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„Adesea, militarii, exagerând neputin]a relativ@ a
inteligen]ei, neglijeaz@ s@
se serveasc@ de aceasta.”
Charles de Gaulle
vineri, 10 noiembrie 2006

Reuniune încins@
pe un subiect fierbinte!

PUNCTUL
PE EUROPA
Dan POPESCU

„Alter mondialisation”
„Strig@tul s@racului urc@ pân@ la Dumnezeu, dar, de
multe ori, nu ajunge la urechile omului”
Lamennais
Americanul Joseph Stiglitz este unul dintre cele mai importante nume pe
paleta dezbaterilor economice. Laureat al Premiului Nobel pentru economie,
în 2001, pentru lucr@ri în domeniul „asimetriei informa]iei pe pie]e”, Stiglitz
a fost, deopotriv@, consilierul economic al fostului pre}edinte Bill Clinton
(1993-1995), pe urm@ vicepre}edinte al B@ncii Mondiale (1997-2000) etc. A
scris }i scrie lucr@ri de mare impact. „Marea deziluzie”, o analiz@ foarte critic@
a FMI-ului, sau, mai recent, „O alt@ lume: împotriva fanatismului pie]ei.”
Mai nou, nemul]umit de
desf@}urarea, efectele }i
perspectivele actualei globaliz@ri, el examineaz@ posibilitatea unei altfel de mondializ@ri, mai echitabil@ }i
posibil de realizat în condi]iile în care ea ar putea
beneficia de o serie de
mijloace politice }i financiare.
A fost un timp în care s-a
sperat c@ mondializarea va
fi profitabil@ pentru to]i, în
]@rile industrializate ca }i în
lumea în curs de dezvoltare. Or, ast@zi, afirm@ Stiglitz,
efectele ei negative sunt
din ce în ce mai vizibile.
„Lucrurile bune” au trecut
u}or frontiera, dar la fel de
u}or au trecut }i cele „rele”, inclusiv terorismul. LuJoseph Stiglitz
mea este gestionat@ de
c@tre un regim comercial
injust, care împiedic@ dezvoltarea, }i de c@tre un sistem financiar instabil, în
cadrul c@ruia ]@rile s@race „se rup” sub greutatea unei datorii ingerabile.
Capitalurile ar fi trebuit s@ mearg@ dinspre ]@rile bogate spre ]@rile s@race,
dar ele circul@, din ce în ce mai mult, în sensul invers.
„Ceea ce este frapant în ce prive}te mondializarea, arat@ economistul american, este ecartul creat între promisiunile sale }i realit@]ile pe care le-a dezvoltat.” Dac@ mobilizeaz@ atâ]ia oameni împotriva sa, aceasta se datore}te,
f@r@ îndoial@, faptului c@ ea a generat foarte mul]i perdan]i }i doar pu]ini câ}tig@tori. Viziunea asupra mondializ@rii, mai arat@ Stiglitz, potrivit c@reia ea va
profita în mod automat tuturor, a diminuat mult
capacitatea noastr@ de a-i corecta defectele. De
multe ori, tinerii muncitori se întreab@ cum
mondializarea poate ameliora soarta lor dac@,
dup@ cum li se recomand@, ei trebuie s@ accepte, nu de pu]ine ori, sc@derea salariilor }i
precaritatea care rezult@ astfel. Îns@}i amplificarea inegalit@]ilor în ]@rile dezvoltate, industrializate, a fost un efect al mondializ@rii intuit înc@
de mult, dar rareori a fost el pus în eviden]@.
De altfel, o integrare economic@ total@ implic@
nivelarea salariilor muncitorilor cei mai pu]in
califica]i din toat@ lumea. Aceasta înc@ nu s-a
produs, îns@ presiunea de la baz@ exercitat@ în
acest sens este palpabil@. „Cu alte cuvinte,
men]ioneaz@ americanul, o mondializare «nest@pânit@» dobânde}te un poten]ial susceptibil
de a s@r@ci destul de mult@ lume în ]@rile
industrializate, chiar dac@ cre}terea economic@
se accelereaz@.” S-ar putea spune c@ Stiglitz
b@nuie}te ac]iunea liber@ a pie]elor de tot cei mai r@u }i, în contrapartid@, ac]iunea guvernelor de tot ceea ce este mai bun. Este un
punct de vedere care nu este corect, el trebuie interpretat cu aten]ie }i cu pruden]@. Nu
este îns@ mai pu]in adev@rat nici faptul c@
statele industrializate, bogate, la peste dou@
decenii de derulare efectiv@ a mondializ@rii,
sunt înc@ destul de mult populate de s@raci,
unii dintre ace}tia tot mai s@raci iar pentru
unele ]@ri num@rul lor aflându-se chiar în cre}tere. Ceea ce face din Joseph Stiglitz o „voce”
respectat@ în examinarea complex@ }i nuan-]at@
a procesului de mondializare. (va urma)

Din 6 noiembrie, se desf@}oar@, timp de 2 s@pt@mâni, Conferin]a privind Schimb@rile Climatice, la Nairobi, sub egida Na]iunilor Unite. Reuniunea coincide cu cea dea doisprezecea Conferin]@ a celor 189 de P@r]i ale Conven]iei Cadru a Na]iunilor
Unite privind Modific@rile Climatice (UNFCCC) }i cu cea de a doua întâlnire a celor
166 de p@r]i care au ratificat Protocolul de la Kyoto. Pre}edintele conferin]ei
este ministrul kenian al mediului Kizutha Kibwana, care afirma, în deschiderea
acestui eveniment: „Modificarea climatic@ devine, într-un ritm rapid, una dintre
cele mai serioase amenin]@ri pe care umanitatea le-a avut de înfruntat.”
În centrul discu]iilor se vor afla Statele Unite ale Americii, „campionul absolut” în
privin]a emisiilor de gaze cu efect de ser@ (responsabile pentru 36,1& din totalul
emisiilor). Administra]ia Bush încearc@ s@ ob]in@ un permis special pentru a produce mii de tone de metilbromuri - un gaz care distruge stratul de ozon }i care
a fost interzis de Tratatul de la Montreal din 1987 (semnat de SUA). Statele
Unite nu au ratificat nici Protocolul de la Kyoto, care oblig@ ]@rile semnatare
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser@, cu cel pu]in 5& sub nivelul
emisiilor din 1990, în perioada 2008-2012. De}i cercet@rile }tiin]ifice în domeniu au demonstrat pericolul poten]ial determinat de modificarea climatic@ la nivel
mondial, George W. Bush }i-a exprimat public îndoiala fa]@ de cercet@rile privind
înc@lzirea global@, de}i aceast@ ipotez@ este contestat@ de doar câ]iva cercet@tori.
(Lia-Alexandra Baltador)
continuare ^n pagina 3
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%ncep$nd de ast@zi, revista
Euroeconomia XXI
apare separat de ziarul
“De toate pentru to]i”

Românii –
cople}i]i de dor de
munc@ }i de duc@ Emil DAVID
Nici nu s-au stins bine ecourile deciziei de admitere a României
în U.E. }i am }i început s@ ne lovim capetele de pragul de
sus. Mai întâi, cu controversele ]inând de numirea comisarului european român. Nu vom intra în polemici cu v@dit substrat politic }i nici nu vom da nume, dar este mai mult decât
evident c@ avem de a face cu o prim@ dovad@ a marginaliz@rii
României în structurile europene. Un portofoliu nesemnificativ, creat parc@ artificial pentru o ]ar@ care, cu toate p@catele
ei, este, totu}i, a }aptea ca teritoriu între suratele europene,
seam@n@ mai curând cu un dar de complezen]@ oferit unei rude
s@race, a}a, ca s@ te scapi de ea. Probabil c@ un asemenea
afront contabilizat }i suportat ca atare nu mai poate fi schimbat, pentru c@, s-a dovedit deja, mai-marii Europei sunt dispu}i
cel mult s@ discute nume, nu }i portofolii.
Nu putem, totu}i, s@ facem abstrac]ie de constatarea c@ o
asemenea întâmplare nefericit@ se produce simultan cu o
recrudescen]@ a temerilor occidentalilor fa]@ de presupusele
consecin]e nefaste ale migra]iei românilor }i bulgarilor dup@
1 ianuarie 2007.
[@ri precum Germania, Marea Britanie, Spania, }i probabil enumerarea nu se va opri aici, s-au gr@bit s@ anun]e deja seturi
de m@suri protec]ioniste prin care s@ se restric]ioneze accesul
pe pia]a proprie a for]ei de munc@ a cet@]enilor României.

continuare ^n pagina 6
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De câte ori se comparau rezultate macroeconomice ale economiei române}ti cu ale altor state est-europene, dis-crepan]ele erau vizibile de departe }i ingrijor@toare pentru
România. Diferen]ele mari scoteau efectiv România din
Pre]ul ader@rii?
tabelul statelor emergente }i, în consecin]@, din aten]ia
pag. 8
Ileana Ilie
investitorilor }i a fondurilor de investi]ii. Recent, Comisia
European@ a prezentat prognozele de toamn@ pentru 2007
-2008 }i prezen]a României în tabele nu a mai fost atât
de excentric@. Datele s-au mai apropriat de mediile europene }i, din aceast@ perspectiv@ istoric@,
noile cifre sunt performante. Dintr-o perspectiv@
comparat@, îns@, cu mediile europene România
începe s@-}i caute locul. Nici de data aceasta statisticile nu mint }i, în calitate de nou@ ]ar@ a UE,
pentru anul 2007 se va situa în majoritatea clasamentelor spre coad@. Nu se poate mai mult.
Dar, în 2007, conform estim@rilor Comisiei, România este a }asea ]ar@ în ordinea cre}terii PIB
cu 5,8&, dup@ ]@rile baltice, cu ratele lor incredibile de 9,5 – 7&. Pe o medie de 2,4& pentru UE a celor 25, România poate aduce ceva
vigoa-re. Dar, doar statistic. Fundamental,
cre}terea eco-nomic@ româneasc@ depinde la
prima mân@ de evolu]ia economiilor germane }i
italiene, mai ales, principalii parteneri comerciali,
sau a sta-telor uniunii în general. Cum aproape
70 la sut@ din cre}terea economic@ a României
este depen-dent@ de schimburile comerciale cu
UE, o evo-lu]ie mai bun@ a economiei europene
se r@s-frânge direct }i asupra celei române}ti.
2006 }i chiar }i 2007 se pare ca vor fi ani buni
pentru Europa, cei mai buni din 2000 încoace,
cu cre}-teri robuste de peste 2& în medie }i cu
apari]ia a 7 milioane de noi locuri de munc@ pe
zon@. {i, dac@ vorbim de locuri de munc@, atunci tre-buie spus ca în privin]a acestui indicator –
}omajul – unde mereu am stat bine statistic
lucrurile se vor mai schimba. Cu o prognoz@ de
7,7&, România este la 0,1 procente de media
european@ de 7,6&. State ale nucleului dur european au }omaj foarte mic: Olanda 3,1&,
Danemarca 3,5&, Irlanda 4,5&.
Jan Brueghel, C@l@torie amuzant@
continuare ^n pagina 7
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MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC – PREZENT SI PERSPECTIVE

dr. Mihaela HERCIU
În contextual globaliz@rii economiei }i
al cre}terii competitivit@]ii într-o pia]@
global@, devine extrem de necesar@
stimularea performan]elor firmelor prin
implementarea tehnologiilor de produc]ie, în perspectiva cre}terii productivit@]ii, }i prin identificarea unor oportunit@]i noi de investire într-un mediu
de afaceri sigur.
Pentru sus]inerea întreprinz@torilor priva]i }i pentru stimularea liberei ini]iative trebuie întreprinse o serie de m@suri care s@ duc@ la crearea unui mediu de afaceri prielnic. Direc]iile în care trebuie s@ se ac]ioneze pentru realizarea acestui deziderat se refer@ la
relaxarea fiscal@, pie]ele financiare,
combaterea corup]iei, eliminarea barierelor administrative, consolidarea mediului de afaceri, politica de concuren]@, politica în domeniul IMM, pia]a
muncii. Toate aceste aspecte se refer@ la politici macroeconomice care vin
s@ sus]in@ un mediu de afaceri bazat
pe libertate economic@.
În acest cadru, mul]i autori sunt de
p@rere c@ mediul de afaceri este influen]at de firme, pe când al]ii, sunt
de p@rere c@ mediul de afaceri este
creat de stat prin politicile pe care le
practic@. În]elegerea acestui mediu
de afaceri nu este deloc facil@, deoarece exist@ o serie de defini]ii, metode de cuantificare, factori de influen]@. Fiecare institu]ie recunoscut@ în
domeniu a încercat s@ g@seasc@ metode concrete }i proprii pentru m@surarea mediului de afaceri.
În acest context, conform rapoartelor anuale Doing Business, ale B@ncii
Mondiale, mediul de afaceri este m@surat prin prisma a trei indicatori, cum
sunt: libertatea economic@, competitivitatea interna]ional@, riscul de ]ar@.
A. Libertatea economic@ se m@soar@
cu ajutorul indicelui de libertate economic@ (Index of Economic Freedom)
calculat de c@tre Funda]ia Heritage
(WallStreet Journal). Acest indice este
mai mult decât un set de date empirice, el reprezint@ o analiz@ atent@ a
factorilor care influen]eaz@ cel mai
puternic m@surile institu]ionale de
cre}tere economic@. Acest indice cu-

prinde 50 de variabile care sunt grupate în urm@toarele categorii: Politica
comercial@; Sarcina fiscal@; Interven]ia guvernamental@; Politica monetar@; Investi]iile str@ine; B@ncile }i finan]ele; Salarii }i pre]uri; Drepturile
de proprietate; Reglementare; Pia]a
informal@ (corup]ia).
Scorul 1 reprezint@ cel mai ridicat grad
de libertate economic@, iar 5 reprezint@ gradul de libertate economic@ cel mai
sc@zut. ]@rile care au un scor apropiat de 5 sunt ]@ri lipsite de libertate economic@ (vezi cazul Irakului).
Conform rapoartelor realizate de Funda]ia Heritage, scorul de 3,19 pentru România (tabelul 1), în anul 2006, a fost
ob]inut din media aritmetic@ a urm@toarelor valori, pentru urm@toarele criterii: Politica comercial@ – 3,5 (mai
r@u cu 0,5 puncte fa]@ de anul
2005); Sarcina fiscal@ – 1,9 (mai bun
cu 1,4 puncte fa]@ de anul 2005);
Interven]ia guvernamental@ – 1,5
(mai bun cu 1 punct fa]@ de 2005);
Politica monetar@ – 4,0 (mai bun cu
1 punct); Investi]iile str@ine – 3,0

mai onorabil, chiar dac@ este aproape
de jum@tatea clasamentului.
B. Competitivitatea este un concept
foarte important, ce trebuie în]eles,
pentru c@ exist@ o serie de confuzii
legate de ea în diverse p@r]i ale
lumii. Competitivitatea este fundamental determinat@ de productivitatea
unei economii, de abilitatea firmelor de
a genera mai multe output-uri decât
input-uri. O ]ar@ productiv@ poate s@
devin@ o ]ar@ bogat@, în timp ce o
]ar@ neproductiv@ va deveni, cu siguran]@, o ]ar@ s@rac@ (din interviu cu
Michael Porter despre Raportul Global asupra Competitivit@]ii pe 20052006, sursa World Economic Forum).
Tot Porter î}i punea întrebarea dac@
„Competitivitatea este un joc cu sum@ zero?”, mergând pe principiul teoriei jocurilor în sensul c@, o ]ar@ câ}tig@ pe seama altor ]@ri, iar la nivel
global nu se întâmpl@ nimic. Tot el
g@se}te }i r@spuns la întrebare, un
r@spuns elegant dealtfel, în sensul c@
„toate ]@rile pot s@ devin@ mai competitive, deoarece toate ]@rile pot s@

(mai bun cu 1 punct); B@ncile }i
finan]ele – 3,0; Salarii }i pre]uri –
3,0; Drepturile de proprietate – 4,0;
Reglementare – 4,0; Pia]a informal@
(corup]ia) – 4,0.
Dup@ cum se poate observa, România
mai are foarte multe de f@cut în domenii precum politica monetar@, drepturile de proprietate, reglementarea,
corup]ia pentru a realiza un mediu
de afaceri care s@ atrag@ investi]ii
str@ine directe.
În anul 2006, România a ob]inut rezultate bune, în compara]ie cu anul
2005. Rezultatele ob]inute plaseaz@
România pe locul 92, un loc nu toc-

devin@ mai productive, }i cu cât o
economie devine mai productiv@, cu
atât economia global@ cre}te pe baza
cre}terii economiei unei ]@ri”.
Exist@ cel pu]in 300 de criterii de
evaluare a competitivit@]ii na]iunilor,
îns@ World Economic Forum a calculat un indice care m@soar@ cre}terea
competitivit@]ii în fiecare ]ar@ – Growth
Competitiveness Index. Criteriile de evaluare a competitivit@]ii na]iunilor (tabelul
2) cuprinde urm@torii indicatori grupa]i
conform urm@torilor factori: performan]a economic@, eficien]a guvernamental@ }i a afacerilor, infrastructura
(tehnologia).

Scorul de 7 este cel mai mare }i arat@
ca ]ara respectiv@ este cea mai competitiv@.
{i, în ceea ce prive}te competitivitatea, România a reu}it s@ avanseze în
ultimii trei ani apropiindu-se de medie. Anul 2004 a fost pentru România apogeul cre}terii competitivit@]ii na]ionale, apogeu bazat pe eforturile f@cute în domeniul infrastructurii }i tehnologiei. În acest context, societatea
informa]ional@ a avut un impact major asupra economiei României. Nu

economic@ stabil@ cu politici economice s@n@toase. În direc]ia diminu@rii
riscului de ]ar@ Moldova mai are
foarte multe de f@cut. Nu a reu}it
prin toate politicile economice de redresare s@ reduc@ scorul de la 7, cât
este maxim.
To]i cei trei indicatori analiza]i contribuie, prin scorurile în continu@ cre}tere ob]inute, la creionarea unui mediu
de afaceri oportun, într-o ]ar@ ca România în care este nevoie de 11 zile
pentru a porni o afacere conform ra-

este de neglijat nici performan]a macroeconomic@ acesta fiind în cre}tere.
C. Riscul de ]ar@ este generat de interac]iunea unei multitudini de factori
politici, economici }i sociali }i se manifest@ ca o rela]ie complex@, care
afecteaz@ orice tranzac]ie economic@
interna]ional@. În condi]iile în care nici
o ]ar@ nu poate s@ supravie]uiasc@
autarhic este nevoie de m@surarea }i
evaluarea riscului de ]ar@ astfel încât
pierderile s@ fie cât mai mici, iar
câ}tigurile cât mai mari.
În cel mai larg sens, îns@, „riscul de
]ar@ exprim@ probabilitatea pierderilor
financiare în afacerile interna]ionale,
pierderi datorate unor evenimente macroeconomice }i/sau politice specifice ]@rii”.
În trecut, câ}tigurile au func]ionat ca un
barometru de performan]@, cu foarte
pu]in@ aten]ie acordat@ riscurilor asumate pentru acele câ}tiguri. Trendul
general este c@ investitorii sofistica]i
s-au concentrat tot mai mult pe câ}tigul de calitate evaluând tot mai bine
raportul dintre risc }i câ}tig, concluzia fiind c@ cele dou@ variabile sunt
direct propor]ionale.
OCDE calculeaz@ riscul de ]ar@ (tabelul 3) dup@ o metodologie ce permite
acordarea unui scor sub form@ de cifr@ în intervalul 0-7, unde 0 reprezint@ lipsa riscului de ]ar@, iar 7 reprezint@ cel mai ridicat nivel al riscului de ]ar@. Exist@ practic 8 trepte ale
riscului de ]ar@.
Colage calculeaz@ riscul de ]ar@ pe
baza mai multor indicatori rezultând
anumite niveluri ale riscului de ]ar@
– A1 este cel mai sc@zut, D este cel
mai ridicat nivel al riscului de ]ar@.
Rezultatele sunt de forma A1, A2,
A3, A4, B,C, D. România se afl@ în
clasa A4.
Dup@ cum se poate observa, România a f@cut eforturi }i în aceast@ direc]ie reu}ind s@ reduc@ substan]ial
riscul de ]ar@ de la 6 la 4 dup@ OCDE
sau la A4 dup@ Cofage. Un risc de ]ar@ sc@zut reflect@ o situa]ie macro-

poartelor B@ncii Mondiale. Acest num@r de zile necesar pentru demararea unei afaceri plaseaz@ România pe
locul 8. în clasamentul general, îns@, România se afl@ pe locul 78 în topul
„u}or de f@cut afaceri”, din 175 de ]@ri.
În concluzie, România a demarat elaborarea unor strategii de recuperare
a decalajelor fa]@ de media Europei
Centrale. Dep@}irea decalajelor presupune accesul la capital, tehnologie
o alocare eficient@ a resurselor }i un
mediu de afaceri liber cu multiple
oportunit@]i. Componentele mediului
de afaceri reprezint@ pârghii cu ajutorul c@rora se stimuleaz@ activitatea
de investi]ii, productivitatea }i competitivitatea. România are }anse de succes în aceast@ competi]ie, prin industrii intensive în munc@, prin exploatarea resurselor naturale proprii (p@mânt, ap@, aer, lemn – produc@toare de
energie electric@ }i termic@), prin produse }i servicii de calitate ridicat@.
Un mediu de afaceri cu o libertate
economic@ ridicat@, cu o competitivitate na]ional@ în continu@ cre}tere
într-o ]ar@ cu un risc sc@zut contureaz@ premisele extinderii proactive
a companiilor multina]ionale prin investi]ii str@ine directe în domeniile în
care ]ara respectiv@ de]ine avantaje
competitive.
În sprijinul celor afirmate red@m cuvintele Ambasadorului Marii Britanii la
Bucure}ti H.E. Quinton Qualyle „Sunt
trei lucruri pe care investitorii britanici vor s@ le g@seasc@ în România:
transparen]@, eficacitate în serviciile
publice }i siguran]@, cea din urm@ fiind
crucial@ pentru mediul de afaceri”.
În contextul ader@rii la Uniunea European@, mediul de afaceri românesc va
suferi transform@ri }i remodel@ri structurale semnificative, impactul ader@rii
r@sfrângându-se într-o m@sur@ mai
mic@ sau mai mare asupra tuturor companiilor din România, indiferent de sectoarele economice în care activeaz@, de
structura capitalului sau m@rimea acestora.
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Reuniune încins@ pe un subiect fierbinte!

drd. Lia Alexandra BALTADOR
urmare din pagina 1
Opinia majoritar@ este c@ emisiile în
atmosfer@ a gazelor cu efect de ser@,
în special a dioxidului de carbon, metanului }i oxizilor de azot, împreun@ cu alte
trei tipuri de fluoruri, contribuie la instalarea }i intensificarea efectului de ser@,
care are urm@ri dramatice asupra sistemului climatic al planetei. Temperatura
medie global@ a crescut cu 0,6 grade
Celsius, în perioada 1900-1990, putând
s@ creasc@, pân@ în 2100, cu înc@ 5,8
grade, în func]ie de cantitatea de dioxid
de carbon prezent@ în atmosfer@. De}i
implica]iile nelu@rii în considerare a acestor predic]ii se vor resfrânge, inevitabil,
}i asupra acestor teritorii, s-ar p@rea c@
unele state ignor@, deocamdat@, necesitatea abord@rii globale a acestei probleme, asumarea responsabilit@]ii }i acceptarea costurilor implicate, care oricum
sunt substan]ial mai sc@zute (având în
vedere c@ anticiparea }i combaterea
apari]iei crizelor este întotdeauna mai
ieftin@ decât solu]ionarea efectelor, dup@
ce criza s-a produs).
Efectele supraînc@lzirii terestre ne vor
schimba definitiv via]a. Mortalitatea, determinat@ de înc@lzirea global@, se va dubla,
în numai 25 de ani, la aproape 300.000
de decese anual. Nivelul m@rilor ar putea
cre}te cu aproximativ 6 metri, odat@ cu
pierderea calotei glaciare din Groenlanda
}i Antarctica, devastând zone costiere pe
întregul mapamond. Richard Kerr, întrun studiu publicat în revista Science,
scrie c@ vara „va transforma Oceanul

Arctic, dintr-un reflector alb str@lucitor,
care trimite înapoi în spa]iu 80& din energia solar@, într-un colector de c@ldur@,
care absoarbe 80&.” Valurile de c@ldur@
vor deveni tot mai intense }i mai
frecvente. Secete }i incendii vor ap@rea
mai des. Oceanul Arctic va r@mâne f@r@
ghea]@ pân@ în 2050. Peste un milion
de specii vor fi extinse pân@ în anul
2050. În jur de 100 de milioane de oameni vor deveni refugia]i climatici.
Raportul economistului Sir Nicholas
Stern, care prevede un impact socioeconomic al schimb@rilor climatice echivalent celor dou@ r@zboaie mondiale sau
crizei din 1929, ar putea s@ stimuleze
dezbaterile din cadrul conferin]ei de la
Nairobi. Raportul Stern concluzioneaz@
c@, dac@ nu se vor lua m@suri de combatere a modific@rilor climatice, costurile
}i riscurile totale vor fi echivalente cu
pierderea a cel pu]in 5& din Produsul
Intern Brut global, anual, de acum înainte,
aceast@ pierdere putând ajunge chiar la
20& din PIB-ul global. Ne pa}te o criz@
economic@ uria}@. Costul ei – 5,5 trilioane (milioane de milioane, adic@) de euro!
Aceasta este estimarea f@cut@ de britanici, iar Tony Blair a avertizat deja asupra
implica]iilor unui dezastru ecologic c@ruia
îi suntem martori. C@ci el se petrece }i
dezvolt@ în timpul vie]ii noastre, nu ]ine
de un viitor îndep@rtat. Acela}i studiu
estimeaz@ costurile necesare m@surilor
de prevenire ale celor mai grave implica]ii asupra modific@rilor climatice la
aproximativ 1& din PIB-ul global, anual.
Fostul vicepre}edinte american, Al Gore,
a lansat deja un film }i o carte-avertisment, intitulate „An Unconvinient Truth”
(Un adev@r incomod) dedicate “febrei”
care a cuprins P@mântul. Se vorbe}te
acolo despre topirea ghe]arilor, care va
atrage dup@ sine moartea ur}ilor polari,
prin înfometare }i înec, despre topirea
z@pezilor de pe muntele Kilimandjaro
(5895 m în@l]ime), dar }i din Alpi, despre
de}ertificarea Africii si despre dispari]ia
pe}tilor din Atlantic, în cel mult 40 de
ani (!), ceea ce va afecta întreg ecosis-

America Latin@, o zon@ profund afectat@ de modific@rile climatice

O zi obi}nuit@ ^ntr-un sat african

Topirea z@pezii de pe Kilimanjaro
temul. Dar, de ce s-a ajuns aici? Al Gore
a declarat, pentru “Bild”, c@ to]i suntem vinova]i de aceasta înc@lzire global@. Cre}terea concentra]iei atmosferice
de dioxid de carbon }i a celorlalte gaze
cu efect de ser@ are ca urmare o mai
mare capacitate de captare a c@ldurii
solare, ceea ce conduce la cre}terea
temperaturii globale. Anul 2005 este anul
cel mai fierbinte, conform înregistr@rilor
realizate de Institutul Goddard pentru
Studii Spa]iale, din cadrul Administra]iei
Na]ionale pentru Aeronautic@ }i Spa]iu
Cosmic (NASA). Dac@ procesul de
înc@lzire global@ a climei va continua la
fel ca pân@ acum, sus]ine Gore, “atunci vor ajunge sub ap@ Shanghaiul, Bangladeshul, Manhattanul }i San Francisco“, prin topire ghe]arilor. El spune
c@ numai o schimbare fundamental@ a
stilului de via]@ contemporan mai poate
salva ceva, pledând pentru oprirea imediat@ a desp@duririlor }i pentru înlocuirea
carburan]ilor poluan]i cu energie vie
(eolian@, solar@ etc).
{i Raportul Stern con]ine elemente cheie,
ce trebuie luate în considerare în cadrul
conven]iilor interna]ionale viitoare. Acestea
se refer@ la:
 Comer]ul cu licen]e (certificate) de
emisii: extinderea }i corelarea schemelor
de licen]@ a emisiilor la nivel interna]ional
reprezint@ o modalitate de a promova
reducerea emisiilor la un cost rezonabil
}i de a impulsiona ac]iunile în ]@rile în
curs de dezvoltare;
 Cooperare tehnologic@: coordinarea
informal@ }i aranjamentele formale pot
impulsionea eficien]a investi]iilor în inovare la nivel global;
 Adaptare: cele mai s@race state sunt
cele mai vulnerabile fa]@ de modific@rile
climatice. Din acest motiv, este esen]ial
ca schimb@rile climatice s@ fie pe deplin
integrate în strategiile de dezvoltare ale
acestora iar statele industrializate trebuie
s@-}i m@reasc@ contribu]ia pentru dezvoltarea acestor regiuni.
Dar, iat@ }i câteva cifre înspâimânt@toare:
400 000 de chinezi mor, anual, din cauza

Suprafa]a total@ de ghea]@

polu@rii; o înc@lzire global@ cu înc@ 4
grade Celsius va scufunda Londra,
Hongkong, Tokio, poate chiar Hamburg
}i Bremen, }i va distruge p@durile tropicale; ar}i]a va declan}a epidemii precum malaria, va reduce drastic sursele
de ap@ din anumite zone, va de}ertifica
30& din suprafa]a terestr@, va provoca
furtuni, uragane }i tsunami, }i un exod
uria} din cauza foametei.
Nu este deci de mirare c@, în ultimul
timp, au ap@rut numeroase studii, documentare }i rapoarte care aten]ioneaz@
asupra pericolului înc@lzirii climei. Ceea
ce ar trebui s@ ne mire este atitudinea

unor administra]ii na]ionale, care se
prevaleaz@ de diverse argumente iresponsabile }i chiar puerile, prin care contest@
aceast@ grav@ problem@ cu care se va
confrunta întreaga omenire. Se impun
m@suri imediate, care s@ combat@ extinderea }i agravarea acestei probleme. În
cadrul conferin]ei de la Nairobi, se va
discuta, prin urmare, }i despre înrolarea
economiilor în expansiune (India, China,
Brazilia) în lupta împotriva efectului de
ser@ în perioada de dup@ Kyoto, care
expir@ în anul 2012, astfel încât s@ se
produc@ „sc@derea febrei” de care sufer@
P@mântul.
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Sibiul - noul fagure reziden]ial (III)
Banii investitorilor obi}nui]i s@ ob]in@ rapid profituri grase au o nou@ destina]ie: pia]a reziden]ial@ din Sibiu. Excavatoarele
mu}c@ lacom din p@m$nturi pe care, p$n@ mai ieri, se aflau fie fabrici p@r@ginite, fie gunoaie. Cele }ase proiecte reziden]iale
prezente aici totalizeaz@ peste 600 de noi locuin]e pentru sibieni, apartamente, case sau vile de lux }i cumuleaz@ o suprafa]@
total@ de construc]ie de circa 110.000 de metri p@tra]i. Stadiul lucr@rilor este diferit, de la investi]ie la investi]ie, ^ns@,
teoretic, toate cartierele private ar trebui s@ fie gata anul viitor. Pre]ul mediu al noilor vile }i apartamente la care constructorii lucreaz@ de zor dep@}e}te 70.000 de euro.

ILEANA ILIE

Blocuri de lux Carpatina
La ie}irea din Sibiu ^nspre Cisn@die, mai
exact la doar cinci minute de centrul
Sibiului, Real Construct Grup, ^n care
este partener }i Hora]iu Cercel, patronul
Concefa SA, ridic@ patru blocuri de lux,
pe o suprafa]@ de 9.500 de metri p@tra]i.
Fiecare imobil reziden]ial al Ansamblului
Carpatina are c$te 11 etaje }i 99 de
apartamente. Ansamblul va fi completat
de un parcaj subteran }i de o piscin@.
Fiecare imobil va ad@posti 11 garsoniere, 55 de apartamente cu dou@ camere,
22 de apartamente cu trei camere }i 11
- cu patru camere. Locuin]ele vor avea o
suprafa]@ cuprins@ ^ntre 37,1 }i 114,19 metri
p@tra]i. Termenul de finalizare este anul
viitor. Constructorul promite o izola]ie termic@ deosebit@, astfel ^nc$t cheltuielile
de ^ntre]inere ale viitorilor proprietari vor fi
reduse la maximum. Subsolurile vor fi compartimentate pentru boxe, vor avea central@ termic@ proprie }i un ad@post de
protec]ie civil@. %n fiecare bloc vor exista
c$te dou@ lifturi de mare capacitate.
Parterul este prev@zut cu acces pentru
persoanele cu handicap locomotor, un
spa]iu pentru portar }i paz@, precum }i
spa]ii cu destina]ii comerciale }i de ser-

vicii. Accesul auto ^n parc@rile subterane
cu 79 de locuri, se va face printr-o ramp@
cu dou@ sensuri de circula]ie. Por]ile parc@rilor vor fi ac]ionate cu telecomanda.
Alte 63 de locuri de parcare exterioare
vor ap@-rea ^n jurul celor dou@ blocuri.
"Dot@rile standard" ale fiec@rui apartament din viitorul ansamblu Carpatina
^nseamn@ geamuri termopan din PVC,
parchet, zugr@veli lavabile, instala]ii de
^nc@lzire, sanitare, electrice }i cablu pentru telefonie, televiziune prin cablu, u}i
antiefrac]ie }i interfon. "Ansamblu Carpatina
este g$ndit s@ ofere tot confortul pe care }i-l
poate dori un sibian, ^n momentul ^n care
vine acas@ de la serviciu. Lini}te, intimitate }i o priveli}te de vis - panorama mun]ilor Carpa]i. Apartamentele vor fi executate
la standarde occidentale }i nu ne ^ndoim
de faptul c@ ele vor fi pe gustul celor
care ne vor c@lca pragul", explic@ Hora]iu
Cercel, managerul societ@]ii Concefa.

Eden - raiul din {ura Mic@
Dezvoltarea industrial@ a zonei {ura Mic@, aflat@ la numai c$]iva kilomteri de
Sibiu, a adus investi]ii ^n case reziden]iale
}i aici. Finalizarea construc]iei Parcului
Industrial {ura Mic@ ^nseamn@ crearea
a peste 3.000 de locuri de munc@, iar
naveti}tii vor vrea s@ locuiasc@ aproape
de serviciu. %n sprijinul lor, }i nu numai,
vine compania Teia Construct, care s-a

apucat de construc]ia unui complex de
aproximativ 50 de vile reziden]iale, ^n comun@. Amplasat pe o suprafa]@ de 48.000
metri p@tra]i, din care peste 40 la sut@ sunt
destina]i agrementului, complexul Eden
este proiectat folosind concepte de urbanism moderne, cu accent pe estetic@ }i
func]ionalitate.
Pentru locuin]e sunt prev@zute 50 de
parcele, fiecare de 500 metri p@tra]i, pe
care se pot plasa vile individuale, duplex
sau ^n}iruite. Pe l$ng@ acestea, sunt
incluse ^n proiect trei mari spa]ii comerciale. Complexul include, de asemenea, str@zi largi, parc@ri, inclusiv dou@
sta]ii de autobuz. %n plus, Teia Construct
inten]ioneaz@ s@ pun@ la dispozi]ia locuitorilor curse de microbuz regulate p$n@
^n centrul Sibiului. Pentru a locui ^ntr-o
asemenea cas@, sibienii vor scoate din
buzunar ^ntre 65.000 }i 165.000 de euro.
"%nainte de a ^ncepe construc]ia caselor,
am viabilizat terenul, am adus toate utilit@]ile necesare confortului locatarilor, am
construit c@ile de acces }i abia pe urm@
ne-am apucat de construc]ia propriu-zis@
a vilelor. Spre deosebire de alte ini]iative,
noi nu construim doar c$teva case pe un
teren, ci ne ocup@m de ^ntregul ambient.
Astfel, pe l$ng@ }ase modele de vile, inclusiv ^n variante duplex, ^n}iruite, parter,
plus etaj, plus mansard@, Eden dispune
de spa]ii comerciale, parc@ri }i o baz@ sportiv@ impresionant@. Vilele complexului

Eden sunt construite respect$nd toate normele de calitate europene ^n construc]ii.
Cartierul este amplasat ^ntr-o zon@ minunat@, ^n apropiere de Ocna Sibiului. Distan]a fa]@ de Sibiu, de opt kilometri, o vedem ca pe un avantaj. %n ritmul ^n care
se construie}te, ^n c$]iva ani, vom fi
chiar la marginea Sibiului. Investi]ia este
de minimum opt milioane de euro",
explic@ Ioan Dendiu, managerul Teia.

Locuin]e de un milion de euro
Un c@min ^nseamn@ mai mult dec$t un
loc unde s@ te retragi, ^nseamn@ confort, siguran]@, personalitate, intimitate.

Dafora reune}te toate acestea sub un
nume: "VENUS, Cartier Reziden]ial de
Case - Frumuse]ea c@minului t@u", ce
urmeaz@ a fi construit ^n zona Gloria,
^n Media}. Investi]ia ajunge la trei milioane de euro. Prin acest proiect, Dafora
construie}te un 47 de case clasice sau
moderne, la cheie. Locuin]ele vor fi individuale, cu suprafe]e ^ntre 100 }i 200
metri p@tra]i, cu teren aferent ^ntre 400
}i 600 metri p@tra]i. Proiectul este completat de oferta de creditare propus@ de
c@tre societatea Dafora, care prevede
termene de rambursare de 15-25 ani,
cu un avans minim de 25 la sut@ din
valoarea imobilului.

Etica economic@ cre}tin@. O viziune ortodox@

prof.univ.dr. DOINA MARIA SIMION
Printr-o buna preg@tire academic@, prin
munc@ }i str@danie, ast@zi, tinerii dobândesc pricepere }i talent profesional, dezvolt@ o afacere, devin mari oameni ai
comunit@]ii }i ai societ@]ii. Se pune întrebarea: în ce m@sur@ dobândesc ace}tia
talentul moral necesar, f@r@ de care cel
profesional devine de multe ori zadarnic?
Ce înseamn@ talent moral? Talentul moral,
spune Andrei Ple}u, const@ în „a avea
intui]ia concretului etic” adic@ a eluda,
eventual a tr@da litera legii, pentru a
r@mâne credincios spiritului ei. De altfel,
}tiu foarte bine juri}tii dar }i economi}tii
}i istoricii, }tim cu to]ii c@ litera legii ucide,
în timp ce spiritul legii înt@re}te. Talentul
moral mai înseamn@ viclenia de a schimba aten]ia de la un principiu etic la altul,
rezolvând o situa]ie sau alta potrivit cu
chipul, poate singular, pe care aceasta îl
are, înseamn@ a fi „în]elept ca }erpii }i
curat ca porumbeii”, spune în]elepciunea
popular@.
Cum putem dobândi sau primi aceast@
în]elepciune? Cum putem armoniza, în
plan orizontal, priceperea noastr@ profesional@, dac@ nu avem leg@tura vertical@
cu cerul, dac@ nu „atârn@m” cu sufletul }i
con}tiin]a de principiul unic? Pentru c@
omul recent s-a ancorat prea mult în propria-i inteligen]@ }i ra]iune, în ac]iune cu
]int@ imediat@, dând credin]a }i spiritul
la o parte prin rena}tere }i iluminism,
etica, armonia comportamentului nostru
trebuie reglementat@ prin norme
cm
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juridice de multe ori neconforme sau
exterioare legii firii omene}ti. Vorbim, astfel, de o etic@ a datoriei, mai mult decât
de o etic@ a virtu]ii. Cu alte cuvinte, ne
raport@m prioritar la norme, legi, schematisme de care, se stie, au nevoie fiin]ele
pu]in consistente etic pentru a func]iona
onorabil, adic@ etica rezist@ ast@zi prioritar prin sim]ul datoriei }i mai pu]in prin
cel al voca]iei.
M@ întreb dac@ mai este timp }i aplecare
spre etica voca]iei? Suntem, în via]a de familie, în cea social@, sau în cea profesional@,
}i Maria, simbolul biblic? Suntem si contemplativi, sau suntem numai Marta cu
fr@mânt@rile }i nelini}tile ei? Zigmund Bauman în lucrarea Etica postmodern@, sesizeaz@ c@, în timp ce etica virtu]ii este una
a bucuriei, este una luminoas@, etica datoriei este una a efortului, a încrâncen@rii.
Impasul în care ajungem, uneori, în propria noastr@ abnegatie, pe care îndr@znesc
s@ o asem@n cu cea a lui Lucifer, creeaz@
starea de „imediatitate” a nevoilor omului în structura economic@-social@, prea
strâmt@ uneori, din care face parte, imediatitate care presupune prioritatea ac]iunii,
rapiditate, sacrificiu fr@mântare }i nicidecum experien]@ mistic@ cre}tin@, care este
calificat@, de cele mai multe ori, ca fiind
lene. Iat@ cum etica cre}tin@, care ar trebui s@ amprenteze etica economic@,
social@ }i politic@, sau s@ o p@trund@ (precum ploaia p@mântul, precum apa lâna)
este tratat@ ca un idealism abstract, o
tr@ire subiectiv@ f@r@ nici o tangen]@ cu
realitatea imediat@. Mai mult, se pune
întrebarea, cu r@utate uneori, „ce s@
însemne oare etica cre}tinilor, din moment
ce ea nu are posibilitate de a schimba
}i a transfigura realitatea istoric@?”
Paradoxal, dup@ ce rena}terea ne-a ancorat puternic în materialitate }i ra]ionalitate, iluzia de siguran]@ a vie]ii obi}nuite
a început s@ domine ca-ntr-un proces de
hipnoz@. În spa]iul strâmt al lumii materiale în care ne-am izolat, împlinindu-ne
în putere, au început s@ lucreze germenii

propriilor noastre limite, ai propriei noastre neputin]e, }i s@ transforme siguran]a
lumii noastre înguste într-o fr@mântare
amenin]@toare. {i, atunci, prin ce putem
dezamorsa domnia lumii materiale?
Am avea nevoie de ceva dinafar@, de ceva
„de dincolo”, am vrea s@ redeschidem
ferestrele lumii acesteia materiale ca s@
intre lumina adev@rului. Dar, oare ,vom
g@si un acela}i dincolo? Sau vom g@si
deform@ri, contrafaceri moderne ale acelui
dincolo pe care l-am lep@dat chipurile,
ren@scând? Iat@ am@girea prin care trecem, c@utând s@ intuim ceea ce demult
era în noi, printre noi }i dincolo de noi.
Crea]ia noastr@, a celor naufragia]i, sau
exila]i poate, pe insula lumii materiale,
scap@ de sub control c@utându-}i creatorul prim.
Efectul? Oamenii leag@ }i dezvolt@ rela]ii
superficiale, efemere, goale de iubire pentru c@ tranzac]ia b@neasc@ are nevoie de
parteneri la fel de lipsi]i de personalitate
ca }i însemnele monetare, condu}i în
manifestarea lor doar de considerente de

cantitate. O tranzac]ie b@neasc@ trebuie
protejat@, nu numai de ostilitate }i r@utate
dar }i de prietenie }i simpatie. O astfel
de tranzactie se desf@}oar@ corect, doar
în condi]ii de neutralitate emo]ional@, golit@
de afecte. {i, pentru a ne feri de cele dou@
extreme, nici ostil, dar nici prietenos, nici
cu r@utate, dar nici cu simpatie, „hoin@rim”
confuz cu ajutorul netului sau al altor
tehnici, printr-o zon@ cenu}ie, ce]oas@,
care poart@ o stranie etichet@ de siguran]@ dar în care întindem mâinile spre
nimeni }i spre nimic, iar legea adus@ de
Iisus nu-}i g@se}te a}ez@mântul.
S@ privim acum etica economico-social@
cre}tin@ din perspectiva grupurilor mari,
a statelor, a popoarelor, ca entita]i bine
definite în contextul lumii actuale.
Citim, în apocalips@, c@ în lume vor fi
r@zboaie, adic@ vor fi dizarmonii, neîn]elegeri, încrâncen@ri, vie]i suprimate. Oare
nu sunt acestea umbrele care b$ntuie
spectrul vie]ii na]iunilor ast@zi? Dar, cum
explic@ istoricii aceste dizarmonii, numite
conflicte, mai nou numite terorism? Un

sfânt p@rinte ortodox, episcopul Nicolae
Velimirovici, spune c@ istoriicii mai mult
descriu r@zboaiele, luptele, decât le explic@
}i consider@ c@ la baza acestora st@ legea
implacabil@ a p@catului.
O încrâncenare fizic@, psihic@ între doi
indivizi, o reu}it@ sau o supunere a unuia
sau altuia, se explic@, prin prisma înv@]@turii cre}tine, ca fiind cauzate de p@catele
acestor indivizi sau ale genera]iilor dinaintea lor. Dar dac@ e vorba de popoare?
Putem s@ spunem }i despre acestea, ca
}i despre indivizi - „fiecare popor are povara sa de p@cate?” De ce nu?
Ne întreb@m, îns@, cât din aceast@ povar@
de p@cate pe care o acumuleaz@ un popor, prin comportamentul lui }i al conduc@torilor lui, vine din@untrul poporului
}i cât dinafar@, dinspre prieteni. Cred c@
putem extinde, la nivel de popor, chiar }i
ideea potrivit c@reia credin]a aproapelui
te poate mântui. Leprosul din evanghelie s-a ridicat, }i-a luat patul }i a umblat,
cu alte cuvinte s-a f@cut s@n@tos, a intrat
în normalitate, în armonia vie]ii, datorit@
credin]ei }i devotamentului prietenilor. Cât
de credincioase }i de devotate sunt popoarele, aliate într-o cauz@ sau alta, interesului comun? (m@ gândesc la mari alian]e
istorice) Este în situa]ia aceasta prietenul,
aliatul, din marea comunitate, credinciosul care l-a ajutat pe lepros s@ ajung@ la
Iisus, ca apoi s@ devin@ s@n@tos }i s@
mearg@?, sau este vreun frate al lui Iosif
sau poate fratele lui Abel? Primim tot felul
de inten]ii }i ac]iuni de caritate, dinspre
institu]ii din ]@ri prietene }i prietenoase, }i
m@ întreb prin câte din toate aceste daruri
„se arunc@” banii proveni]i din activit@]i
murdare, întocmai cum fariseii au aruncat banii lui Iuda, investindu-i în ]arin@?
Dac@, din perspectiva individului, etica economic@ cre}tin@ are, prin p@strarea credin]ei, }ansa men]inerii }i sporiri în timp, din
perspectiva popoarelor, etica economic@
cre}tin@ st@ înc@ sub semnul întreb@rii.
Vor fi popoarele lumii îndeajuns de cre}tine, pentru a cl@di comunit@]i trainice?
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Fran]a, din nou în strad@? (II)
- noi provoc@ri }i temeri, dup@ un an de la debutul revoltelor -

drd. LUCIAN BELA{CU
Prin introducerea acestui contract, guvernul }i-a propus s@ reduc@ }omajul
}i s@ reformeze un drept de concediere ineficient }i injust. Ineficient, c@ci
des-curajeaz@ angaj@rile, f@r@ s@ evite
o foarte puternic@ instabilitate a locului
de munc@ }i }omajul de mas@. Injust,
c@ci sunt cei mai tineri, cei mai pu]in
expe-rimenta]i }i cei mai pu]in califica]i care au, mai mult decât în alte ]@ri,
cele mai mari dificult@]i s@ accead@ la
o slujb@.
P@rerile au fost îns@ împ@r]ite, fiind
foarte multe voci care au comb@tut reglement@rile legislative propuse. În
schimb, to]i francezii cred la unison c@
trebuie luptat vehement împotriva }omajului endemic care-i atinge pe tineri. Fran]a are una dintre cele mai ridicate rate ale }omajului din Europa în
rân-dul tinerilor, 22& dintre tinerii sub
26 de ani se afl@ în }omaj, iar dintre
cei care au o slujb@, 70& au un contract nesigur, respectiv pentru
jum@tate din ei acesta este de o lun@
sau inferior unei luni.
Cei care au fost împotriv@ considerau
c@ }i în eventualitatea în care se reu}e}te ca în primele luni s@ existe o
suplimentare a angaj@rilor, acestea ar
avea un impact sc@zut asupra locurilor de munc@, deoarece ar fi mai multe
con-cedieri, din cauza faptului c@ noile
con-tracte sunt mai flexibile decât contractele cu durat@ determinat@ }i respectiv nedeterminat@ la un loc, dar, de
asemenea, }i mai ales, pentru c@ firmele vor fi frecvent interesate s@ determi-ne ca respectivele contracte s@ nu
se întind@ dincolo de perioada de
"conso-lidare" de doi ani. Vor încerca,

astfel, s@ evite s@ cad@ din nou în
sfera regi-mului neschimbat de contract pe peri-oad@ nedeterminat@, protejat prin pro-ceduri foarte costisitoare
dup@ doi ani de vechime. Argumentul
adesea invo-cat, conform c@ruia firmele vor p@stra dup@ doi ani o larg@
majoritate a sala-ria]ilor angaja]i ini]ial
prin contract de prim@ angajare, pe
motiv c@ i-a testat, p@rea c@ nu va ]ine
din nefericire. A}a-dar, defectul esen]ial
al acestui con-tract s-a considerat a fi
tocmai modi-ficarea dreptului de concediere, pre-lungindu-se astfel tendin]a
ce consta în cre}terea inegalita]ilor de
tratament între contractul cu durat@
determinat@ }i celelalte contracte de
munc@. Con-cluzia celor care s-au
opus a fost c@ ceea ce se încearc@ a
se implementa nu face decât s@
schimbe raportul de for]e între salariat
}i angajator, ceea ce nu este apreciat
drept un pas înainte, ci mai degrab@
unul înapoi, în direc]ia "patronului
divin de drept".
În vederea dezamors@rii conflictului,
Jacques Chirac }i Dominique de Villepin au decis retragerea contractului primei angaj@ri. El a fost înlocuit de un
cadru legislativ menit s@ favorizeze inser]ia profesional@ a tinerilor afla]i în
dificultate. Totu}i, contractul primei angaj@ri a fost transformat în „contractul
noii angaj@ri”, dar cu aplicablitate doar
pentru firmele ce au pân@ la 20 de
angaja]i. Statisticile arat@ c@ demersurile nu au fost zadarnice. De curând
chiar Jacques Chirac a fost cel ce
anun]a o mare victorie a anului 2006,
o rat@ a }omajului, la sfâr}itul lunii
septembrie de 8,8&, cea mai sc@zut@
din ultimii cinci ani.
Trebuie amintit, de asemenea, c@ protestele din Fran]a au fost ultrapolitizate. Nu o s@ recapitul@m multiplele
lu@ri de pozi]ie provenind de pe întreg
e}ichierul politic. Trebuie precizat îns@
c@ situa]ia imigran]ilor din suburbii, respectiv chestiunea cre@rii de noi locuri
de munc@ se reg@sesc în principalelele subiecte de dezbatere pentru alegerile preziden]iale ce vor avea loc anul
vii-tor. Unii anali}ti sus]in c@ ministrul
de interne, Nicolas Sarkozy, candidatul

drep-tei, ar câ}tiga alegerile, dac@ probleme-le din suburbii vor deveni un
subiect major. Sarkozy a adoptat un
ton dur }i le-a cerut judec@torilor s@
dea dova-d@ de mai mult@ severitate
fa]@ de autorii agresiunilor împotriva
poli]i}ti-lor }i fa]@ de cei care
îndeamn@ la re-volte. În schimb, stânga l-a acuzat de provocare, pentru a
disimula e}ecul po-liticii sale; mai
mult, a lansat în cursa pentru preziden]iale o candidat@ ce se estimeaz@
c@, în eventualitatea unui al doilea tur
de scrutin, ar avea }anse mari în fa]a
lui Sarkozy.
Ne exprim@m, totu}i, speran]a c@ nu va
fi cazul s@ discut@m despre un bilan]
al unor noi conflicte în Fran]a. Miz@m
pe discern@mântul clasei politice franceze, puternic încercat@ de o astfel de
experien]@, }i, mai ales, pe gradul de în]elegere }i r@bdare, în special al segmentelor de popula]ie cele mai afectate din punct de vedere social. Poate
este momentul ca speran]a celor defavoriza]i s@ se conjuge cu ceva mai
mult@ r@bdare, având în vedere faptul
c@ rezultatele pozitive au început s@-}i
fac@ sim]it@ prezen]a.

Salariatul, „valoare ad@ugat@” (III)

Dan POPESCU
Întreprinderea „trebuie s@ devin@ un
loc de toleran]@, de respect, stimulativ pentru construc]ia de sine, un
loc de pl@cere intens@”.
Mihaly Csikszentmihaly
Munca fiind esen]ial }i sentimentul
unei anume împliniri spirituale, iat@ o
veritabil@ revolu]ie a domeniului. Se
ridic@ probleme importante pentru
manageri: leg@tura de subordonare nu
mai este adaptat@ nici organiza]iilor }i
nici mentalit@]ilor. Ca manageri, trebuie s@ avem curajul s@ definim, pentru fiecare colaborator, o leg@tur@ contractual@ – ceea ce managerul a}teapt@
de la el }i ceea ce el a}teapt@ de la manager. Avem nevoie de vorbiri adev@rate, realiste, pentru „a federa” echipele }i a întoarce întreprinderea spre un
cm
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con-]inut al fericirii, un con]inut de
recuno}-tin]@, de autonomie, f@r@ a
d@râma obiec-tivul esen]ial al perenit@]ii economice a firmei: profitul.
Trebuie insuflat un spirit combativ
echipelor
în
concu-ren]@,
în
competi]ie, fiind, de aseme-nea,
necesar a fi considerate, la justa lor
valoare, specificit@]ile naturii uma-ne:
nevoia de recuno}tin]@, suscepti-bilitate, rivalitate afectiv@, nevoia de
putere... Firma de]ine o responsabilitate important@ în materie de „înflorire” a salaria]ilor. Tot ceea ce ea poate face pozitiv, în acest sens, prezint@
un impact pozitiv asupra performan]elor ei. Este vorba, mai precis, de
stimularea schimb@rii mentalit@]ilor,
}i, deopotriv@, de declinarea în universul întreprinderii a unor tendin]e
deja percepute în consum, care se
supun, din ce în ce mai mult, satisfacerii a}tept@rilor, cel mai adesea, în
mod particular, punctuale. Desigur,
un orizont teoretic }i pragmatic ceva
mai larg...

Câteva legi ale „fericirii în munc@”


Dobândirea sentimentului unei retribu]ii echitabile.



O convingere profund@ cu privire
la utilitate (personal@, social@, familial@) a muncii.
 Elaborarea unor noi maniere de a
munci, care s@ induc@ „pl@cerea muncii”.
 Satisfac]ia comunic@rii.
 Un proces de continu@ reînnoire.
 Arta de a recula, în scopul de a
redirec]iona imagina]ia.
 Adoptarea viziunii pe termen lung.
 Eliminarea extraconfortului ce poate
conduce la plictiseal@, blazare, rutin@.
 Libertate }i mobilitate.
 Momente de destindere }i chiar o
pauz@ complet@, din timp în timp.
Efectiv, avem în vedere o „reînc$ntare” a întreprinderii, asigurând fericirea
salaria]ilor, conferindu-le un statut mai
stimulativ }i mul]umitor la limita dintre profesional }i intimitate, desigur, în
m@-sura posibilului. Exist@ }i riscuri.
Iat@, bun@oar@, cel al cre@rii unei
rela]ii prea fuzionabile între patron }i
sala-riat, al impunerii astfel a unei alte
cul-turi dogmatice, cvasisectare, în
firm@, în condi]iile în care raporturile
res-pective impun, înainte de toate,
}i echilibru dar }i subtilit@]i. S-ar
putea spune, astfel, c@ drumul fericirii în munc@ este înc@ lung. Oricum,
îns@, el este pavat cu bune inten]ii.
cm
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Românii – cople}i]i de dor de munc@ }i de duc@
Emil DAVID
urmare din pagina 1
Spania, de pild@, care a primit în fond,
doar pe baza rela]iei bilaterale cu România, peste 400.000 de români }i care,
pe deasupra, înregistreaz@ cel mai sc@zut
nivel al }omajului din ultimele trei decenii, î}i justific@ acum reticen]ele prin
ra]iuni procedurale cusute în mod v@dit,
cu a]@ alb@.
Chipurile, dac@ a aplicat restric]ii asupra
liberei circula]ii a for]ei de munc@, dup@
valul de extindere a U.E. din 2004, se simte obligat@ s@ respecte aceea}i regul@ }i
în cazul României. A}a c@, timp de doi
ani, pân@ în 2009, românii nu vor avea
acces liber pe pia]a muncii spaniol@.
Semnale }i mai îngrijor@toare ne parvin
din Marea Britanie. Se }tie c@, acolo, presa a declan}at o veritabil@ isterie în jurul
poten]ialului infrac]ional deosebit de ridicat pe care l-ar prezenta valul de imigran]i români }i bulgari, începând cu
prima zi a anului viitor. Un document
aflat pe masa cabinetului din Londra
avertizeaz@, apocaliptic, asupra cre}terii
devastatoare a ratei violen]elor de strad@,
traficului de fiin]e umane, prostitu]iei,
taxelor de protec]ie }i a fraudelor financiare, odat@ cu venirea în insule a românilor }i bulgarilor. F@când parc@ o regretabil@ confuzie cu invazia hunilor, din vremuri demult uitate, documentul men]ioneaz@ c@ 85 la sut@ din infrac]iunile
financiare comise prin intermediul bancomatelor sunt puse la cale de bande
de români. Concluzia deloc m@gulitoare
este c@ „odat@ cu extinderea, vom importa }i crima organizat@ din Estul Europei” }i c@, prin urmare, „libera circula]ie
trebuie gestionat@ corect }i competent”.
La rândul s@u, cancelarul german Angela
Merkel, primindu-l, s@pt@mâna trecut@, pe
premierul C@lin Popescu T@riceanu, i-a prezentat rezervele sale legate de aderarea
României la U.E. f@r@ activarea unor clauze sectoriale }i l-a informat c@ decizia
Germaniei, f@r@ drept de apel, este c@ muncitorii români vor fi supu}i acelora}i restric]ii aplicate statelor admise în 2004:
adic@ limitarea accesului liber pe pia]a
muncii, timp de doi ani.
Atmosfer@ înc@rcat@, a}adar, deasupra României }i, pe undeva, de neîn]eles pentru
cei ce sperau s@ se integreze firesc }i armonios într-o puternic@ }i primitoare familie european@. Poate pl@tim pre]ul meritat pentru o imagine pe care noi în}ine
ne-am murd@rit-o adeseori, cu prec@dere
din 1990 încoace? Sau poate a}tept@rile

au fost supralicitate artificial }i nu am
}tiut s@ ne negociem ferm condi]iile de
aderare?, Probabil, }i una }i alta!
Fapt este c@, la întrebarea „ce înseamn@
pentru dumneavoastr@ personal Uniunea
European@?” dintr-un recent eurobarometru, 65 la sut@ dintre români au indicat tocmai libertatea de a circula.
Tot un fapt de necontestat este c@ libera circula]ie a for]ei de munc@ pe teritoriul României este un drept consfin]it
chiar de Constitu]ia european@, care, la capitolul „libertatea profesional@ }i dreptul
la munc@”, o spune r@spicat: „Fiecare cet@]ean al Uniunii are dreptul de a-}i c@uta
un loc de munc@, de a lucra, de a se stabili sau de a-}i oferi serviciile în oricare
stat membru”.
Tot atât de adev@rat este c@, abdicând
de la acest principiu constitu]ional, statele „aristocrate” ale Comunit@]ii au impus
– iar noi am acceptat cu resemnare }i neputin]@ – în tratatul de aderare al României reglement@ri arbitrare }i abuzive potrivit c@rora fiecare stat în parte î}i rezerv@ dreptul de a-}i restric]iona accesul
pe pia]a proprie a for]elor de munc@, pe
un interval cuprins între doi }i zece ani.
În fine, este iar@}i o certitudine c@ nu
g@sim în noi în}ine puterea }i abilitatea
de a ne impune punctele de vedere în Comunitate, folosindu-ne chiar de argumentele acesteia. De vreme ce Comisia
european@ îns@}i recunoa}te oficial c@,
dup@ extinderea din 2004, migra]ia for]ei
de munc@ din noile state c@tre cele vechi a
fost modest@, rareori ajungând la un procent din popula]ia activ@ din ]ara gazd@,
iar efectele acestei migra]ii au fost în
ansamblu pozitive, sus]inând de fapt rata
mare de cre}tere economic@ }i rata ocup@rii for]ei de munc@ din zona euro, ei
bine dac@ toate aceste lucruri sunt de domeniul eviden]ei, ce împiedic@ România
s@ se bat@ justificat pentru drepturile propriilor cet@]eni? Este de discutat, prin
urmare, în ce m@sur@ cumin]enia excesiv@ }i ploconirea umil@ în fa]a unor
directive europene nedrepte ne pot aduce
beneficii reale sau dimpotriv@.
Pân@ una-alta, cu restric]ii sau nu, cu
directive sau pe lâng@ ele, via]a merge
înainte }i românii no}tri î}i ostoiesc cum
pot dorul lor nest@vilit de munc@ }i de
duc@. Milioane de români }i-au g@sit
joburi mai bine sau mai modest pl@tite,
în condi]ii mai mult sau mai pu]in egale,
cucerind realmente Vestul Europei. Miliarde de euro intr@ anual, în România, de
la cei pleca]i la munc@ pe alte meleaguri,
concurând chiar sumele pe care le re-

prezint@ investi]iile str@ine directe în ]ara
noastr@. Întrucât datele statistice oficiale
cuprind doar plec@rile legale, cu acte }i
contracte în regul@, ne vom referi doar la
ele, f@când abstrac]ie de „descurc@re]ii”
(cu mult mai numero}i) care, profitând
de lipsa acut@ de for]@ de munc@ din
statele membre a Uniunii Europene, muncesc pe unde pot }i câ}tig@ atât cât s@
le ajung@ lor }i familiilor de acas@.
A}adar, oficial, prin Oficiul Român pentru Migra]ia For]ei de Munc@, în prima
jum@tate a acestui an, s-au angajat în
str@in@tate aproape 43.000 de români,
adic@ tot atâ]ia cât au plecat în tot anul
2005. Cei mai mul]i sunt români f@r@
studii superioare, care muncesc cu prec@dere în agricultur@, dar }i în gastronomie sau industrie. OMFM organizeaz@
periodic preselec]ii pentru l@c@tu}i mecanici, electromecanici sau electricieni, dar
anun]@ oferte }i pentru alte meserii cu
deficit de personal de pe pia]a muncii
occidentale: fierar-betoni}ti, dulgheri,
zidari, m@celari-tran}atori, }oferi de autobuze }i camioane. De remarcat c@ a
crescut puternic, în ultima vreme, cererea
de absolven]i de studii superioare din
România, }i este de a}teptat ca ea s@

urmeze un trend ascendent, pe m@sur@
ce se va ob]ine echivalarea diplomelor }i
calific@rilor acordate în România de c@tre
statul de destina]ie. În prezent, speciali}tii
în IT, inginerii }i cadrele medicale din
]ara noastr@ sunt, potrivit reprezentan]ilor
agen]iilor de recrutare, cei mai c@uta]i în
str@in@tate, iar cererea de for]@ de munc@
înalt calificat@ pe aceste pie]e este în
continu@ cre}tere. Fire}te c@ principalul
motiv pentru care tot mai mul]i români
aleg s@ lucreze peste grani]e const@ în
salariile atractive }i motivante din Vest.
Chiar }i în condi]iile în care ]@rile primitoare practic@ f@]i} o politic@ salarial@
discriminatoare, pl@tindu-i de regul@ cu
mult sub standardul european, este greu
de crezut c@ românii care }i-au f@cut un
rost în mirajul occidental vor alege s@
se întoarc@ în locurile de ba}tin@. Vor
accepta mai curând dijmuirea veniturilor
proprii care }i a}a sunt cu foarte mult
peste ceea ce ar fi câ}tigat în România,
perfect con}tien]i c@ perspectiva nivel@rii
salariilor în Comunitatea European@ este
foarte îndep@rtat@. }i nu se poate spune
c@ nu judec@ logic, de vreme ce se
recunoa}te oficial c@ România va continua s@ fie atractiv@ pentru companiile
multina]ionale doar prin ... costurile cu
for]a de munc@. Potrivit unor statistici
demne de crezare, angaja]ii români sunt
de patru pân@ la }apte ori mai „ieftini”
decât salaria]ii din celelalte state europene. Extrem de ieftini la ei acas@, excesiv de mode}ti în preten]ii prin ]@rile pe

unde pribegesc, românii sunt, s@ recunoa}tem, un „produs” foarte atractiv pe
toate pie]ele for]ei de munc@. Problemele
adev@rate vor începe atunci când Occidentul va absorbi pân@ la îndestulare pe
românii califica]i de care are nevoie, iar
românii r@ma}i în România vor emite
treptat preten]ii, legitime sub umbrela
U.E., la salarii tot mai mari. Ce se va
întâmpla atunci? Î}i vor muta multina]ionalele afacerile c@tre Est? Credem
mai curând c@, din acel moment, vom
deveni ]inta emigran]ilor moldoveni,
ucrainieni, chinezi, vietnamezi sau turci,
pentru c@ România este h@r@zit@ din multiple motive s@ r@mân@ un paradis al
dumpingului salarial.
Am evocat toate aceste tendin]e }i alternative, pentru a demonstra, în final, c@
toat@ tevatura stârnit@ în jurul presupuselor restric]ii ce vor fi aplicate românilor cu dor de duc@ }i de munc@ este
mai curând o diversiune a statelor vestice, menit@ s@ lini}teasc@ temerile propriilor cet@]eni, care î}i v@d periclitate
locurile de munc@ }i multiplele avantaje câ}tigate în decenii de economie de
pia]@ înfloritoare. În fond, chiar regulile
economiei de pia]@ sunt cele care vor
dicta evolu]ia }i mi}carea for]ei de
munc@ în uria}ul teritoriu al Comunit@]ii
Europene, mai presus decât directivele
conjuncturale ale Consiliului Europei sau
ale unor guverne, aflate ele însele în
spa]iul comunitar }i subordonate legisla]iei acestuia.
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Pe pia]a la ter men,

Volatilitatea pre]urilor a condus la evolu]ii spectaculoase
au generat 1200 contracte, iar cele pe
ac]iunile “B@ncii Transilvania” 1250 contracte, diferen]a de doar 50 contracte
dând câ}tig de cauz@ DETLV.

Corec]ii ample
ale pre]urilor futures

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS
La bursa din Sibiu, penultima lun@ a anului nu numai c@ a p@strat lichiditatea la
cote ridicate, ci a condus, înc@ din prima
sa parte, la îmbun@t@]irea acesteia. Pe
aceste caracteristici s-au pliat }i sesiunile s@pt@mânii în curs, care, pe fondul
desf@}ur@rii lor agitate au produs noi
maxime.
S@pt@mâna a debutat, totu}i, orecum în
limitele obi}nuitului, cu o lichiditate bun@
la nivelul a 26.133 contracte futures }i
options din 2819 tranzac]ii }i cu o valoare care s-a ridicat la 90,6 milioane de
Ron adic@ peste 25,7 milioane de euro.
Cel mai de seamn@ eveniment al }edin]ei
de luni a fost cre}terea num@rului de
pozi]ii futures, cele 14.506 deschideri
propulsând, pentru prima oar@, totalul
peste pragul de 305.000. Din perspectiva pre]urilor, prima sesiune a s@pt@mânii a debutat am putea spune nehot@rât.
Astfel, la pu]in timp dup@ deschidere, se
puteau observa atât cre}teri, cât }i
sc@deri ale cota]iilor. Ulterior, în intervalul orar care a urmat se pare c@ pre]urile
s-au încadrat în majoritate pe un culoar ascendent }i, pe cele mai lichide
active suport din pia]a la termen, se înregistrau, în jurul orei 13, aprecieri destul
de ridicate. La închidere, valorile la care
se plasau ac]iunile pe pia]a BMFMS indicau aceea}i evolu]ie majoritar ascendent@, fiind consemnate, totu}i, }i câteva excep]ii. În pia]a futures, cele mai
lichide derivate din ultima perioad@,
DESIF 2 }i DESIF 5, }i-au onorat statutul, dobândind o pondere de 84& din
rulajul zilei de 6 noiembie. Vedete incontestabile au fost derivatele ce au ca
active suport ac]iunile SIF 2 Moldova cu
un total de 12.621 contracte. Cea mai
mare parte dintre acestea a revenit scaden]ei de la finalul anului. Pe baza a
9126 contracte futures, orientate într-o
propor]ie covâr}itoare tot pentru ultima
scaden]@ din 2006, DESIF 5 au ocupat
locul secund în topul lichidit@]ii. Pentru
locul trei, au “concurat” DESIF 3 }i
DETLV. Derivatele pe SIF 3 Transilvania

Sesiunea de tranzac]ionare de mar]i a
oferit primele semnale ale agita]iei din
pia]@, pre]urile înregistrând sc@deri consistente. Pe acest fond, s-a atins o cot@
de lichiditate excelent@, fiind încheiate
48.420 contracte futures }i options din
4842 tranzac]ii, cu o valoare care s-a
cifrat la 165,8 milioane de lei, adic@ 47,2
milioane de euro. Atât volumul, cât }i
valoarea precizat@ s-au plasat pe pozi]ia
a treia în istoria bursei sibiene. Al@turi
de aceast@ intensitate a plasamentelor,
printre caracteristicile de baz@ ale zilei
de mar]i s-a deta}at din nou cre}terea
deosebit@ a num@rului de pozi]ii futures,
totalul acestora ajungând în premier@ la
318.946. Investitorii prezen]i pe pia]a de
la Sibiu au tranzac]ionat pe fondul unui
traseu descendent al pre]urilor, }edin]a
fiind una a corec]iilor. Dac@, pân@ la momentul analizat, trendul ascendent a convenit investitorilor pe pozi]ii long, corec]ia
de mar]i de pe pia]a spot, receptat@ ca
atare }i pe pia]a la termen, în special pe
SIF a convenit investitorilor pe pozi]ii de
vânzare. Investitorii short intra-day pe
SIF-uri s-au putut bucura, a}adar, de
oportunit@]ile de a câ}tiga pe sc@dere de
pre]. Referitor la distribuirea interesului
c@tre activele suport disponibile, societ@]ile de investitii si-au men]inut domina]ia.
Este vorba despre derivatele pe ac]iunile
SIF 2 }i de cele pe ac]iunile SIF 5. DESIF
2 au fost cele mai tranzac]ionate cu un
total de 19.012 contracte pentru scaden]a decembrie, 4211 contracte pentru
martie }i 79 contracte pentru iunie.
DESIF 2 s-au depreciat cu 23,06 bani
pentru scaden]a apropiat@ pentru care
au închis la 3,4479 lei/ac]iune }i cu câte
25 }i 24,7 bani pentru martie }i iunie
anul viitor, date pentru care valorau
3,7801 }i 4,008 lei /ac]iune. Tot pe
sc@dere au încheiat ziua }i DESIF 5, pentru care s-au realizat peste 19.000 contracte pentru toate scaden]ele, dar cu
cea apropiat@ în prim-plan. Derivatele în
discu]ie au fost cotate la 3,7012 lei/ac]iune pentru sfâr}itul anului, în sc@dere
cu 24,88 bani. Pentru martie 2007, DESIF
5 s-au depreciat cu 25,52 bani }i au fost
cotate la 4,1099, iar pentru iunie anul viitor deprecierea de 27,99 bani a conturat un pre] de 4,1099 lei/ac]iune. Printre remarcatele }edin]ei s-au mai aflat DESNP
cu 1956 contracte, dar }i derivatele ce

au ca active suport ac]iunile “B@ncii
Transilvania” cu 2194 contracte. {i ele
au urmat tot un traseu descendent.
}edin]a de miercuri poate primi, pe bun@
dreptate, titlul de cea mai agitat@ zi de tranzac]ionare a anului. Pe fondul corec]iilor
drastice ale pre]urilor sesiunea din 08.10
a fost una deosebit de lichid@, situa]ie
reflectat@ de noul record al volumului de
transfer. Totalul înregistrat la închidere
s-a situat la cota de 62.672 contracte
futures }i options din 4721 tranzac]ii, cu
o medie de 13,32 contracte pe tranzac]ie, juc@torii mari fiind prezen]i în pia]@.
Ca valoare s-a consemnat un total de
circa 184,5 milioane de lei. La cursul
oficial al BNR, de 3,5118 lei/euro, valoarea echivalent@ pentru sesiunea precizat@ s-a plasat la 52,5 milioane. Sc@derea pre]urilor pe pia]a spot a determinat o reac]ie pe m@sur@ }i în pia]a derivatelor, unde deprecierile au fost “gustate” de ^nvestitorii pe pozi]ii short }i au
creat ingrijorare în rândul celor long care
nu-si marcaser@ înc@ din profituri.
Fondul depreciativ a avut, totodat@, efect
asupra num@rului de pozi]ii deschise,
}edin]a fiind una a închiderilor masive.
Astfel, la finalul zilei, num@rul pozi]iilor
futures deschise ajunsese la 285.258.
Sc@derile însemnate au condus, de asemenea, la atingerea limitelor de oscila]ie
zilnic@ admise în ceea ce prive}te activele suport DESIF 2 }i DESIF 5. De altfel, cel dou@ au fost cele mai transferate derivate.
Pe derivatele ce au ca activ suport ac]iunile SIF 2 Moldova, totalul tranzac]ionat
a atins 29.810 contracte, cu o pondere
de 47& din pia]@. DESIF 2 au închis la
3,1979 lei/ac]iune pentru sfâr}itul anului, 3,5301 lei/ac]iune pentru martie 2007
}i 3,758 lei/ac]iune pentru iunie 2007,
sc@derea pentru toate cele trei date men]inându-se la pragul maxim admis de 25
bani/ac]iune. Conform aceluia}i scenariu, DESIF 5 au închis pentru toate scaden]e la care au fost tranzac]ionate la
valori inferioare celor anterioare cu 28
bani/ac]iune. Pentru DESIF 5, cele aproape 19.000 contracte încheiate au atras
o pondere de 30& din pia]@. Dintre SIF,
}i derivatele pe titlurile SIF 3 Transilvania
au încheiat }edin]a cu deprecieri consistente cifrate la 23,1 bani pentru decembrie anul curent }i la 25 bani pentru
martie anul viitor. Pentru DESIF 3, volumul contractual a dep@}it 1850 contracte
iar cota]iile s-au oprit la 2,63 lei/ac]iune
pentru decembrie }i 3,02 lei/ac]iune pentru martie 2007. La cota de lichiditate
deosebit@ au contribuit }i DETLV cu
6909 contracte, investitorii pe aceste derivate orientându-se într-o m@sur@ mai

Bursa din Bombay - India
mare spre investi]iile pe termen mediu,
reprezentate de scaden]a martie 2007
care a atras 4299 contracte. Din nou, pe
acest activ suport se remarc@ extinderea
interesului pân@ la cel mai extins orizont
investi]ional, anume septembrie 2007.
{i în sectorul petrolier, activitatea investi]ional@ a fost intens@, derivatele pe
ac]iunile Petrom fiind ]inta predilect@ a
“juc@torilor” din acest@ arie care au transferat prin cele 3986 contracte echivalentul a peste 3,98 milioane de ac]iuni.

}edin]a “ro}ie” s-a resim]it asupra cota]iilor DESNP, care s-au diminuat cu 4,65
bani pentru ultima scaden]@ a anului }i
cu 3,5 bani pentru martie 2007, p$n@ la
pre]urile de cotare de 0,6085 }i 0,67
lei/ac]iune.
Joi, la debutul sesiunii, se p@rea c@ “furtuna” deprecierilor va continua. Pre]urile
}i-au mai revenit ulterior, oscila]iile
r@mânând îns@ mari. Pân@ la ora 13.30,
se consemnaser@ deja peste 56.700 contracte cu o valoare de 167 milioane lei.

De ce clasamentele conteaz@?
Dan SUCIU
urmare din pagina 1
Cu 7,7&, România încearc@ s@ fac@
fa]@ unei provoc@ri extrem de puternice, în condi]iile în care cifra înc@
ascunde multe sl@biciuni ale sistemului de raportare, practica de înscriere
în registrele de somaj fiind înc@ limitat@. În consecin]@, sunt într-un num@r
semni-ficativ cei care nu sunt înscri}i
pe listele }omerilor confirma]i ca atare,
ca s@ nu mai spunem de contingentul
semnificativ de muncitori din str@inatate, care, în cazul unei întoarceri, ar
îngro}a într-o masur@ însemnat@ }i
rândurile }omerilor. Înc@ într-un singur
clasament România mai de]ine o
pozi]ie frunta}@: datoria public@. Cu
doar 13,9& din PIB, este printre cele
mai pu]in datoare ]@ri, într-o zon@
unde mediile europene urc@ spre 60&.
“Locul frunta}” este doar rezultatul

unei incapacit@]i de a acorda garan]ii,
o dovad@ a bonit@]ii reduse, pe de o
parte, }i a managementului financiar
slab, pe de alt@ parte.
Alte date aduc alte probleme. Infla]ia,
v@zuta din perspectiva istoric@, este în
sc@dere. Mai mult, scade peste program, ceea ce face ca politica macroeconomic@ s@ devin@ mai lax@ din acest
punct de vedere, permi]ând scumpiri
alt@ dat@ extrem de inflamante. Dar
comparativ, cele 5& de anul viitor, pe
care le prognozeaz@ României Comisia
European@, sunt în continuare mai
mult decât media celor 25 de state, o
medie care se situeaz@ la 2,3&. În
consecin]@, România ocup@ un loc
foarte modest, 21, din cele 27 de state
europene care vor forma uniunea în
2007. Nu este cel mai prost loc ocupat de ]ara noastr@ în aceste compara]ii europene. În ce prive}te deficitul
de cont curent, cu 11,8& din PIB, b@-

t@lia pentru ultimele pozi]ii este foarte
strâns@ între ]ara noastr@, Bulgaria
(13,5&) }i Letonia (cu un record de
17,4&). Deficitul r@mâne c@lcâiul lui
Achile al economiei române}ti }i totul
este ca sageata recesiunii s@ nu nimereasc@ cu precizie în punctul vulnerabil. Cu asemenea compara]ii trebuie s@
ne înv@]@m. Înc@ ocup@m pozi]iile care
ne cam scot de pe primele pagini ale
acestor topuri europene, din ce în ce
mai mari, pe m@sur@ ce Europa cre}te.
{i, doar din aceast@ perspectiv@ comparatist@, putem în]elege atât locul
nostru în structura economic@ european@, cât }i în competi]ia implicit@
care exist@ pe aceast@ pia]@. Unic@,
dar competitiv@. Liber@, dar cu interese localizate. Concuren]ial@, dar cu
state mai tari }i altele mai slabe, care
vor s@-}i men]in@ fiecare avantajele.
De aceea, evolu]iile în aceste clasamente conteaz@.

Ion Ghica (1817–1897) o mare personalitate a culturii rom$ne}t. Primul curs de
Economie Politic@ la Academia Mih@ilean@.
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Scumpiri în lan] – pre]ul ader@rii?
Continu@ procesul de "c@lire" a rom$nilor cu noi scumpiri. Ultimele dou@ luni ale lui 2006 aduc pre]uri noi, arz@toare
la buzunare. Cre}terea tarifului la gaze naturale, anun]at@ pentru 11 noiembrie, a determinat scumpiri în lan] în toat@
economia. Astfel, vor cre}te pre]urile la energia electric@ }i termic@, dar }i pre]urile alimentelor de baz@.
Ileana ILIE
Autoritatea de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale a aprobat majorarea, între 8,1 }i 8,5 la sut@, a pre]ului
gazelor, începând din 11 noiembrie.
Justificarea oferit@ de Autoritatea Na]ional@ pentru Reglementare în domeniul
Gazelor Naturale a fost penibil@: divergen]ele între produc@tori (Petrom si
Romgaz) }i distribuitori (cei mai mari
fiind Distrigaz Sud si E.ON Gaz Romania),
pe parcursul negocierilor pentru încheierea contractelor de aprovizionare pentru perioada rece. „ANRGN se afl@ în
situa]ia de a nu putea respecta decizia
ini]ial@, de men]inere a pre]urilor la consumator în trimestrul IV 2006, dar,
av$nd în vedere situa]ia creat@, consider@ preferabil@ securitatea aliment@rii
consumatorilor cu gaze, chiar dac@ la
un pre] mai mare, dec$t s@ men]in@ un
pre] sc@zut al gazelor naturale, dar f@r@
a avea siguran]a furniz@rii acestora. În
contextul major@rilor de pre]uri pentru
produc]ie intern@, ANRGN solicit@ produc@torilor s@ asigure livrarea gazelor
naturale în cantit@]i suficiente pentru
întreaga pia]@“, se arat@ într-un comunicat al ANRGN.
ANRGN a afirmat, ^n septembrie, ca producatorii interni de gaze naturale, ^n special Petrom, impun principalilor distribui-

tori pre]uri cu 15-20 dolari pe mia de metri cubi, peste nivelul calculat de ANRGN
pentru produc]ia intern@, de circa 115
dolari. Operatorii de distribu]ie au anun]at
c@, ^n perioada august - septembrie,
Petrom a ^ntrerupt sau limitat livrarea
gazelor naturale c@tre companiile care
nu au acceptat majorarea pre]ului.
%n replic@, Petrom a afirmat c@ pre]urile
sale sunt la circa jum@tate fa]@ de nivelul
celor pentru gazele din import.

ANRGN "face jocurile"
distribuitorilor
Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din
Rom$nia (AOAR) este ^mpotriva deciziei
ANRGN de a majora tarifele din luna
noiembrie }i sus]ine c@ Autoritatea "face
jocul societ@]ilor de distribu]ie", informeaz@ un comunicat de presa al AOAR.
"Singura autoritate a statului, desemnat@
s@ apere interesele consumatorului, face
jocul societ@]ilor de distribu]ie, c@rora le
faciliteaz@ realizarea de profituri incorecte,
^n condi]iile ^n care nu s-a modificat
pre]ul de livrare al gazelor naturale }i nu
au fost f@cute investi]ii de modernizare
sau extindere a sistemului de aprovizionare cu gaze", sus]in oamenii de afaceri, care amintesc }i de sc@derea pe plan
mondial a pre]ului la petrol, cu 12 la
sut@, ^n luna octombrie.
În acest moment, gazul românesc cost@

117 dolari mia de metri cubi, iar cel
importat din Rusia, peste 280 de dolari.
Majorarea pre]ului la gaz înseamn@ pentru consumatori o cre}tere a facturii cu
câ]iva lei noi vara }i câteva zeci de lei
sau chiar mai mult, în func]ie de consum, în timpul iernii. Pentru abona]ii casnici, adic@ cei cu un consum de pân@
la 2400 de metri cubi pe an - unde se
încadreaz@ majoritatea consumatorilor,
scumpirea va fi de 8,1 la sut@. Dup@
aprobarea acestei scumpiri, pre]ul gazelor
naturale pentru popula]ie va dep@}i 90
de lei noi pe mia de metri cubi, cu
aproximativ 5 lei mai mult decât costa
pân@ acum.
Autorit@]ile avertizeaz@ c@ urmeaz@ }i alte
scumpiri ale gazului românesc, care ar
trebui s@ ajung@ la nivelul pre]ului european, odat@ cu integrarea României.
Reprezentan]ii autorit@]ii de reglementare
spun c@ o nou@ scumpire a gazlui ar
putea avea loc în aprilie, anul viitor. Nu
se }tie îns@, pân@ acum, care ar putea
fi valoarea ei. Autoritatea de reglementare
urmeaz@ s@ publice, pân@ la sfâr}itul lunii
noiembrie, un calendar al scumpirilor
gazului pentru tot anul 2007. Pe de alt@
parte, Leonard Orban, secretar de stat
în Ministerul Integr@rii, spunea c@ adoptarea unor pre]uri similare pentru utilit@]i
în toate statele membre este o prioritate
a Uniunii Europene.
Trecerea la tarifele comune, mai mari

decât cele din România, se va face îns@
treptatat.

Alte scumpiri
Majorarea tarifelor la gazele naturale va
determina }i scumpirea energiei electrice
}i termice, deoarece termocentralele
folosesc gazele naturale drept combustibil. De asemenea, tarifele la curentul electric ar putea cre}te cu câteva procente, chiar de la jum@tatea lunii.
Tarifele la energia electric@ furnizat@ popu-

la]iei }i micilor consumatori vor fi majorate, ^n medie cu 4,72 la sut@, de la 1
decembrie, a anun]at Autoritatea
Na]ional@ de Reglementare ^n domeniul
Energiei (ANRE). La r$ndul lor, scumpirile de la energie vor afecta }i pre]urile
alimentelor. Reprezentan]ii Federa]iei
Sindicatelor din Industria Alimentar@ au
anun]at c@ înainte de s@rb@torile de iarn@,
carnea }i produsele din carne se vor
scumpi. Pre]ul pâinii va r@mâne îns@
neschimbat, conform Patronatului din
Industria de Mor@rit }i Panifica]ie.

Peter von Hess.
Popas dup@ un
drum ^ndelungat, la o locand@
italian@
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