă în
aceasta perioada fiind cea în care an -
treprenoriatul este văzut ca o distru -

gere creativă, concept aparŃinând lui
Schumpeter. InovaŃia antreprenorială
care duce la progres se face prin
distrugerea vechilor norme, tehnologii
şi principii de afacere. Un exemplu în
acest sens este motorul cu aburi care
în secolul 20 ajunge să nu mai fie
folosit aproape deloc el fiind înlocuit
de tehnologii superioare (electricita -
tea, folosirea petrolului…).

Noile tehnologii au fost în mare
parte dezvoltate şi implementate tot
de antreprenori (oameni cu viziune
antreprenoriala precum Ford, Edison)
şi nu de guverne sau corporaŃii. La
început guvernele au fost cele care
au dezvoltat reŃele de căi ferate dar
dezvoltarea industriei automobilelor
şi a telefonului Ńine mai degrabă de
activitatea antreprenorială decât de
cea guvernamentală.

După cel de al sosirea război mon-
dial devine tot mai evident ca ştiinŃă
joacă un rol important în dezvoltarea
şi progresul economic (ŞtiinŃa a jucat
un rol important şi în timpul războiu-
lui dar atenŃia era îndreptată mai de -
garbă spre producerea de armament,
pe supremaŃia militară şi nu neapărat
spre progres economic).

Totuşi cunoaşterea umană este li -
mitată şi dispersată geografic şi de -
mografic aleatoriu şi astfel se naşte
necesitatea accelerări şi relaŃionării
între diverşi oameni şi diferite parŃi
ale globului, exista un “spaŃiu” care
trebuia acoperit. Putem afirma că In -
ternetul este o rezultantă a acestei
nevoi de contact şi relaŃionare pen-
tru punerea împreună a cunoaşterii
globale în scopul dezvoltării de noi
ideii şi oportunităŃi antreprenoriale.

Chiar dacă începuturile creaŃiei re -
Ńelei Internet au fost generate de lan -
sarea satelitului Sputnik în spaŃiu şi
de cursa pentru dominaŃia tehnologi -
că între cele două mari puteri ale
momentului – Internetul a devenit în
timp suportul transferului de cunoştin -
Ńe, la început între cercetători iar apoi
pentru marea masă cuprinzând astăzi
pe 2,4 miliarde utilizatori (conform In-
ternet World Stats). BineînŃeles In -
ternetul a oferit o serie mare de
oportunităŃi pentru antreprenori şi ca
dovadă stă dezvoltarea masivă a
comerŃului electronic.

În contextul zilelor noastre antre-
prenoriatul începe să capete şi o va -
loare socială importantă. După ce pe -
rioade lungi de timp (secole) valoa -
rea unei afaceri era calculată şi de -
finită în funcŃie de termeni financiari
astăzi tot mai mult capătă importanŃă
valorile sociale care sunt recunoscute
ca parte integrantă a şi importantă a
activităŃii antreprenoriale. Se poate
discuta chiar şi de antreprenori so -
ciali care încearcă să “răspândească
binele social cat mai eficient şi cât
mai departe” aşa cum afirmă şi Marius
Ghenea în cartea sa “Antreprenoriat”.

Întâlnim tot mai des ONG-uri şi
antreprenori care au realizat venituri
uriaşe şi care încearcă să joace şi
rolul de antreprenori sociali care în -
torc o parte din venituri către socie -
tatea/comunitatea în care îşi desfă -
şoară activitatea.

Observăm astfel că antreprenorul
este prezent din preistorie şi a jucat
un rol cheie de-a lungul timpului în
dezvoltarea economică iar conceptul
de antreprenoriat a evoluat în mod
continuu ajungând un fenomen com-
plex ce necesită pentru o bună înŃe -
legere a lui dar şi a efectelor pe care
le poate avea asupra economiei o
abordare multidisciplinară riguroasă
din partea unor ştiinŃe precum eco -
nomia, sociologia, pshihologia şi a
managementului.

Antreprenoriat. Câteva repere în istorie
drd. Eugen POPESCU, ULBS



Mediaş, al doilea municipiu din ju-
deŃul Sibiu, situat în centrul Româ -
niei, cunoscut şi sub numele latinizat
de Civitas Mediensis începând cu
anul 1359, are o istorie încărcată cu
evenimente memorabile, desfăşurată
pe durata a peste 10 secole. 

Din 1267 (când a fost atestat docu -
mentar) Mediaşul s-a dezvoltat eco-
nomic, politic, social şi cultural artis-
tic, după coordonate proprii, care i-au
conferit o aureolă aparte, specifică. 

Meleagurile medieşene, după ple-
carea armatei şi administraŃiei roma -
ne din Transilvania (271 e.n.), au
fost locuite de o populaŃie autohtonă
daco-romană, istoriceşte obligată, să
convieŃuiască cu diferitele seminŃii şi
popoare, aflate în trecere sau cu cele
care s-au statornicit temporar pe
aceste locuri.

Aceată convieŃuire a fost determi-
nată de procesul de formare a po -
porului român şi a limbii române,

amplu şi profund, în anumite cazuri
chiar dramatic. 

Istoricul medieşan George Togan
a descoperit un document oficial al
lui Ştefan al V-lea prin care regali-
tatea maghiară îi redau unui oarecare
Nicolae, fiul lui Jula, pământurile bu -
nicului său aflate în Mediaş şi prin
împrejurimi.

Începând cu secolul X teritoriile
regatului maghiar în zonele de ră să -
rit, au început să fie bântuite de hoar -
de popoare migratoare precum: pe -
cenegii, cumanii, uzii şi tătarii. Regii
unguri pentru a apăra aceste teritorii,
au colonizat pe întreg voivodatul Tan -
silvaniei pe Saşi, locuitori din Flandra
şi Sxonia Superioară care şi-au pierdut
o bună parte din libertăŃile de care
se bucurau, datorită procesului de feu-
dalizare tot mai extins în Europa.

Spre deosebire de teritoriile din
sud şi sud-est-ul Transilvaniei, care
au fost colonizate mai devreme, în
zona Mediaşului Saşii au început să
apară în deceniile şapte şi opt ale
secolului XIII.

Statutul Mediaşului la acea vreme

era de târg. (oppidum) devenind civi -
tas în 1359, având o populaŃie de
900 de locuitori. 

În ciuda multor vicisitudini pro ve -
nite din însăşi viaŃa feudală precum
şi a multor calamiăŃi Mediaşul a înre -
gistrat reale progrese. Deja la 1560
au început să apară numeroase case
din piatră, apreciate de călătorii străi-
ni ca foarte frumoase. În 1543, Me -
diaşul avea un spital şi o clădire a
sfatului.

Regeii Ioan Zàpolya şi Ferdinand
al II-lea, după terminarea lucrărilor de
fortificare, oferă medieşenilor libertare
comercială pe întreaga Ungarie, şi rang
de oraş cu judecătorie regală declarân -
du-l centru administrativ pe cele două
scaune (Mediaş şi Şeica Mare). 

Progresul real pe care l-a înregis -
trat urbea de pe Târnava Mare, s-a
datorat unei laborioase activităŃi pro-
ductive şi comerciale. Un factor deci-
siv al dezvoltării rapide a fost exis-
tenŃa încă din 1376 de pe vremea lui
Ludovic I, a breslelor care au funcŃio-
nat după un statut bine conceput, care
a funcŃionat mai bine de 100 de ani.

La Mediaş au funcŃionat 33 de

bresle. Cei mai vestiŃi meseriaşi au
fost cei ai breslei aurarilor. Lucrările
lor au depăşit cu mult stadiul de meş-
teşug, au devenit adevărate opere de
artă din aur şi argint. În anumite
creaŃii au introdus tehnica emailului
filigranat. Breasla orfevrierilor medie -
şeni a devenit printre cele mai bo -
gate şi mai puternice din Transil -

vania. Diversificarea produacŃiei, origi -
nalitatea creaŃiei, gradul de măestrie
a execuŃiei, au fost elementele defini -
torii ale activităŃii aurarilor medieşeni.

În 1495 au avut omologate peste
60 de produse ca: pocale pahare, obiec-
te de artă decorativă, obiecte de cult,
paftale, cordoane, inele, cercei etc.
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